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Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian 

Pertanyaan yang diajukan kemungkinan dapat berkembang sesuai dengan 

jawaban yang diberikan narasumber nantinya. Adapun narasumber yang akan 

diwawancarai diantaranya seperti Kepala Desa Panjeng, Pelaksana Tugas Sekretaris 

Desa, Kaur Perencanaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) diwakili 

oleh ketua, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwakili oleh ketua serta masyarakat. 

A. Transparansi. 

Indikator : Keterbukaan Proses Pengelolaan Keuangan Desa 

1. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Panjeng dalam menerapkan 

prinsip transparansi dalam pembangunan desa di Tahun 2020? 

2. Bagaimana prosedur pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 yang dilakukan 

aparat pemerintah Desa Panjeng yang menjamin adanya sistem 

keterbukaan kepada publik dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan? 

3. Bagaimana aparat pemerintah Desa Panjeng dalam memberikan informasi 

mengenai tanggungjawab pemerintah terkait pelaksanaan pembangunan 

desa? 

4. Apakah kepala desa sebagai peranan penting dalam desa memiliki hak 

untuk menentukan skala prioritas atas penggunaan Dana Desa Tahun 2020? 

Indikator : Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi 

1. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Panjeng dalam menampung 

adanya pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan 

prosedur dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2020? 

2. Bagaimana aparat pemerintah Desa Panjeng menerapkan prinsip 

keterbukaan dalam memberikan akses kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang seluas-luasnya yang berkaitan dengan 

pengelolaan Dana Desa Tahun 2020?  
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3. Bagaimana mekanisme aparat pemerintah Desa Panjeng dalam 

pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 yang menjamin sistem standardisasi? 

Indikator : Adanya musyawarah dengan melibatkan elemen masyarakat 

1. Apakah lembaga desa yang terdiri dari BPD, LPMD, serta masyarakat 

dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan 

Musrengbangdes? 

2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti Musrengbangdes? 

Apakah bisa dikatakan aktif/pasif? 

3. Apakah setiap adanya rapat evaluasi baik dari kegiatan fisik maupun 

nonfisik juga selalu melibatkan lembaga desa seperti masyarakat? 

4. Bagaimana partisipasi yang diberikan masyarakat terhadap pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2020? Dan bentuk partisipasi apa yang diberikan 

masyarakat? 

Indikator : Kelengkapan serta kejelasan informasi 

1. Bagimana peran aparat pemerintah Desa Panjeng dalam menjamin bahwa 

informasi Dana Desa Tahun 2020 yang disampaikan nantinya benar-benar 

akurat dan lengkap? 

2. Adakah media publik yang terdapat di Desa Panjeng untuk 

mempublikasikan segala informasi terkait dokumentasi kegiatan desa yang 

sedang berlangsung untuk dapat dipantau oleh setiap elemen masyarakat?  

3. Apakah terdapat laporan berkala baik dari tim pelaksana desa maupun tim 

pelaksana kegiatan mengenai perkembangan pelaksanaan, masalah yang 

dihadapi dan rekomendasi penyelesaian dalam penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

B. Akuntabilitas. 

Indikator : Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. 



121 

 

 

 

1. Bagaimana peran aparat pemerintah Desa Panjeng dalam menerapkan 

prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2020? 

2. Bagaimana perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa di Desa Panjeng Tahun 

2020 dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan?  

3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Panjeng Tahun 

2020 sesuai dengan sistem dan prosedur yang melandasinya? 

4. Kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2020? 

5. Bagaimana cara mengatasi dan menghadapi jika terdapat kesulitan dalam 

pengelolaan Dana Desa Tahun 2020? 

Indikator : Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan. 

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh LPMD dalam proses pembangunan 

berlangsung? 

2. Bagaimana prinsip yang dilakukan aparat pemerintah Desa Panjeng dalam 

pelaksanaan kegiatan di Desa? 

3. Bagaimana aparat pemerintah Desa Panjeng dalam melaksanakan tertib 

dan disiplin anggaran pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 pada aturan 

serta pedoman yang melandasinya? 

Indikator : Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan. 

1. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat pemerintah Desa Panjeng 

atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2020? 

2. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan oleh lembaga desa seperti BPD 

dan LPMD atas kegiatan yang dilakukan terhadap Kepala Desa? 

3. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan aparat pemerintah Desa Panjeng 

atas pengelolaan Dana Desa Tahun 2020? 
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4. Adakah kesulitan dalam proses pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa 

Tahun 2020? 

5. Apakah dalam tahap pelaporan telah sesuai dengan pedoman yang 

melandasinya? 

6. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam penyampaian pertanggungjawaban pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2020? 

C. Sitem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa 

1. Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa yang terdapat di Desa Panjeng 

Tahun 2020 terutama dalam pembangunan desa? 

2. Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

3. Bagaimana sistem dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

4. Bagaimana sistem dan prosedur penatausahaan dalam pengelolaan Dana 

Desa di Desa Panjeng Tahun 2020? 

5. Bagaimana sistem dan prosedur aparat pemerintah desa dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Panjeng Tahun 

2020? 

6. Bagaimana sistem dan prosedur pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa 

di Desa Panjeng Tahun 2020? 
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Hasil Wawancara
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Hasil Wawancara 

1. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Panjeng pada tanggal 

10 Maret 2021 dan 24 Maret 2021.  

A. Transparansi 

Indikator : Keterbukaan Proses Pengelolaan Keuangan Desa 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng dalam 

menerapkan prinsip 

transparansi yang menjamin 

adanya sistem keterbukaan 

kepada publik dari seluruh 

kegiatan yang telah dilakukan di 

Tahun 2020? 

Secara umum dalam pengelolaan Dana 

Desa kitapun dari realisasinya seperti 

apa juga terbuka kepada masyarakat. 

Melalui papan informasi desa dan itu 

ditempelkan di 4 dukuh dilokasi yang 

strategis. Kita terbuka sewajarnya saja 

sebatas informasi gelondongan nek 

secara detail yang wajib atau yang boleh 

tau itu hanya aparat desa dan inspektorat. 

2.  Apakah kepala desa sebagai 

peranan penting dalam desa 

memiliki hak untuk menentukan 

skala prioritas atas penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020? 

Prioritasnya sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat apa saja yang telah 

direncanakan di musdus sebelumnya. 

Jadi yang menentukan pembangunan a, 

b, c yaitu dari usulan masyarakat. 

3.  Bagaimana aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

memberikan informasi 

mengenai tanggungjawab 

pemerintah terkait pelaksanaan 

pembangunan desa? 

Kami menginformasikannya ya melalui 

papan informasi, disitu tertera rincian 

dana untuk apa apa ada. Dana yang 

tertera dalam bentuk gelondongan jadi 

tidak secara detail.  

Indikator : Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng dalam 

menampung adanya pertanyaan-

pertanyaan publik tentang 

berbagai kebijakan dan prosedur 

dalam pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Walaupun kami terbuka sewajarnya, 

tetapi kami juga berusaha meyakinkan 

masyarakat bahwa dana yang ada benar-

benar direalisasikan sesuai dengan apa 

yang telah di musyawarahkan 

sebelumnya. Kalau ada permasalahan 

maupun pertanyaan dari masyarakat apa 

saja itu kami selaku tim pelaksana desa 

sebisa mungkin menjelaskan apa 
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adanya. Baik itu penyerapan dananya 

kurang maksimal dimana, kendala 

dalam melakukan kegiatan apa saja ya 

kita sampaikan kalau masyarakat ingin 

mengetahui lebih dalam  

2.  Bagaimana mekanisme aparat 

pemerintah Desa Panjeng dalam 

pengelolaan Dana Desa Tahun 

2020 yang menjamin sistem 

standardisasi? 

Nek itu ada aturan-aturan sesuai 

Undang-Undang, dan itu sistemnya 

sekarang sudah online dadosipun dari 

perencanaan apapun baik itu pencairan 

uang, pencairan dana itu harus 

dikerjakan dulu.  

3.  Bagaimana aparat pemerintah 

Desa Panjeng menerapkan 

prinsip keterbukaan dalam 

memberikan akses kepada 

masyarakat untuk memperoleh 

informasi yang seluas-luasnya 

yang berkaitan dengan 

pengelolaan Dana Desa Tahun 

2020?  

Hanya sebatas informasi gelondongan 

saja, untuk detail secara rincinya bukan 

ranah masyarakat untuk mengetahuinya. 

Kalau untuk detail contohnya 

pembangunan a memakan biaya berapa, 

dibangun berapa meter itu ada pada 

prasasti yang terdapat pada tiap 

pembangunan fisik yang telah 

dilaksanakan. Disitu tercantum anggaran 

yang dibutuhkan untuk pembangunan itu 

berapa, volume nya berapa, dari program 

anggaran apa semua ada. 

 Indikator : Adanya musyawarah dengan melibatkan elemen masyarakat 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apakah lembaga desa yang 

terdiri dari BPD, LPMD, serta 

masyarakat dilibatkan dalam 

tahap perencanaan yang diawali 

dengan Musrengbangdes? 

Ya pasti, karena sudah ketentuan 

apabila diadakannya musrengbangdes 

itu juga harus dihadiri oleh elemen-

elemen lain selain aparat desa, seperti 

BPD, LPMD, masyarakat, tim 

pendamping kecamatan/desa. 

2.  Bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam mengikuti 

Musrengbangdes Tahun 2020? 

Apakah bisa dikatakan 

aktif/pasif? 

Inshaallah sudah lumayan aktif sampai 

tingkat RW. Tapi secara umum tidak 

bisa seluruh elemen masyarakat 

dilibatkan dalam musrengbangdes ini. 

Hanya perwakilan saja. 

3.  Apakah setiap adanya rapat 

evaluasi baik dari kegiatan fisik 

maupun nonfisik juga selalu 

melibatkan lembaga desa 

seperti masyarakat? 

Kalau rapat evaluasi itu hanya 

melibatkan aparat pemerintah Desa 

Panjeng, BPD, LPMD, tim 

pendamping desa/kecamatan dan 

inspektorat itu saja. 
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4.  Bagaimana 

hubungan/keterlibatan 

pemerintah, masyarakat serta 

pihak ketiga dalam pelaksanaan 

pembangunan desa Tahun 

2020? 

Sebenarnya untuk istilah pihak ketiga 

itu sudah tidak berlaku di Desa 

Panjeng. Karena dalam pembangunan 

tidak boleh dipihakkan ketiga harus 

penduduk Desa Panjeng sendiri yang 

melakukan karena untuk perputaran 

ekonomi. 

5.  Bagaimana partisipasi yang 

diberikan masyarakat terhadap 

pengelolaan Dana Desa Tahun 

2020? Dan bentuk partisipasi 

apa yang diberikan masyarakat? 

Bentuk partisipasinya dari turut ikut 

serta dalam musrengbang dan saat 

pembangunan itu dilakukan secara 

swakelola gotong royong. 

Indikator : Kelengkapan serta kejelasan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng dalam 

menjamin bahwa informasi 

Dana Desa Tahun 2020 yang 

disampaikan nantinya benar-

benar akurat dan lengkap? 

Kalau informasi yang disampaikan tidak 

akurat itu sudah seperti boomerang atau 

membuat jebakan untuk kami para aparat 

desa sendiri. Informasi yang dipasang 

kami jelas real kita pasang sesuai apa 

adanya penerimaan/pengeluaran. Karena 

itukan juga dapat diakses bukan hanya 

masyarakat desa panjeng saja, tetapi 

seluruh orang baik itu warga desa lain 

dll. 

2.  Adakah media publik yang 

terdapat di Desa Panjeng untuk 

mempublikasikan segala 

informasi terkait dokumentasi 

kegiatan desa yang sedang 

berlangsung untuk dapat 

dipantau oleh setiap elemen 

masyarakat?  

Kita ada official akun media informasi 

pemerintah Desa Panjeng berupa 

instagram, namanya pemdes_panjeng. 

Disitu tertera segala informasi terkait 

dokumentasi kegiatan di Desa Panjeng. 

Kami juga berusaha untuk dapat aktif di 

sosial media itu untuk dapat 

mencantumkan setiap kegiatan yang 

sedang dilaksnakan. 

3.  Apakah terdapat laporan berkala 

baik dari tim pelaksana desa 

maupun tim pelaksana kegiatan 

mengenai perkembangan 

pelaksanaan, masalah yang 

dihadapi dan rekomendasi 

penyelesaian dalam penggunaan 

Dana Desa Tahun 2020? 

Tetap ada, kita kan ada pendamping desa 

kita laporkan nanti problemnya Desa 

Panjeng apa, penyerapan Dana Desa 

tidak maksimalnya segini gini. Contoh 

kita BUMDES dari seluruh Desa yang 

vakum Panjeng. Itu satu problem sendiri 

penyerapan Dana Desa diperuntukkan 

untuk meningkatkan ekonomi 

masyarakat Desa.  
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B. Akuntabilitas 

Indikator : Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Melalui beberapa program kegiatan yang 

diadakan oleh aparat pemerintah Desa 

Panjeng. Dengan adanya program kegiatan 

baik itu pembinaan kemasyarakatan, 

pembangunan, pemberdayaan itu menjadi 

tanggungjawab kami selaku pemerintah 

dengan tujuan agar masyarakat itu 

sejahtera dan makmur. 

2.  Bagaimana perwujudan 

kewajiban aparat pemerintah 

desa untuk 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan?  

Perwujudannya dengan melakukan 

pembangunan desa sesuai usulan 

masyarakat saat musrengbangdes. 

Walaupun di 2020 ada beberapa tujuan 

pembangunan yang belum rampung karena 

dananya dialihkan ke covid itu, kami 

lakukan di tahun 2021. 

3.  Bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang melandasinya? 

Selalu berpedoman dengan peraturan-

peraturan yang ada. Baik peraturan dari 

Kemendagri, Kemenkeu, Perbup. 

Acuannya itu. 

4.  Kesulitan apa yang dihadapi 

dalam pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

 

Kesulitannya ya karena dana desa sebagian 

itu di fokuskan untuk COVID, karena 

rencana sebelumnya kan tidak untuk itu. 

Jadi kita ya upayakan semaksimal 

mungkin untuk dapat me-manage dana 

tersebut. 

5.  Bagaimana cara mengatasi 

dan menghadapi jika terdapat 

kesulitan dalam pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2020? 

Kita musyawarahkan dengan aparat yang 

lain, dengan pendamping kecamatan dan 

pendamping desa juga. Kita paparkan 

permasalahannya gini problemnya gini 

hingga dapat menemukan keputusan yang 

terbaik. 

Indikator : Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan. 
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No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana prinsip yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

pelaksanaan kegiatan di 

Desa? 

Selalu berpedoman dengan peraturan yang 

ada. Tidak melenceng dari itu. Jadi kita 

lakukan secara terstruktur. 

2.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam melaksanakan tertib 

dan disiplin anggaran 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020 pada aturan serta 

pedoman yang 

melandasinya? 

Tertib dan disiplin anggaran sebenarnya 

setiap kita akan melakukan kegiatan itu 

selalu berpedoman pada APBDes yang 

telah dibuat. Kami berupaya anggaran yang 

keluar nantinya tidak meleset jauh dari itu. 

Tapi kita juga tidak bisa lari dari ketentuan 

yang diberikan pemerintah atasan. 

Contohnya di 2020 saat anggaran berjalan 

tiba-tiba adanya COVID sehingga 

anggaran berubah dan tidak ada 

penambahan anggaran juga dari 

pemerintah. 

3.  Bagaimana bentuk 

pengawasan yang diberikan 

terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh 

LPMD dalam proses 

pembangunan berlangsung? 

Dengan terjun langsung kelapangan, selain 

itu juga melalui laporan berkala yang 

dibuat oleh tim pelaksana kegiatan terkait 

perkembangan pembangunan. 

Indikator : Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan oleh lembaga desa 

seperti BPD dan LPMD atas 

kegiatan yang dilakukan 

terhadap Kepala Desa? 

Laporan atas perkembangan pembangunan 

yang dilaporkan secara berkala serta 

laporan akhir ketika terselesaikannya 

pembangunan. 

2.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng atas 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Kita sampaikan laporan Rencana Anggaran 

Biaya dalam APBD dulu, kemudian 

laporan realisasi anggaran APBD dan 

terakhir kita sampaikan surat 

pertanggungjawabannya. 

3.  Adakah kesulitan dalam 

proses pelaporan 

pertanggungjawaban Dana 

Desa Tahun 2020? 

Ketika membuat laporan kita juga masih 

dibimbing dari tim pendamping kecamatan. 

Kesulitannya mungkin dari sumberdaya 

manusianya ya karena ada beberapa jabatan 

yang kosong seperti bendahara desa yang 
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memang tugasnya untuk membuat laporan. 

Sedangkan jabatan tersebut di 2020 belum 

terisi jadi masih dibantu dengan unsur 

perangkat desa yang lain. 

4.  Apakah dalam tahap 

pelaporan telah sesuai dengan 

pedoman yang 

melandasinya? 

Dalam tahap laporan pertanggungjawaban 

kami selalu berpedoman dengan UU 

terutama dalam Perbup Kab.Ponorogo. 

Karena kalau tidak sesuai dengan pedoman 

yang ada laporan kita bisa ditolak. 

5.  Bagaimana tingkat 

kepercayaan masyarakat 

terhadap aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

penyampaian 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Hal itu mungkin bisa ditanyakan langsung 

kepada masyarakat Desa Panjeng. 

 

C. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana tahapan 

pengelolaan Dana Desa yang 

terdapat di Desa Panjeng Tahun 

2020 terutama dalam 

pembangunan desa? 

Pertama kita rencanakan dulu 

pembangunan yang menjadi prioritas mana 

saja, rencana itu kita ajukan ke camat 

diteruskan ke bupati setelah dana cair kita 

lakukan tahapan pelaksanaan 

pembangunan, kemudian dari 

pembangunan itu ada laporan berkala dari 

tim pelaksana hingga pembangunan selesai 

di tahun anggaran bersangkutan. Kemudian 

kepala desa melaporkan spjnya itu. 

2.  Bagaimana sistem dan prosedur 

perencanaan pengelolaan Dana 

Desa di Desa Panjeng Tahun 

2020? 

Prosedur perencanaan kita menekankan 

dengan RPJM (Rancangan Pembangunan 

Jangka Menengah) terus kita 

musyawarahkan dengan BPD, LPMD, RT, 

RW, dan tokoh masyarakat dalam 

Musrengbangdes. Mana yang urgent yang 

perlu dibangun dulu, akan tetapi kami juga 

tidak bisa lari dari ketentuan pemerintah 

pusat di tahun 2020 adanya covid itu 

sebagian dana harus di alokasikan sebagian 
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untuk penanganan COVID terutama BLT 

Dana Desa. 

3.  Bagaimana sistem dan prosedur 

pelaksanaan pengelolaan Dana 

Desa di Desa Panjeng Tahun 

2020? 

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 apa 

yang sudah kita rencanakan di APBDes 

sebagian berubah karena untuk 

penanggulangan bencana COVID ini. 

Dadose Dana Desa yang sudah kita 

tetapkan di 2019 untuk pelaksanaan di 2020 

kita cancel ada beberapa pembangunan 

yang notabene kita alihkan dan ada 

beberapa kegiatan penundaan yang 

dilaksanakan di 2021 seperti pembangunan 

talud, selokan, terutama untuk peningkatan 

fasilitas pertanian seperti jalan-jalan 

pertanian, irigasi. 

4.  Bagaimana sistem dan prosedur 

penatausahaan dalam 

pengelolaan Dana Desa di Desa 

Panjeng Tahun 2020? 

Setiap ada penerimaan maupun belanja kita 

catat di buku kas. Juga pastinya disertai 

dengan kwitansi. 

5.  Bagaimana sistem dan prosedur 

aparat pemerintah desa dalam 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Dana Desa di Desa 

Panjeng Tahun 2020? 

SPJ kita sudah selesai tinggal pemeriksaan 

inspektorat. Jadi inspektorat turun, spjnya 

mana, datanya mana, pelaporannya mana 

6.  Bagaimana sistem dan prosedur 

pelaporan dalam pengelolaan 

Dana Desa di Desa Panjeng 

Tahun 2020? 

Pertama kita melakukan pelaporan dulu ke 

camat, setelah laporan di terima kemudian 

melakukan pelaporan di Kabupaten.  

 

2. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa 

Panjeng pada tanggal 16 Maret 2021 : 

A. Transparansi 

Indikator : Keterbukaan Proses 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menerapkan prinsip 

transparansi yang menjamin 

Transparansinya dilakukan dengan 

pemasangan papan informasi yang 

didalamnya memuat rincian baik itu berapa 

pendapatan anggaran desa dan 
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adanya sistem keterbukaan 

kepada publik dari seluruh 

kegiatan yang dilakukan di 

Tahun 2020? 

pengeluarannya untuk apa saja ada tapi 

informasinya berupa anggaran 

gelondongan. Corone secara garis besar e 

ae.  

2.  Apakah kepala desa sebagai 

peranan penting dalam desa 

memiliki hak untuk 

menentukan skala prioritas 

atas penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Kalau untuk kebutuhannya untuk apa itu 

sebenarnya yang menentukan masyarakat. 

Kepala desa bertugas mendengarkan usulan 

masyarakat, mengevaluasi, dan 

menentukan keputusan.  

3.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam memberikan informasi 

mengenai tanggungjawab 

pemerintah terkait 

pelaksanaan pembangunan 

desa? 

Melalui papan informasi yang dipasang di 

tiap dukuh. Disitu sudah tertera 

penerimaannya berapa dan penggunaannya 

untuk apa. 

Indikator : Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menampung adanya 

pertanyaan-pertanyaan 

publik tentang berbagai 

kebijakan dan prosedur 

dalam pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2020? 

Di forum musyawarah mulai dari musdus 

atau musrengbang itu jika ada pertanyaan-

pertanyaan terkait apapun itu dalam hal 

kebijakan pembangunan atau yang lain ya 

kami jelaskan kami beri pemahaman. Atau 

kalau ingin lebih mendetail bisa langsung 

ke kantor desa bisa langsung tanya tanya 

dengan aparat desa panjeng. 

2.  Bagaimana mekanisme 

aparat pemerintah Desa 

Panjeng dalam pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2020 yang 

menjamin sistem 

standardisasi? 

Berpedoman sesuai dengan peraturan di 3 

kementrian. Kementrian keuangan, 

kementrian dalam negeri dan kementerian 

sosial. Kalo untuk peraturannya sangat 

banyak jadi saya tidak hafal, bisa dicek 

langsung peraturan mengenai pengelolaan 

keuangan Desa terutama Dana Desa di 

peraturan 3 kementrian itu. Kalau Desa 

Panjeng saya rasa dalam pelaksanaan 

pengelolaannya sudah berpedoman dengan 

baik dari peraturan yang ada. 

3.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

menerapkan prinsip 

keterbukaan dalam 

Informasi yang diberikan itu hanya garis 

besar. Itu sudah mencakup dari keseluruhan 

penerimaan, belanja maupun pembiayaan. 
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memberikan akses kepada 

masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang 

seluas-luasnya yang 

berkaitan dengan 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020?  

Indikator : Adanya musyawarah dengan melibatkan elemen masyarakat 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apakah lembaga desa yang 

terdiri dari BPD, LPMD, serta 

masyarakat dilibatkan dalam 

tahap perencanaan yang 

diawali dengan 

Musrengbangdes? 

Selalu diikutsertakan. Karena sudah 

ketentuan. 

2.  Bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam mengikuti 

Musrengbangdes Tahun 

2020? Apakah bisa dikatakan 

aktif/pasif? 

Sudah cukup aktif di tahun 2020 daripada 

di tahun sebelumnya. 

3.  Apakah setiap adanya rapat 

evaluasi baik dari kegiatan 

fisik maupun nonfisik juga 

selalu melibatkan lembaga 

desa seperti masyarakat? 

Dari kecamatan dari inspektorat itu pasti 

dilakukan rapat evaluasi setiap tahunnya. 

Jadi pembangunane piye piye diperiksa. 

Dalam rapat evaluasi hanya melibatkan 

pemerintah desa dan tim tim pembangunan 

seperti tim LPMD saja. Kalau melibatkan 

masyarakat itu saat Musrengbangdes dan 

Musdus saja. 

4.  Bagaimana 

hubungan/keterlibatan 

pemerintah, masyarakat serta 

pihak ketiga dalam 

pelaksanaan pembangunan 

desa Tahun 2020? 

Tahun 2020 tidak menggunakan pihak 

ketiga. Soale langsung digarap wong-

wongane Desa Panjeng seperti tenaga 

tukang hingga tenaga teknik, tidak 

memakai pengusaha maupun CV maupun 

borongan tidak pakai itu. Sebelumnya 

dalam pengelolaan baik pembangunan itu 

dilakukan oleh pendamping dari 

kecamatan dibantu pendamping desa. Kalo 

sekarang diusahakan sudah mandiri 

masing-masing desa terutama Desa 

Panjeng. 

4.  Bagaimana partisipasi yang 

diberikan masyarakat 

Partisipasinya dengan ikutserta dalam 

musrengbangdes walaupun tidak semua 
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terhadap pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2020? Dan 

bentuk partisipasi apa yang 

diberikan masyarakat? 

elemen diundang, selain itu juga saat 

dilakukannya pembangunan desa karena 

tenaga tukang kami dari masyarakat desa 

panjeng itu sendiri. 

Indikator : Kelengkapan serta kejelasan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menjamin bahwa 

informasi Dana Desa Tahun 

2020 yang disampaikan 

nantinya benar-benar akurat 

dan lengkap? 

Sudah dijamin informasi yang kami 

sampaikan benar real apa adanya itu kita 

tuliskan di papan informasi. Karena jika 

tidak nantinya berurusan dengan aparat 

hukum. 

2.  Adakah media publik yang 

terdapat di Desa Panjeng 

untuk mempublikasikan 

segala informasi terkait 

dokumentasi kegiatan desa 

yang sedang berlangsung 

untuk dapat dipantau oleh 

setiap elemen masyarakat?  

Media sosial kita ada instagram yang 

dikelola oleh staff dari pemerintah Desa 

Panjeng. Disitu kita sebisa mungkin untuk 

mencantumkan segala aktivitas yang 

dilakukan pemerintah Desa Panjeng. Jadi 

masyarakat desa panjeng maupun 

masyarakat diluar desa panjeng dapat 

mengaksesnya melalui instagram. 

3.  Apakah terdapat laporan 

berkala baik dari tim 

pelaksana desa maupun tim 

pelaksana kegiatan mengenai 

perkembangan pelaksanaan, 

masalah yang dihadapi dan 

rekomendasi penyelesaian 

dalam penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020? 

Pasti ada pasti ada, semua filenya ada di 

desa. 

 

B. Akuntabilitas 

Indikator : Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam 

Kami melakukan apapun itu ada 

pedomannya, ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur. Peraturan yang 

menjadi prioritas itu khususnya dalam 
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pengelolaan Dana Desa Tahun 

2020? 

Perbup Kab. Ponorogo baik dari peraturan 

prioritas penggunaan anggaran untuk apa dll 

itu yang menjadi acuan kami. Jadi prinsip 

akuntabilitas kami sesuai dengan aturan yang 

melandasinya.  

2.  Bagaimana perwujudan 

kewajiban aparat pemerintah 

desa untuk 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan?  

Sesuai dengan rencana yang sudah 

ditetapkan diawal. Misal dalam perencanaan 

itu dilakukan a,b,c, bentuk 

pertanggungjawabannya ya kita 

melaksanakan kegiatan dengan sebaik 

mungkin yang telah direncanakan diawal. 

3.  Bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang melandasinya? 

Saya tekankan diawal kami melaksanakan 

segala aktivitas itu selalu berpedoman pada 

peraturan di 3 kementerian dan juga Perbup 

Kab. Ponorogo. 

4.  Kesulitan apa yang dihadapi 

dalam pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

 

Adanya perubahan perencanaan itu sehingga 

pembangunan yang direncanakan ada yang 

didelete atau ditunda, selain itu adanya 

kekosongan jabatan sehingga beberapa 

aparat ada yang merappel tugas. 

5.  Bagaimana cara mengatasi 

dan menghadapi jika terdapat 

kesulitan dalam pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2020? 

Dimusyawarahkan dengan aparat desa lain, 

dengan tim pendamping dari kecamatan juga 

dilakukan bimbingan. Dari hasil rundingan 

itu didapati hasil keputusan yang terbaik itu 

piye. 

Indikator : Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana prinsip yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

pelaksanaan kegiatan di 

Desa? 

Prinsipnya kita ya terbuka kepada 

masyarakat, kita juga mengharapkan 

partisipatif dari masyarakat dalam kegiatan 

yang diadakan pemerintah karena di tahun 

2020 itu kan peraturannya memang desa 

sebisa mungkin harus bisa mandiri misal 

dalam pembangunan, pembangunan 

dilakukan secara swakelola dengan 

menggunakan tenaga tukang dari 

masyarakat e dewe. 
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2.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam melaksanakan tertib 

dan disiplin anggaran 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020 pada aturan serta 

pedoman yang 

melandasinya? 

Kita menjalankan kegiatan ya sesuai 

dengan aturan pemerintah yang ada. Tidak 

melenceng dari itu.  

3.  Bagaimana bentuk 

pengawasan yang diberikan 

terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh 

LPMD dalam proses 

pembangunan berlangsung? 

Pengawasnya dari tim pendamping desa, 

tim pendamping kecamatan. Selain 

membuat LPJ desa itu juga membuat 

laporan dari tim pengawas itu. Jadi 

pengawas selain dari inspektorat, 

kecamatan, juga dari tim pendamping juga. 

Indikator : Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan oleh lembaga desa 

seperti BPD dan LPMD atas 

kegiatan yang dilakukan 

terhadap Kepala Desa? 

Kalau laporan dari LPMD dan BPD ittu 

lebih ke laporan hasil pembangunan. Nanti 

laporannya gimana di serahkan ke 

bendahara, bendahara merekap laporan tiap 

pembangunan itu kemudian dilaporkan ke 

kepala desa. 

2.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng atas 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

 Jenis pelaporan atas pengelolaan Dana 

Desa itu sudah terintegrasi dalam laporan 

realisasi APBDes. Ada juga pelaporan 

surat pertanggungjawaban.  

3.  Adakah kesulitan dalam 

proses pelaporan 

pertanggungjawaban Dana 

Desa Tahun 2020? 

Alhamdulillah sejauh ini aman aman saja 

tidak ada kendala yang berat. 

4.  Apakah dalam tahap 

pelaporan telah sesuai dengan 

pedoman yang 

melandasinya? 

Pasti, kalo tidak sesuai dengan prosedur 

akan mempengaruhi pencairan dana di 

tahun anggaran  berikutnya yang 

menyebabkan terkendalanya atas setiap 

program kegiatan yang sudah 

direncanakan. 

5.  Bagaimana tingkat 

kepercayaan masyarakat 

terhadap apemerintah Desa 

Panjeng dalam penyampaian 

Baik baik saja, sejauh ini masyarakat tidak 

ada yang protes ini itu terkait pengelolaan 

di 2020.  
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pertanggungjawaban 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

C. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana tahapan 

pengelolaan Dana Desa yang 

terdapat di Desa Panjeng 

Tahun 2020 terutama dalam 

pembangunan desa? 

Sesuai dengan peraturan menteri dalam 

negeri, tahapannya mulai perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, 

pertanggungjawaban. Karena setiap aktivitas 

yang dilakukan aparat pemerintah Desa 

Panjeng selalu berpedoman dengan 

peraturan yang ada. 

2.  Bagaimana sistem dan 

prosedur perencanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Pertama, dari perencanaan pembangunan 

dulu, kan 2020 kemarin fokus pembangunan, 

terus perekonomian, peningkatan SDM. 

Dilakukan musrengbangdes, kita tampung 

usulan usulan yang masuk terkait 

pembangunan mana yang sekiranya perlu 

dilakukan dahulu, kemudian tiap dusun titik 

mana saja yang perlu dilakukan 

pembangunan jadi tiap dusun itu 

pembangunan e diratakan. 

3.  Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaksanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Pelaksanaan di 2020 ada perubahan, jadi ada 

beberapa rencana pembangunan yang di 

delete karena terkendala anggaran yang 

sebagian besar dialokasikan ke COVID itu. 

Contoh di Dusun Tangar ada 2 rencana 

pembangunan tp yang dilakukan hanya 1 

mengingat anggaran yang sangat terbatas. 

Tapi kalo secara umumnya pertama ya 

mengumpulkan tukang tukang dulu bagian 

teknik juga ada diajak musyawarah terus 

diberi penjelasan masalah pembangunannya 

apa saja, lokasinya mana dan waktu untuk 

pembangunannya kapan baru material di 

drop kemudian dilaksanakan pembangunan 

yang terstruktur.  

4.  Bagaimana sistem dan 

prosedur penatausahaan 

dalam pengelolaan Dana Desa 

di Desa Panjeng Tahun 2020? 

Tertib lewat siskeu, setiap ada pemasukan 

pengeluaran ya ditulis oleh operator siskeu 

sing menggarap Dana Desa. Di aplikasi itu 

langsung muncul dana ini untuk apa. 



137 

 

 

 

5.  Bagaimana sistem dan 

prosedur aparat pemerintah 

desa dalam 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Setelah beberapa laporan dibuat, ya kita 

serahkan/kita laporkan laporan 

pertanggungjawaban baik secara 

administrasi atau fisik sesuai dengan 

ketentuan dari pemerintah. Kalau 

pertanggungjawaban dari segi administrasi 

alhamdulillah tidak ada kendala alias sudah 

lengkap. Soale dari pihak inspektoratpun 

juga tidak menyampaikan jika terdapat 

kendala. Lancar lancar saja karena memang 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

pemerintah dan pedoman yang ada. 

6.  Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Setiap akhir pembangunan/ kegiatan apa saja 

yang berhubungan dengan uang harus ada 

notanya. Pada laporan SPJ itu ya didukung 

adanya lampiran lampiran koyoto surat 

pesanan, nota sing kudu eneng stempel e, 

materai, komplit pokoe, gambar, foto. Dalam 

pelaporan kita juga sesuai dengan peraturan 

pemerintah, dalam membuat laporan juga 

dibimbing dari pihak kecamatan dan sesuai 

dengan pembukuan model sekarang. 

 

3. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kaur Perencanaan Desa Panjeng pada 

tanggal 19 Maret 2021. 

A. Transparansi 

Indikator : Keterbukaan Proses 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menerapkan prinsip 

transparansi dalam 

pembangunan desa di Tahun 

2020? 

Diadakannya publikasi lewat dipasangnya 

banner-banner ditempat pengumuman desa 

berupa papan informasi publik yang mana 

di tempat ditiap-tiap dukuh ada 2 papan 

informasi yang satu papan berisi anggaran 

berjalan tahun 2021 ini yang satu realisasi 

anggaran yang sudah berjalan tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2020. 

2.  Bagaimana prosedur 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020 yang dilakukan 

Kalau dalam perancangannya gini 

istilahnya transparansi mungkin itu bagian 

dari realisasi, selain yang saya jelaskan 
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aparat pemerintah Desa 

Panjeng yang menjamin 

adanya sistem keterbukaan 

kepada publik dari seluruh 

kegiatan yang telah 

dilakukan? 

diatas transparansinya juga sebelum adanya 

realisasi pelaksanaan kan pasti ada 

penganggaran nah itu bagian daripada 

transparansi mesti kita memanggil 

istilahnya dari BPD untuk menampung 

aspirasi masyarakat-masyarakat itu lewat 

musdus dibawah kemusyawarahan desa 

jadi apa yang dilaksanakan pemerintah desa 

itu murni pure berdasarkan musyawarah 

seluruh masyarakat yang diwakili oleh 

elemen-elemen desa. 

3.  Apakah kepala desa sebagai 

peranan penting dalam desa 

memiliki hak untuk 

menentukan skala prioritas 

atas penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Yang menentukan pembangunan itu sesuai 

dengan usulan masyarakat. Jadi tiap dusun 

itu pembangunannya itu beda beda tapi 

skalanya adil dan merata. 

4.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam memberikan informasi 

mengenai tanggungjawab 

pemerintah terkait 

pelaksanaan pembangunan 

desa? 

Melalui papan informasi yang telah 

dipasang di 4 titik di tiap dukuh. 

Indikator : Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menampung adanya 

pertanyaan-pertanyaan 

publik tentang berbagai 

kebijakan dan prosedur 

dalam pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2020? 

Kalau masyarakat ingin tahu dalam segala 

hal biasanya ten nggene pak lurah rodok 

ewuh pekewuh biasanya lewatnya sekarang 

medsos berupa grup whatsapp atau bisa 

tanya langsung ke BPD mau tanya apa saja 

terkait hal-hal yang ingin diketahui di Desa 

2.  Bagaimana mekanisme 

aparat pemerintah Desa 

Panjeng dalam pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2020 yang 

menjamin sistem 

standardisasi? 

Standardnya ya sesuai dengan peraturan 

yang melandasinya.  

3.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

Melalui papan informasi desa, jika di papan 

tersebut dirasa belum mendapat informasi 
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menerapkan prinsip 

keterbukaan dalam 

memberikan akses kepada 

masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang 

seluas-luasnya yang 

berkaitan dengan 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020?  

yang sepenuhnya bisa ditanyakan langsung 

terkait hal apa saja kepada unsur perangkat 

desa di kantor desa. 

  Indikator : Adanya musyawarah yang melibatkan elemen masyarakat 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apakah lembaga desa yang 

terdiri dari BPD, LPMD, serta 

masyarakat dilibatkan dalam 

tahap perencanaan yang 

diawali dengan 

Musrengbangdes? 

Ya, masyarakat dilibatkan dalam 

musrengbangdes yang diwakili oleh 

elemen-elemen desa dadi ndak mungkin 

musyawarah itu seluruh masyarakat dapat 

hadir yang jelas disitu melibatkan BPD, 

LPMD, Karang Taruna, Kader Kesehatan, 

Bidan itu bagian daripada transparansi 

perencanaan. 

2.  Bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam mengikuti 

Musrengbangdes Tahun 

2020? Apakah bisa dikatakan 

aktif/pasif? 

Bisa dikatakan aktif, nanti bisa dicek di 

daftar hadir saat musrengbangdes 

3.  Apakah setiap adanya rapat 

evaluasi baik dari kegiatan 

fisik maupun nonfisik juga 

selalu melibatkan lembaga 

desa seperti masyarakat? 

Dirapat evaluasi itu hanya menghadirkan 

perwakilan masyarakat yaitu BPD, LPMD 

dan juga perangkat-perangkat desa. Tidak 

melibatkan masyarakat.  

4.  Bagaimana 

hubungan/keterlibatan 

pemerintah, masyarakat serta 

pihak ketiga dalam 

pelaksanaan pembangunan 

desa Tahun 2020? 

Kalau dalam pebangunan desa di tahun 

2020 itu justru melibatkan masyarakat 

sebagai tukang dalam pembangunan di 

desa. Karena sesuai peraturan bupati yang 

terbaru sebisa mungkin disaat 

pembangunan harus menggunakan tenaga 

lokal maupun bahan baku lokal. Untuk 

pihak ketiga di tahun 2020 tidak 

menggunakan itu. Pihak ketiga jika 

pembangunan diperkirakan diatas 200juta. 

5.  Bagaimana partisipasi yang 

diberikan masyarakat 

terhadap pengelolaan Dana 

Cukup berpartisipasi dalam mengikuti 

musyawarah desa maupun dalam 

pembangunan desa. Dalam pembangunan 
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Desa Tahun 2020? Dan 

bentuk partisipasi apa yang 

diberikan masyarakat? 

partisipasi yang diberikan masyarakat 

berupa tenaga. 

 

Indikator : Kelengkapan serta kejelasan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menjamin bahwa 

informasi Dana Desa Tahun 

2020 yang disampaikan 

nantinya benar-benar akurat 

dan lengkap? 

Kami mencantumkan informasi benar-

benar sesuai dengan realisasi yang ada. 

Sesuai dengan rincian file yang ada 

dikantor. Cuma bedanya kalau dipapan itu 

corone koyo wes hasil final e. 

2.  Adakah media publik yang 

terdapat di Desa Panjeng 

untuk mempublikasikan 

segala informasi terkait 

dokumentasi kegiatan desa 

yang sedang berlangsung 

untuk dapat dipantau oleh 

setiap elemen masyarakat?  

Media publik ada papan informasi, ada grup 

whatsapp, ada media sosial instagram. 

Semua dapat diakses dengan mudah jika 

masyarakat ingin mengetahui tentang 

kegiatan desa. 

3.  Apakah terdapat laporan 

berkala baik dari tim 

pelaksana desa maupun tim 

pelaksana kegiatan mengenai 

perkembangan pelaksanaan, 

masalah yang dihadapi dan 

rekomendasi penyelesaian 

dalam penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020? 

Kalau dalam pelaksanaan itu dinanungi 

oleh pemerintah desa dilaksanakan secara 

infrastruktur itu namanya TPK, kalau 

pekerjaan infrastruktur/pembangunan fisik 

itu dilaksanakan Tim Pengelola Kegiatan, 

kalau non fisik itu dikerjakan namanya 

PKA. Dan setelah itu ada pelaporan lagi 

kepada kepala desa itu berjenjang 0%, 40%, 

80%, 100% pembangunan fisik itu laporkan 

berkala. 

 

B. Akuntabilitas 

Indikator : Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

Melaksanakan apa yang sudah menjadi 

ketentuan dari peraturan yang ada itu 
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dalam menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

sudah menjadi bagian dari tanggungjawab 

kami para pemerintah desa baik itu kepada 

pemerintah keatas maupun masyarakat 

Desa Panjeng.  

2.  Bagaimana perwujudan 

kewajiban aparat pemerintah 

desa untuk 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan?  

Perwujudannya dengan kami 

melaksanakan bentuk fisik nyata, seperti 

kita lakukan pembangunan, kita 

mengadakan kegiatan kemasyarakatan 

contohnya dibidang pelayanan kesehatan 

itu sudah bentuk dari perwujudan 

pemerintah terhadap masyarakat Desa 

Panjeng. 

3.  Bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang melandasinya? 

Pertama sesuai peraturan dari Kemendes, 

Perbup, Hasil Musrengbang yang 

tercantum menjadi dokumen desa yang 

namanya APBDes, APBDes kita itu 

mengacu pada Permendes sama perbup. 

Tapi mengacunya lebih ke perbup yang 

menjadi prioritas.  

4.  Kesulitan apa yang dihadapi 

dalam pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

 

Mungkin kurangnya sumberdaya untuk 

melakukan tugasnya di masing-masing 

jabatan itu ya. Terus sekarang juga 

sistemnya online apa-apa online jadi ya 

mau tidak mau seluruh aparat desa harus 

bisa mengoperasikan komputer.  

5.  Bagaimana cara mengatasi 

dan menghadapi jika terdapat 

kesulitan dalam pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2020? 

Kita cari jalan keluarnya melalui 

musyawarah dan ketentuan dari 

pemerintah atasan. Karena kami tidak bisa 

lari dari ketentuan itu. 

Indikator : Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana prinsip yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

pelaksanaan kegiatan di 

Desa? 

Sebenarnya kita tidak jauh-jauh dari 

ketentuan yang ada, di peraturan 

menyebutkan seperti ini kami juga 

melakukan seperti itu. Transparansinya itu 

gimana ya kita lakukan sesuai arahan. 

2.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam melaksanakan tertib 

dan disiplin anggaran 

pengelolaan Dana Desa 

Tertib dan disiplin anggaran kita mengacu 

pada APBDes yang telah dibuat dan sesuai 

prioritas dari Perbup apa. Permendes turun 

ke kabupaten dikuatkan lagi oleh Perbup 
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Tahun 2020 pada aturan serta 

pedoman yang 

melandasinya? 

terus perintah ke desa itu prosedur yang kita 

lakukan dalam tertib dan disiplin anggaran. 

3.  Bagaimana bentuk 

pengawasan yang diberikan 

terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh 

LPMD dalam proses 

pembangunan berlangsung? 

Kalau bentuk pengawasan itu sudah ada 

timnya sendiri tim pengawas desa. itu ada 3 

orang yang ditunjuk oleh pemerintah desa 

murni bukan dari bagian dari aparat desa. 

Tim pengawas itu yang mengawasi 

pembangunan Untuk bangunannya kita 

khususkan kualitas bangunannya 

bersertifikat PU semua, kita khususkan 

pada standard bangunannya terus nanti 

masuk tidaknya orang-orang tersebut yang 

mengawasi. 

Indikator : Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan oleh lembaga desa 

seperti BPD dan LPMD atas 

kegiatan yang dilakukan 

terhadap Kepala Desa? 

Kalau BPD pelaporannya itu ya terkait 

rumusan aspirasi masyarakat ditahap 

perencanaan saat musdus dan naik ke 

musrengbangdes pelaporannya BPD disitu, 

kalau LPMD itu pelaporannya mengenai 

pembangunan karena mereka selaku tim 

pelaksana kegiatan. Bagaimana progress 

dari pembangunan itu dilaporkan bertahap. 

2.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng atas 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Spj yang mencakup didalamnya laporan 

realisasi APBDes dan BKU. 

3.  Adakah kesulitan dalam 

proses pelaporan 

pertanggungjawaban Dana 

Desa Tahun 2020? 

Sejauh ini tidak ada. 

4.  Apakah dalam tahap 

pelaporan telah sesuai dengan 

pedoman yang 

melandasinya? 

Sudah sesuai, karena disaat membuat 

laporan pertanggungjawaban pun kita juga 

dibimbing dari kecamatan dan telah sesuai 

dengan ketentuan pemerintah 

5.  Bagaimana tingkat 

kepercayaan masyarakat 

terhadap aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

Hal itu mungkin bisa ditanyakan ke 

masyarakatnya langsung. Karena kan juga 

tingkat kepercayaan tiap masyarakat itu 
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penyampaian 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

beda-beda. Tetap ada yang pro-kontra 

dengan pemerintah desa. 

C. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana tahapan 

pengelolaan Dana Desa yang 

terdapat di Desa Panjeng 

Tahun 2020 terutama dalam 

pembangunan desa? 

Sesuai dengan PERMENDAGRI No 113 

tahun 2014 dimuali dari tahapan 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

serta pertanggungjawaban 

2.  Bagaimana sistem dan 

prosedur perencanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Kita memanggil istilahnya dari BPD untuk 

menampung aspirasi masyarakat-

masyarakat itu lewat musdus dibawah 

kemusyawarahan desa yang diwakili oleh 

elemen-elemen desa seperti BPD, LPMD, 

Karang Taruna, Kader Kesehatan, Bidan, 

selain itu juga dihadiri oleh pihak 

kecamatan, musbika, babinsa, babinka, 

polres, polsek, koramil dan ada 

pendamping teknik ataupun pendamping 

profesional di desa yang ditunjuk oleh 

pemdes.itu bagian daripada perencanaan 

dan itu juga dipublikasikan setelah itu 

hasilnya ada dipublikasikan lewat banner. 

3.  Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaksanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Yang jelas kita pertama dari tahap proses 

pencairan dari pusat DD itu biasanya 

ditransfer ke Rekening Desa itu 3 kali. 

Sebelum pencairan misal tahap 1 itu 

stakeholders yang terlibat disitu kita 

panggil dulu untuk kita musyawarahkan, 

sebelum kita meminta pencairan dana itu 

kita melaporkan untuk apa dulu/rinciannya 

untuk kegiatan apa saja. Dan sebelumnya 

kita musyawarahkan dulu untuk 

pembangunan a,b,c tetap didampingi oleh 

pendamping desa. Kemudian baru 

dilaksanakan pembangunan. 

4.  Bagaimana sistem dan 

prosedur penatausahaan 

dalam pengelolaan Dana 

Setiap ada penerimaan dan pengeluaran di 

catat di buku kas umum kemudian juga di 

sistem karena sekarang sistemnya sudah 

online melalui siskeudes itu. Dan yang 

menjadi operator dari siskeudes itu saya 
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Desa di Desa Panjeng Tahun 

2020? 

sebagai kaur perencanaan. Karena memang 

di tahun 2020 sumber dayanya masih 

terbatas dan belum ada posisi yang 

menempati bagian keuangan jadi 

sementara saya mendouble pekerjaan 

sebagai kaur perencanaan juga kaur 

keuangan. 

5.  Bagaimana sistem dan 

prosedur aparat pemerintah 

desa dalam 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Kalau pertanggungjawaban secara 

administrasi atau tertulis formalnya tepat 

waktu, tapi biasanya di pelaksanaan 

tekniknya tetap mundur. Tapi biasanya 

kalau kita tekniknya tidak memungkinkan 

bangunan seperti ini di bulan tertentu 

karena adanya pandemi atau yang lainnya 

itu selesainya mundur karena suatu hal. 

Tapi di pelaporan tetap kita laporkan apa 

adanya sesuai fakta dilapangan. 

6.  Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Pelaporan kita laporkan spj pertama ke 

camat kemudian ke kabupaten. Di dalam 

spj itu mencakup ada laporan realisasi 

APBDes nya, ada BKU nya.  

 

4. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (LPMD) Desa Panjeng pada tanggal 20 Maret 2021. 

A. Transparansi 

Indikator : Keterbukaan Proses 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menerapkan prinsip 

transparansi dalam 

pembangunan desa di Tahun 

2020? 

Transparansi dalam pembangunan desa 

khususnya di tahun 2020 itu ada badan 

pengawas sendiri dari desa yang itu murni 

bukan bagian dari pemerintah desa.  

2.  Bagaimana prosedur 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020 yang dilakukan 

aparat pemerintah Desa 

Panjeng yang menjamin 

adanya sistem keterbukaan 

Melalui laporan pertanggungjawaban 

berupa realisasi APBDes yang masyarakat 

dapat mengakses itu di papan informasi 

yang telah dipasang . 
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kepada publik dari seluruh 

kegiatan yang telah 

dilakukan? 

3.  Apakah kepala desa sebagai 

peranan penting dalam desa 

memiliki hak untuk 

menentukan skala prioritas 

atas penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Kalau hak menentukan peembangunan 

mana yang jalan di tahun anggaran 

bersangkutan itu iya dari Kades, tapi kalau 

yang mengusulkan pembangunan dari 

mananya saja itu berdasarkan dari usulan, 

aspirasi masyarakat yang tertuang dalam 

Musrengbangdes. 

4.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam memberikan informasi 

mengenai tanggungjawab 

pemerintah terkait 

pelaksanaan pembangunan 

desa? 

Pertanggungjawaban setiap detail 

pembangunan itu ada prasasti di tiap 

pembangunan yang dilakukan. Jadi 

masyarakat dapat melihat anggaran berapa 

yang dihabiskan untuk pembangunan a,b,c 

di prasasti itu. 

Indikator : Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menampung adanya 

pertanyaan-pertanyaan 

publik tentang berbagai 

kebijakan dan prosedur 

dalam pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2020? 

Bisa ditanyakan langsung ke aparat desa di 

Kantor Desa. atau bisa saat musyawarah itu 

segala bentuk pertanyaan dapat ditanyakan. 

2.  Bagaimana mekanisme 

aparat pemerintah Desa 

Panjeng dalam pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2020 yang 

menjamin sistem 

standardisasi? 

Kalau lebih detail ke pengelolaan dananya 

itu sudah ranah dari bendahara desa jadi 

mungkin bisa ditanyakan langsung ke 

kantor desa. 

3.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

menerapkan prinsip 

keterbukaan dalam 

memberikan akses kepada 

masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang 

seluas-luasnya yang 

berkaitan dengan 

Sejauh ini informasi dalam pengelolaan 

keuangan desa yang diberikan itu sebatas di 

papan informasi.  
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pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020?  

Indikator : Adanya musyawarah yang melibatkan elemen masyarakat 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apakah lembaga desa yang 

terdiri dari BPD, LPMD, serta 

masyarakat dilibatkan dalam 

tahap perencanaan yang 

diawali dengan 

Musrengbangdes? 

Sudah pasti, karena sudah menjadi 

ketetntuan di UU bahwa dalam 

musyawarah itu harus melibatkan unsur 

desa seperti BPD, LPMD bahkan juga 

tokoh masyarakat. 

2.  Bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam mengikuti 

Musrengbangdes Tahun 

2020? Apakah bisa dikatakan 

aktif/pasif? 

Inshaallah sudah aktif. Tapi di setiap rapat 

itu kan memang tidak bisa semua 

masyarakat dihadirkan. Jadi ya melalui 

perwakilan masyarakat ditiap dusun itu 

perwakilannya BPD, selain itu ketua RT di 

tiap dusun juga diundang. 

3.  Apakah setiap adanya rapat 

evaluasi baik dari kegiatan 

fisik maupun nonfisik juga 

selalu melibatkan lembaga 

desa seperti masyarakat? 

Kalau unsur desa seperti BPD, LPMD iya. 

Tapi kalau evaluasi itu biasanya tidak 

melibatkan masyarakat. Hanya unsur yang 

menjalankan kegiatan tersebut.  

4.  Bagaimana 

hubungan/keterlibatan 

pemerintah, masyarakat serta 

pihak ketiga dalam 

pelaksanaan pembangunan 

desa Tahun 2020? 

Pihak ketiga tidak ada di tahun 2020, pihak 

ketiga sekarang digantikan oleh 

masyarakat desa sebagai tenaga tukang. 

Kalau pihak ketiga itu ketentuannya jika 

pembangunan diatas 200jt nan. 

5.  Bagaimana partisipasi yang 

diberikan masyarakat 

terhadap pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2020? Dan 

bentuk partisipasi apa yang 

diberikan masyarakat? 

Ya menghadiri musyawarah dalam 

perencanaan itu bentuk partisipasi 

masyarakat yang diberikan. 

Indikator : Kelengkapan serta kejelasan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menjamin bahwa 

Sudah menjadi peraturan bahwasanya 

informasi yang diberikan ya memang harus 
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informasi Dana Desa Tahun 

2020 yang disampaikan 

nantinya benar-benar akurat 

dan lengkap? 

akurat. Kalau lengkap itu mungkin sudah 

ranah dari desa ya.  

2.  Adakah media publik yang 

terdapat di Desa Panjeng 

untuk mempublikasikan 

segala informasi terkait 

dokumentasi kegiatan desa 

yang sedang berlangsung 

untuk dapat dipantau oleh 

setiap elemen masyarakat?  

Saya tidak tahu menahu tentang ada atau 

tidaknya hal itu. Bisa ditanyakan ke staff 

operator desa. 

3.  Apakah terdapat laporan 

berkala baik dari tim 

pelaksana desa maupun tim 

pelaksana kegiatan mengenai 

perkembangan pelaksanaan, 

masalah yang dihadapi dan 

rekomendasi penyelesaian 

dalam penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020? 

Pasti ada, pembangunane piye piye kuwi 

selalu ada laporan. Misalkan perbulan, 

dalam satu bulan itu bagaimana 

pembangunannya itu selalu ada laporan, 

baik itu dari kendalanya gimana, 

penyerapan kurang maksimalnya gimana 

itu ada. 

 

B. Akuntabilitas 

Indikator : Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Dana desa ataupun anggaran lainnya itu 

sasarannya juga untuk masyarakat pada 

akhirnya. Jadi bentuk tanggungjawabnya 

mungkin dari segala kegiatan yang 

dilaksanakan pemerintah yang notabene 

untuk kemakmuran masyarakat Desa 

Panjeng. 

2.  Bagaimana perwujudan 

kewajiban aparat pemerintah 

desa untuk 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan?  

Sebenarnya kami juga berupaya 

semaksimal mungkin agar apa yang telah 

direncanakan itu dapat terrealisasi, tapi 

kalau perencanaan ada kendala itu kan 

sudah diluar kehendak kami, kendala itu 

pasti ada. Contohnya di 2020 ada covid 

jadi sebagian tujuan belum terrealisasi. 
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Solusinya itu di prioritaskan di tahun 

berikutnya. 

3.  Bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang melandasinya? 

Pelaksanaannya itu kalau pembangunan ya 

sesuai dengan yang telah direncanakan dan 

ditetapkan dalam RKPDes. Itu yang 

menjadi acuan bagi LPMD untuk 

melakukan kegiatan pembangunan 

4.  Kesulitan apa yang dihadapi 

dalam pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

 

Minimnya anggaran itu sehingga ada 

pembangunan yang tidak terlaksana. 

Sehingga diundur di tahun anggaran 

berikutnya. 

5.  Bagaimana cara mengatasi 

dan menghadapi jika terdapat 

kesulitan dalam pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2020? 

Kita laporkan ke kades selaku 

penanggungjawab masalahnya dimana, 

nanti dirundingkan oleh beberapa pihak 

terkait terkait solusi atau cara 

menyelesaikan permasalahan itu. 

Indikator : Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana prinsip yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

pelaksanaan kegiatan di 

Desa? 

Prinsipnya terbuka kepada masyarakat, dan 

gotong royong sesuai dengan prioritas 

Perbup yang baru. Pelaksanaan 

pembangunan dilakukan secara swakelola 

oleh masyarakat desa panjeng sendiri. 

2.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam melaksanakan tertib 

dan disiplin anggaran 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020 pada aturan serta 

pedoman yang 

melandasinya? 

Hal itu bisa ditanyakan ke Kades saja 

selaku penanggungjawab dana desa. 

3.  Bagaimana bentuk 

pengawasan yang diberikan 

terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh 

LPMD dalam proses 

pembangunan berlangsung? 

Bentuk pengawasan itu dari tim pengawas 

desa, tim pendamping kecamatan juga tim 

pendamping desa. pengawasan bisa 

langsung saat berlangsungnya 

pembangunan atau selain itu bentuk 

pengawasannya melalui laporan yang ada. 

Indikator : Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan. 
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No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan oleh lembaga desa 

seperti BPD dan LPMD atas 

kegiatan yang dilakukan 

terhadap Kepala Desa? 

Kita dari tim pelaksana kegiatan 

pembangunan itu bentuk laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan ke 

Bendahara Desa seperti laporan 

perkembangan pembangunan yang 

didalamnya memuat permasalahannya apa, 

realisasi anggaran untuk pembangunan ini 

berapa, rekomendasi hasil penyelesaiannya 

gimana. 

2.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng atas 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Pelaporannya itu dalam bentuk SPJ. Tapi 

didalam spj itu kan juga terlampir banyak 

laporan. Tp untuk detailnya pihak desa 

yang lebih mengetahui. Karena LPMD itu 

lebih mengarah ke pelaksanaan 

pembangunan. 

3.  Adakah kesulitan dalam 

proses pelaporan 

pertanggungjawaban Dana 

Desa Tahun 2020? 

Itu yang tahu kepala desa terkait 

pertanggungjawaban atas seluruh 

keuangan. 

4.  Apakah dalam tahap 

pelaporan telah sesuai dengan 

pedoman yang 

melandasinya? 

Telah sesuai. Karena bagaimana tingkah 

lakune deso kuwi enek UU ataupun 

pertauran yang lainnya. Dadi ora angger 

mlaku sakkarepe dewe. Kami berpedoman 

dengan pertauran. 

5.  Bagaimana tingkat 

kepercayaan masyarakat 

terhadap aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

penyampaian 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Bisa ditanyakan langsung ke 

masyarakatnya. 

C. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana tahapan 

pengelolaan Dana Desa yang 

terdapat di Desa Panjeng 

Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban. 
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Tahun 2020 terutama dalam 

pembangunan desa? 

2.  Bagaimana sistem dan 

prosedur perencanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Perencanaan itu selalu diawali dengan 

Musrengbangdes, jika untuk kegiatan di 

2020 berarti Musrengbangdes itu dilakukan 

di 2019 akhir jadi jauh sebelum tahun 

anggaran bersangkutan telah dilakukan 

perencanaan yang tertuang dalam RKPDes 

3.  Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaksanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Pertama itu pencairan dana, lalu dari pihak 

LPMD mengambil dana tersebut ke 

Bendahara Desa sesuai dengan kebutuhan 

kegiatan yang telah direncanakan. 

Kemudian dilakukan pembangunan. 

4.  Bagaimana sistem dan 

prosedur penatausahaan 

dalam pengelolaan Dana 

Desa di Desa Panjeng Tahun 

2020? 

Kalau ada pembelian misal bahan 

bangunan apa apa itu ya ada kwitansi dan 

nanti direkap dalam laporan dan disetorkan 

ke bendahara desa. 

5.  Bagaimana sistem dan 

prosedur aparat pemerintah 

desa dalam 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Pertanggungjawabannya kalau fisik ya 

dengan dibangunnya beberapa 

pembangunan itu, kalau secara administrasi 

dari informasi yang tertuang dalam papan 

informasi. 

6.  Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Pelaporan itu di laporkan oleh Kepala 

Desa, jadi dari keseluruhan laporan berkala 

baik dari tim pelaksana desa maupun tim 

pelaksana kegiatan itu pada akhir tahun 

anggaran direkap oleh Bendahara Desa dan 

dilaporkan ke camat oleh Kades, kemudian 

dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten 

 

5. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

pada tanggal 22 Maret 2021. 

A. Transparansi 

Indikator : Keterbukaan Proses 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 
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1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menerapkan prinsip 

transparansi dalam 

pembangunan desa di Tahun 

2020? 

Sudah menjadi bagian dari tugas yang 

dilakukan kedepannya. Transparansi 

pastinya juga dijunjung tinggi oleh aparat 

desa yang telah diatur di Undang-Undang 

terutama UU dalam pengelolaan keuangan 

desa. itu yang menjadi acuannya. 

2.  Bagaimana prosedur 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020 yang dilakukan 

aparat pemerintah Desa 

Panjeng yang menjamin 

adanya sistem keterbukaan 

kepada publik dari seluruh 

kegiatan yang telah 

dilakukan? 

Terbuka itu ya hanya sebatas informasi 

yang memang hanya untuk konsumsi 

masyarakat, kalau setiap rinci itukan sudah 

ranahnya inspektorat ya sepertinya.  

3.  Apakah kepala desa sebagai 

peranan penting dalam desa 

memiliki hak untuk 

menentukan skala prioritas 

atas penggunaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Skala prioritas itu sesuai denga usulan 

masyarakat. Tapi yang menentukan 

akhirnya nanti Kepala Desa. Tapi ya 

tergantung situasi kondisi kalau ada usulan 

masyarakat yang memang itu sangat 

genting dan harus diprioritaskan ya bisa 

saja yang nantinya dilakukan. 

4.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam memberikan informasi 

mengenai tanggungjawab 

pemerintah terkait 

pelaksanaan pembangunan 

desa? 

Biasanya disampaikan itu melalui media 

publik berupa papan informasi. Di papan 

informasi itu penyampaiannya per tahun 

anggaran. Jadi total pendapatan yang 

diterima segini dan untuk apa saja itu di 

papan informasi ada, tapi ya memang 

informasi sebatas garis besarnya saja. 

Indikator : Ketersediaan dan akses untuk mendapatkan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menampung adanya 

pertanyaan-pertanyaan 

publik tentang berbagai 

kebijakan dan prosedur 

dalam pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2020? 

Melalui setiap musyawarah, baik itu 

musrengbangdes maupun musdus, kalau 

keterlibatannya dengan pemerintah itu di 

musrengbangdes. Kita usulkan ini ini tapi 

kalau nantinya ada masyarakat yang 

mengusulkan hal lain yang memang 

sekiranya prioritas, ya bisa jadi usulannya 

itu naik. 

2.  Bagaimana mekanisme 

aparat pemerintah Desa 

Panjeng dalam pengelolaan 

Saya rasa sudah sesuai dengan peraturan 

yang melandasinya. Tetapi kalau ingin tahu 

lebih dalam bisa ke pemerintah desa. 
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Dana Desa Tahun 2020 yang 

menjamin sistem 

standardisasi? 

Karena BPD itu lingkupnya tidak jauh dari 

pengawasan kinerja. 

3.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

menerapkan prinsip 

keterbukaan dalam 

memberikan akses kepada 

masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang 

seluas-luasnya yang 

berkaitan dengan 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020?  

Ada batasannya, dari pihak BPD pun itu 

informasi yang sampai juga sama dengan 

masyarakat lain. Karena untuk lengkapnya 

itu sudah ranah inspektorat. 

Indikator : Adanya musyawarah yang melibatkan elemen masyarakat 

No Pertanyaan Wawancara 

1.  Apakah lembaga desa yang 

terdiri dari BPD, LPMD, serta 

masyarakat dilibatkan dalam 

tahap perencanaan yang 

diawali dengan 

Musrengbangdes? 

Selalu, BPD selaku dari unsur desa di tiap 

perencanaan ya selalu dilibatkan. Karena 

yang menampung aspirasi masyarakat itu 

kan BPD, kemudian BPD 

menyampaikannya ke Desa juga melalui 

rapat dari pihak BPD yang juga dihadiri 

elemen masyarakat, dan unsur pemerintah 

desa. 

2.  Bagaimana keterlibatan 

masyarakat dalam mengikuti 

Musrengbangdes Tahun 

2020? Apakah bisa dikatakan 

aktif/pasif? 

Aktif juga partisipasi dari masyakarat yang 

hadir. 

3.  Apakah setiap adanya rapat 

evaluasi baik dari kegiatan 

fisik maupun nonfisik juga 

selalu melibatkan lembaga 

desa seperti masyarakat? 

Kalau adanya perubahan perencaan iya 

melibatkan masyarakat seperti 

musrengbangdes bedanya kalau perubahan 

itu namanya musrengbangdessus. Tapi 

kalau evaluasi itu sudah dari inspektorat. 

4.  Bagaimana 

hubungan/keterlibatan 

pemerintah, masyarakat serta 

pihak ketiga dalam 

pelaksanaan pembangunan 

desa Tahun 2020? 

Pihak ketiga tidak ada di 2020, karena 

memang peraturannya harus dikerjakan 

dengan tenaga lokal alias warga sendiri.  
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5.  Bagaimana partisipasi yang 

diberikan masyarakat 

terhadap pengelolaan Dana 

Desa Tahun 2020? Dan 

bentuk partisipasi apa yang 

diberikan masyarakat? 

Partisipasi yang diberikan saat pelaksanaan 

pembangunan, adanya gotong royong yang 

dilakukan masyarakat Desa Panjeng. 

Selain itu juga saat adanya musyawarah 

walaupun tidak bisa semua masyarakat 

diundang tapi sudah bisa dikatakan aktif. 

Indikator : Kelengkapan serta kejelasan informasi 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam menjamin bahwa 

informasi Dana Desa Tahun 

2020 yang disampaikan 

nantinya benar-benar akurat 

dan lengkap? 

Pasti akurat, karena itu kan  melalui 

pemeriksaan inspektorat juga.  

2.  Adakah media publik yang 

terdapat di Desa Panjeng 

untuk mempublikasikan 

segala informasi terkait 

dokumentasi kegiatan desa 

yang sedang berlangsung 

untuk dapat dipantau oleh 

setiap elemen masyarakat?  

Ada, setiap elemen masyarakat dapat 

melihatnya melalui sosial media instagram 

yang namanya pemdes-panjeng. Jadi 

masyarakat juga dapat memantau apa saja 

kegiatan yang dilakukan.  

3.  Apakah terdapat laporan 

berkala baik dari tim 

pelaksana desa maupun tim 

pelaksana kegiatan mengenai 

perkembangan pelaksanaan, 

masalah yang dihadapi dan 

rekomendasi penyelesaian 

dalam penggunaan Dana 

Desa Tahun 2020? 

Pasti ada, jadi apa yang menjadi kendala 

kita juga tuangkan dilaporan tersebut. 

Penyerapannya kurang maksimal 

dimananya kita tuangkan.  

 

B. Akuntabilitas 

Indikator : Tercapainya pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana peran aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

Akuntabilitas itu kan kaitannya dengan 

tanggungjawab ya. Tanggungjawab 
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dalam menerapkan prinsip 

akuntabilitas dalam 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

pemerintah desa atas adanya anggaran 

tersebut yang nantinya bentuk dari 

anggaran tersebut bisa berupa 

pembangunan yang dilakukan, 

peningkatan pelayanan, maupun 

pemberdayaan masyarakat juga. Intinya ya 

semata-mata untuk kesejahteraan 

masyarakat juga.  

2.  Bagaimana perwujudan 

kewajiban aparat pemerintah 

desa untuk 

mempertanggungjawabkan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

dalam pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan?  

Dengan dilakukannya pembangunan, 

pelayanan baik itu kesehatan atau yang 

lainnya dll. Tapi kalo untuk dana desa itu 

lebih ditujukan ke pembangunan. 

3.  Bagaimana pelaksanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020 

sesuai dengan sistem dan 

prosedur yang melandasinya? 

Sudah sesuai, walaupun ada perubahan itu 

ya saya rasa telah berpedoman dengan 

peraturan yang ada. Karena memang 

peraturan dari pemerintah atasan itu kan 

sebagai pegangan untuk melaksanakan apa 

saja didalam kegiatan pemerintahan. 

4.  Kesulitan apa yang dihadapi 

dalam pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

 

Mungkin di pencairan dananya bisa molor 

molor kan biasanya SPJ selesai cair, 

kadang kita spj selesai tapi desa yang lain 

belum selesai ya kita nunggu dulu. 

5.  Bagaimana cara mengatasi 

dan menghadapi jika terdapat 

kesulitan dalam pengelolaan 

Dana Desa Tahun 2020? 

Melalui musyawarah bisa dengan 

melibatkan dari unsur desa itu tergantung 

permasalahannya sebenarnya. Kalau 

permasalahannya terkait pencairan dana 

itu bisa ditanyakan langsung ke aparat desa 

saja. 

Indikator : Pemeriksaan serta pengawasan kepada tim pelaksana kegiatan. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana prinsip yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

pelaksanaan kegiatan di 

Desa? 

Prinsipnya terbuka kepada masyarakat 

karena di tahun 2020 tukang dari setiap 

pembangunan itu juga berasal dari warga 

Panjeng sendiri. 
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2.  Bagaimana aparat 

pemerintah Desa Panjeng 

dalam melaksanakan tertib 

dan disiplin anggaran 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020 pada aturan serta 

pedoman yang 

melandasinya? 

Bisa ditanyakan langsung kepada aparat 

pemerintah desa yang bersangkutan. 

3.  Bagaimana bentuk 

pengawasan yang diberikan 

terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh 

LPMD dalam proses 

pembangunan berlangsung? 

Pengawasannya bisa langsung terjun ke 

lapangan dan melalui laporan setiap 

perkembangan yang dilaporkan secara 

bertahap itu. 

Indikator : Adanya laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan. 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan oleh lembaga desa 

seperti BPD dan LPMD atas 

kegiatan yang dilakukan 

terhadap Kepala Desa? 

Kalau BPD itu pelaporannya lebih 

mengenai ke usulan pembangunan pada 

saat musyawarah di tahap perencanaan. 

Kalau LPMD laporannya itu terkait 

bagaimana pembangunan yang 

dilaksanakan. 

2.  Apa saja jenis pelaporan yang 

dilakukan aparat pemerintah 

Desa Panjeng atas 

pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

Bisa ditanyakan langsung ke aparat desa 

saja karena itu sudah ranahnya pemerintah 

desa. 

3.  Adakah kesulitan dalam 

proses pelaporan 

pertanggungjawaban Dana 

Desa Tahun 2020? 

Mungkin ya seperti yang sudah saya 

jelaskan tadi, pencairan dananya molor 

karena menunggu dari desa lain kadang ada 

yang belum selesai spjnya. 

4.  Apakah dalam tahap 

pelaporan telah sesuai dengan 

pedoman yang 

melandasinya? 

Saya rasa sudah mentaati dengan peraturan 

yang ada. 

5.  Bagaimana tingkat 

kepercayaan masyarakat 

terhadap aparat pemerintah 

Desa Panjeng dalam 

penyampaian 

pertanggungjawaban 

Bisa ditanyakan ke masyarakat langsung 

kalau yang ditanyakan tingkat kepercayaan 

masyarakatnya. 
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pengelolaan Dana Desa 

Tahun 2020? 

C. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Bagaimana tahapan 

pengelolaan Dana Desa yang 

terdapat di Desa Panjeng 

Tahun 2020 terutama dalam 

pembangunan desa? 

Perencanaan, setelah dilakukan 

musyawarah baru ke actionnya yaitu 

pelaksanaan, pelaksanaan telah dilakukan 

pasti adanya pelaporan atas kegiatan yang 

sudah dilakukan apa saja. Kemudian 

pertanggungjawaban. 

2.  Bagaimana sistem dan 

prosedur perencanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Dimulai dari rencana kerja pemerintah desa 

berdasarkan RAPBDes juga berdasarkan 

usulan BPD di tiap dusun terkait 

pembangunan-pembangunan kemudian 

direkap 

3.  Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaksanaan 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Kalau dari BPD itu sendiri kan sebenarnya 

pengawasan kinerja, kalau detail 

pelaksanaan itu sudah ranah dari perangkat 

desa. tapi kalau intinya pelaksanaan di 

2020 itu rencana ada 8 pembangunan, 

tetapi adanya keterbatasan dana hanya 

dilakukan 6 pembangunan, sisanya 2 

dicancel dan dilakukan pembangunan di 

tahun berikutnya. 

4.  Bagaimana sistem dan 

prosedur penatausahaan 

dalam pengelolaan Dana 

Desa di Desa Panjeng Tahun 

2020? 

Setiap ada penerimaan dan pengeluaran 

baik itu dari tim pelaksana kegiatan ya 

dilaporkan ke bendahara desa. tugas 

bendahara ya merekap penerimaan dan 

pengeluaran itu. 

5.  Bagaimana sistem dan 

prosedur aparat pemerintah 

desa dalam 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Pertanggungjawaban untuk pelaporan 

pembangunan ada, pembangunannya ini 

anggarannya ini laporannya ini. Tapi kalau 

untuk lebih detail itu sudah bagian dari 

aparat desa yang tahu. 

6.  Bagaimana sistem dan 

prosedur pelaporan dalam 

pengelolaan Dana Desa di 

Desa Panjeng Tahun 2020? 

Pelaporan dilakukan oleh Kepala Desa ke 

kecamatan dulu kemudian tembus ke 

Kabupaten. 
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LAMPIRAN 3 

Papan Informasi Desa Panjeng Tahun 2020
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Papan Informasi Desa Panjeng Tahun 2020 
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LAMPIRAN 4 

Daftar Hadir Peserta Musrengbangdes Tahun 2020 
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LAMPIRAN 5 

Laporan RKPDes Desa Panjeng Tahun 2020 
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LAMPIRAN 6 

Rencana Anggaran Biaya Desa Panjeng Tahun 2020 
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LAMPIRAN 7 

Buku Kas Umum Tahun 2020 
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LAMPIRAN 8 

Laporan Realisasi APBDes Tahun 2020 
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LAMPIRAN 9 

Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan
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Dokumentasi Pelaksanaan Pembangunan 
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LAMPIRAN 10 

Prasasti Hasil  Pembangunan
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 Prasasti Hasil Pembangunan 
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LAMPIRAN 11 

Dokumentasi Wawancara
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Dokumentasi Wawancara 
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LAMPIRAN 12 

Berita Acara Bimbingan Skripsi 
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