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LAMPIRAN I 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Narasumber: Kepala Desa Pahlawan, Sekretaris, Bendahara, Tokoh Masyarakat. 

A Tahap perencanaan 

1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa 

yang dilakukan pemerintah desa pahlawan? 

2. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan 

partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

3. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah perencanaan dan 

pembangunan desa dalam rangka perencanaan dan pengelolaan 

alokasi dana desa? 

4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat desa dalam proses 

perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

5. Bagaimana pemerintah desa mengkoordinir segala masukan dari 

peserta musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan dana 

desa? 

6. Apakah bapak/ ibu hadir dalam Musyawarah Rencana Pembangunan 

Desa? 

7. Apa saja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang 

didanai oleh Alokasi Dana Desa? 

B Tahap pelaksanaan 

1. Bagaimana gambaran/ prosedur secara umum pelaksanaan kegiatan 

yang menggunakan Alokasi Dana Desa? 

2. Bagaimana mekanisme proses pencairan dana Alokasi Dana Desa? 

3. Apakah pemerintah desa memiliki rekening bank untuk proses untuk 

pencairan dana Alokasi Dana Desa? 
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4. Bagaimana pemerintah desa pahlawan menerapkan prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan 

mendapat akses informasi tentang keuangan desa? 

5. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat dalam proses 

pelaksanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa? 

6. Apakah bapak/ibu ikut dalam pelaksanaan pembangunan yang didanai 

dari alokasi dana desa? 

7. Apakah pelaksanaan alokasi dana desa sudah sesuai dengan apa yang 

direncanakan? 

C Tahap pertanggungjawaban 

1. Bagaimana pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

2. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa 

dalam pengelolaan alokasi dana desa? 

3. Apa saja jenis laporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam 

proses pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

4. Apakah dalam proses pelaporan telah melalui jalur struktural yang 

telah ditentukan? 

5. Apakah ada kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban administrasi? 

6. Menurut bapak, apakah pemerintah desa sudah baik dalam mengelola 

ADD? 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN II 

HASIL WAWANCARA 

Informan :Syamsul Aswin 

Jabatan :Kepala Desa Pahlawan 

Tanggal :6 Oktober 2020 

No. Pertanyaan Hasil wawancara 

Tahap perencanaan  

1 Bagaimana mekanisme 

perencanaan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa yang dilakukan 

pemerintah desa pahlawan? 

Dalam tahap Perencanaan Alokasi 

Dana Desa pertama sekali kami 

melakukan Musyawarah desa 

dengan melibatkan kepala dusun 

dan masyarakat setempat dengan 

melaksanakan sesuai dengan 

prinsip partisipasi dan transparansi. 

Sebelum dilaksanakan kegiatan 

pembangunan desa terlebih dahulu 

kami melakukan musyawarah 

dengan kepala dusun untuk 

mendata dan membawa usulan dari 

masyarakat. Dari usulan tersebut 

kami sampaikan kepada forum 

untuk kemudian dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan pemerintah 

desa untuk menentukan kebijakan. 

2 Bagaimana pemerintah desa 

mewujudkan prinsip transparansi 

dan partisipasi dalam proses 

perencanaan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Prinsip transparansi yang kami 

lakukan yaitu dimulai dalam 

perencanaan pembangunan 

dilakukan musyawarah bersama 

dengan masyarakat sebagai alat 



 

 

pengambilan keputusan. 

Keterlibatan masyarakat 

merupakan peluang sebagai pelaku 

pembangunan desa yang akan 

diimplementasikan di dalam 

program Alokasi Danaa Desa. 

Adanya forum musyawarah maka 

akan lebih mudah menyampaikan 

usulan program di desa. 

3 Siapa saja yang hadir dalam 

musyawarah perencanaan dan 

pembangunan desa dalam rangka 

perencanaan dan pengelolaan 

alokasi dana desa? 

Dalam musrenbangdes kami 

mengundang BPD,LPMD, tokoh 

masyarakat. 

4 Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat desa dalam proses 

perencanaan pegelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

 

“Tingkat partisipasi masyarakat 

sangat baik. Terbukti pada saat 

kami mengundang mereka untuk 

datang saat musdes dan masyarakat 

disini sangat antusias hadir dalam 

memberikan masukan dalam 

perencanaan program-program 

untuk pembangunan di desa ini 

5 Bagaimana pemerintah desa 

mengkoordinir segala masukan dari 

peserta musyawarah desa dalam 

proses perencanaan pengelolaan 

dana desa? 

Ya semua masukan kami tampung 

dan kami saring mana diperlukan. 

6 Apakah bapak/ibu hadir dalam 

proses perencanaan pengelolaan 

dana desa? 

Iya. 



 

 

7 Apa saja program pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat 

yang didanai Alokasi Dana Desa. 

Program pembangunan yang sudah 

dilakukan yaitu seperti 

pembangunan jalan, renovasi 

jembatan, renovasi masjid. 

No.  Tahap pelaksanaan  Hasil wawancara 

1 Bagaimana gambaran/ prosedur 

secara umum pelaksanaan kegiatan 

yang menggunakan Alokasi Dana 

Desa? 

Kita laksanakan sesuai dari arahan 

pemkab dan peraturan pemerintah. 

2 Bagaimana mekanisme proses 

pencairan alokasi dana desa? 

Sesuai mekanisme, penyelesaian 

APBDes, SPJ dan pencairan. 

3 Apakah pemerintah desa memiliki 

rekening bank untuk proses untuk 

pencairan alokasi dana desa? 

Ada  

4 Bagaimana pemerintah desa 

menerapkan prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat 

akses informasi tentang keuangan 

desa 

Kita menerapkan prinsip 

keterbukaan sewajarnya saja, 

karena transparansi disini hanya 

pihak inspektorat dan saya saja 

yang boleh tau. 

5 Bagaimana peran pemerintah desa 

dalam mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas 

kepada masyarakat dalam proses 

pelaksanaan program yang didanai 

dari Alokasi Dana Desa? 

memang tidak ada pemberitahuan 

kepada masyarakat mengenai 

berapa jumlah alokasi dana desa 

yang diterima desa pahlawan dan 

jumlah Alokasi Dana Desa yang 

telah dilaksanakan dalam 

pembangunan desa, hal tersebut 

saya lakukan dengan tim pelaksana 

desa karena takutnya nanti adanya 

ketidakpercayaan masyarakat 



 

 

mengenai banyaknya dana desa 

yang dihabiskan dalam 

pembangunan desa. 

6 Apakah bapak/ ibu ikut dalam 

pelaksanaan pembangunan yang 

didanai dari Alokasi Dana Desa? 

Iya, dan partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan pembangunan, 

saya melihat memang kurang. 

Hanya satu dua masyarakat yang 

mau ikut berpartisipasi dalam 

membantu pelaksanaan 

pembangunan desa. Untuk itu saya 

berinisiatif untuk menyewa atau 

mengupah orang saja yang benar-

benar melaksanakan atau 

melakukan program pembangunan 

desa. 

7 Apakah pelaksanaan Alokasi Dana 

Desa sudah sesuai dengan apa yang 

direncanakan? 

Iya. Walaupun belum sepenuhnya 

terlaksana semuanya, tetapi kami 

akan berusaha untuk melaksanakan 

pembangunan yang belum selesai. 

No. Tahap pertanggungjawaban Hasil wawancara 

1 Bagaimana pemerintah desa 

melaksanakan prinsip akuntabilitas 

dalam pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Berdasarkan dengan kondisi yang 

ada, jadi semua elemen yang terkait 

saya libatkan kerena pengelolaan 

ADD desa diwajibkan membentuk 

tim pelaksana kegiatan. 

2 Bagaimana tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah 

desa dalam pengelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Kalau menurut saya masyarakat 

disini ya percaya saja dengan kami, 

karena kami juga selalu 

mengundang masyarakat untuk 

hadir apapun yang kami 



 

 

musyawarahkan. 

3 Apa saja jenis laporan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa 

dalam proses pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

Buku kas umum, buku kas 

pembantu, surat pernyataan 

pertanggungjawaban dari kepala 

desa bahwa ADD yang disalurkan 

ke pemerintah daerah sudah di 

distribusikan. 

4 Apakah dalam proses pelaporan 

telah melalui jalur struktural yang 

telah ditentukan? 

 

Iya, Setiap tiga bulan sekali selalu 

kita adakan evaluasi pelaksanaan 

ADD yang mengundang tokoh 

masyarakat, LPM, BPD.. 

Kemudian untuk penyampaian 

laporan dilaksanakan melalui jalur 

struktural yaitu dari tim pelaksana 

tingkat desa dan diketahui kepala 

desa ke tim pendamping tingkat 

kecamatan secara bertahap. Artinya 

setelah SPJ selesai diserahkan 

kepada bagian pemerintahan 

setelah diverifikasi oleh tim 

pendamping dari kecamatan.  

5 Apakah ada kesulitan dari 

pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban administrasi? 

Tidak ada. Karena kami juga 

dibantu dari pemkab. 

6 Menurut bapak, apakah pemerintah 

desa sudah baik dalam mengelola 

ADD? 

Kalau menurut kami ya pastinya 

sudah baik lah. 

 

 

 



 

 

Informan :Fauzi Syam 

Jabatan :Sekretaris Desa Pahlawan 

Tanggal :6 Oktober 2020 

No. Pertanyaan Hasil wawancara 

Tahap perencanaan  

1 Bagaimana mekanisme 

perencanaan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa yang dilakukan 

pemerintah desa pahlawan? 

Yang pasti dari awalnya itu 

sosialisasi mengumpulkan semua 

warga, memaparkan semua aturan 

yang berjalan untuk tahun 2019 

2 Bagaimana pemerintah desa 

mewujudkan prinsip transparansi 

dan partisipasi dalam proses 

perencanaan pengelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Dengan mengundang masyarakat 

dan melakukan sosialisasi. 

3 Siapa saja yang hadir dalam 

musyawarah perencanaan dan 

pembangunan desa dalam rangka 

perencanaan dan pengelolaan 

alokasi dana desa? 

Dalam musyawarah perencanaan 

pembangunan desa yang dihadiri 

oleh BPD, LPMD, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, kepala 

dusun, pendamping desa, 

perangkat desa, PKK, karang 

taruna, polisi, tentara. Kami 

mengundang mereka guna untuk 

meningkatkan partisipasi dalam 

perencanaan pembangunan yang 

ada di desa pahlawan. 

4 Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat desa dalam proses 

perencanaan pegelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Untuk partisipasi masyarakat 

memang sangat antusiasnya sangat 

tinggi karna saat disuruh kumpul 

untuk melakukan musyawarah 



 

 

 untuk perencanaan pembangunan 

kampung kedepan itu mereka 

sangat antusias untuk hadir, untuk 

memberikan masukan-masukan, 

saran-saran dan program-program 

yang ingin mereka sampaikan 

untuk dilaksanakan menggunakan 

dana desa 

5 Bagaimana pemerintah desa 

mengkoordinir segala masukan dari 

peserta musyawarah desa dalam 

proses perencanaan pengelolaan 

dana desa? 

Pada saat musyawarah desa yang 

dipimpin oleh kepala desa kami 

menerima semua usulan-usulan dari 

masyarakat dan setelah 

dimusyawarahkan kemudian kami 

putuskan usulan yang benar-benar 

dibutuhkan dalam pembangunan di 

desa tersebut, dan itu la yang 

nantinya akan kami laksanakan. 

6 Apakah bapak/ibu hadir dalam 

musyawarah rencana pembangunan 

desa? 

Iya 

7 Apa saja program pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat 

yang didanai oleh ADD? 

Kalau untuk pembangunan sendiri 

yang sudah dilakukan itu seperti 

renovasi jalan, pembanguna 

jembatan, dll. Kalau untuk 

pemberdayaan seperi sosialisasi ibu 

PKK, sosialisasi pemberantan 

narkoba. 

No.  Tahap pelaksanaan  Hasil wawancara 

1 Bagaimana gambaran/ prosedur 

secara umum pelaksanaan kegiatan 

Tentunya dengan Musrenbang, 

mengumpulkan masyarakat 



 

 

yang menggunakan Alokasi Dana 

Desa? 

dikantor desa untuk melakukan 

musyawarah. 

2 Bagaimana mekanisme proses 

pencairan alokasi dana desa? 

Pemerintah daerah, masuk ke 

nomor rekening, pencairan yang 

diambil oleh kades dan bendahara 

desa. 

3 Apakah pemerintah desa memiliki 

rekening bank untuk proses untuk 

pencairan alokasi dana desa? 

Iya 

4 Bagaimana pemerintah desa 

menerapkan prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat 

akses informasi tentang keuangan 

desa 

Ya kita berikan informasinya 

secara mentah saja, misalnya dana 

ADD kita alokasikan untuk 

pembangunan jalan, dll. 

5 Bagaimana peran pemerintah desa 

dalam mendukung keterbukaan dan 

penyampaian informasi secara jelas 

kepada masyarakat dalam proses 

pelaksanaan program yang didanai 

dari Alokasi Dana Desa? 

Semua kita informasikan dalam 

bentuk musyawarah, walaupun jika 

memang perlu saja kita laksanakan, 

karena kita memang tidak mau 

melibatkan terlalu dalam 

masyarakat. 

6 Apakah bapak/ ibu ikut dalam 

pelaksanaan pembangunan yang 

didanai dari Alokasi Dana Desa? 

Iya 

7 Apakah pelaksanaan alokasi dana 

desa sudah sesuai dengan apa yang 

direncanakan? 

Insyaallah sudah terlaksana. 

No. Tahap pertanggungjawaban Hasil wawancara 

1 Bagaimana pemerintah desa 

melaksanakan prinsip akuntabilitas 

Pastinya SPJ yang dibuat itu 

dikoordinirkan dulu baik ke 



 

 

dalam pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

kecamatan (setiap SPJ selesai pasti 

dikomunikasikan), pemerintahan 

dan banwas setelah itu penyerahan 

ke lingkungan sekitar agar dijaga 

dan digunakan sebaik-baiknya. 

2 Bagaimana tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah 

desa dalam pengelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Sudah percaya. 

3 Apa saja jenis laporan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa 

dalam proses pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

SPJ, peraturan desa tentang surat 

pertanggungjawaban, LPPKD, 

RKPJ. 

4 Apakah dalam proses pelaporan 

telah melalui jalur struktural yang 

telah ditentukan? 

 

Iya, artinya setelah SPJ selesai 

diverivikasi oleh tim pendamping 

dari kecamatan dan diserahkan 

kepada bagian pemerintahan. 

5 Apakah ada kesulitan dari 

pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban administrasi? 

Tidak ada, karena dalam 

pembuatan pertanggungjawaban 

administrasi kami dbantu oleh 

pemerintah kabupaten. 

6 Menurut bapak, apakah pemerintah 

desa sudah baik dalam mengelola 

ADD? 

95% telah terserap oleh masyarakat 

 

 

 

 

 



 

 

Informan :Endang Pratiwi 

Jabatan :Bendahara Desa 

Tanggal : 10 Oktober 2020 

No. Pertanyaan Hasil wawancara 

Tahap perencanaan  

1 Bagaimana mekanisme 

perencanaan pengelolaan alokasi 

dana desa yang dilakukan 

pemerintah desa pahlawan? 

Mekanisme nya seperti sebelum 

program ini direncanakan dan 

diturunkan dananya ada musyawarah 

dari masyarakat, mereka memberikan 

usulan-usulan dari apa yang mereka 

mau buat dikampung ini. 

2 Bagaimana pemerintah desa 

mewujudkan prinsip 

transparansi dan partisipasi 

dalam proses perencanaan 

pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Dalam hal ini sesuai dengan kebijakan 

kepala desa, kita berikan informasi 

secara terbatas kepada masyarakat, 

yaitu melalaui musyawarah desa saja. 

3 Siapa saja yang hadir dalam 

musyawarah perencanaan dan 

pembangunan desa dalam 

rangka perencanaan dan 

pengelolaan alokasi dana desa? 

Masyarakat, kepala dusun, kepala 

desa, sekretaris desa, tokoh agama, 

BPD. 

4 Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat desa dalam proses 

perencanaan pegelolaan Alokasi 

Dana Desa? 

Secara umum partisipasi masyarakat 

dalam musyawarah desa dapat 

dikatakan baik. Hal ini dilihat dari 

banyaknya hadir pada saat diundang. 

5 Bagaimana pemerintah desa 

mengkoordinir segala masukan 

dari peserta musyawarah desa 

Semua boleh mengusulkan nanti 

dipilih yang paling mendesak. Apabila 

desa tidak mampu diserahkan kepada 



 

 

dalam proses perencanaan 

pengelolaan dana desa? 

kecamatan. 

6 Apakah bapak/ibu hadir dalam 

musyawarah rencana 

pembangunan desa? 

Iya, kami perangkat desa selalu ikut 

hadir dalam kegiatan yang dilakukan 

pemerintah desa pahlawan. 

7 Apa saja program pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat 

yang didanai oleh ADD? 

Drainase, pembangunan jembatan, 

rabat, 

No.  Tahap pelaksanaan  Hasil wawancara 

1 Bagaimana gambaran/prosedur 

secara umum pelaksanaan 

kegiatan yang menggunakan 

Alokasi Dana Desa? 

Kita menyusun RAB yang berkaitan 

dengan pembelian. Kita tidak boleh 

melebihi standar harga kabupaten. 

Kita bahas berapa anggaran yang 

digunakan untuk pembangunan. 

Setelah RAB disetujui barulah 

kegiatan kita mulai dan pencairan 

dilaksanakan setelah kegiatan selesai 

2 Bagaimana mekanisme proses 

pencairan alokasi dana desa? 

Kepala desa dan bendahara desa 

mengambil dana desa dari bank, 

kemudian diberikan kepada bendahara 

tim pelaksana ADD. Dari bendahara 

tim pelaksana desa kemudian akan 

diberikan kembali kepada bendahara 

desa. 

3 Apakah pemerintah desa 

memiliki rekening bank untuk 

proses untuk pencairan alokasi 

dana desa? 

Iya, Kami juga menggunakan aplikasi 

siskeudes agar memudahkan kami 

dalam semua pencatatan pemasukan 

dan pengeluaran yang digunakan 

untuk keperluan desa. Dalam hal ini 

harus melalui rekening desa. Desa 



 

 

hanya memiliki satu rekening sebagai 

penyimpanan dana tunggal yang 

dimiliki desa pahlawan. 

4 Bagaimana pemerintah desa 

pahlawan menerapkan prinsip 

keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat 

untuk mengetahui dan mendapat 

akses informasi tentang 

keuangan desa? 

Dengan menggunakan papan 

pengumuman 

5 Bagaimana peran pemerintah 

desa dalam mendukung 

keterbukaan dan penyampaian 

informasi secara jelas kepada 

masyarakat dalam proses 

pelaksanaan program yang 

didanai dari Alokasi Dana 

Desa? 

Setiap ada kegiatan di dusun-dusun 

bahkan dipangajian disampaikan 

kepada masyarakat oleh kepala desa 

disesuaikan dengan usulan pada rapat 

pertama. 

6 Apakah bapak/ibu ikut dalam 

pelaksanaan Musrenbangdes? 

Iya  

7 Apakah pelaksanaan alokasi 

dana desa sudah sesuai dengan 

apa yang direncanakan? 

Iya  

No. Tahap pertanggungjawaban Hasil wawancara 

1 Bagaimana pemerintah desa 

melaksanakan prinsip 

akuntabilitas dalam 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

Semua kegiatan yang dilaksanakan 

harus dipertanggungjawabkan dengan 

laporan. 



 

 

2 Bagaimana tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah 

desa dalam pengelolaan alokasi 

dana desa? 

Secara terbuka melalui musrenbang 

dengan mengundang masyarakat. 

3 Apa saja jenis laporan yang 

dilakukan oleh pemerintah desa 

dalam proses 

pertanggungjawaban 

pengelolaan Alokasi Dana 

Desa? 

 

SPJ, LRA, BKU 

4 Apakah dalam proses pelaporan 

telah melalui jalur struktural 

yang telah ditentukan? 

 

Sudah sesuai struktural 

5 Apakah telah sesuai hasil 

pelaksanaan program alokasi 

dana desa dengan yang telah 

direncakan sebelumnya? 

Iya, sudah sesuai 

6 Apakah ada kesulitan dari 

pemerintah desa dalam membuat 

pertanggungjawaban 

administrasi? 

 

Alhamdulillah dalam penyusunan 

laporan kita dibantu dari pihak 

kecamatan dan kabupaten. Sehingga 

tidak begitu sulit. Dan mengingat juga 

kemampuan aparat desa. kita juga 

merujuk laporan pada tahun 

sebelumnya 

 

 

 

 



 

 

Informan :Muhammad Faisal 

Jabatan :Tokoh Masyarakat 

Tanggal :22 November 2020 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat desa dalam proses 

perencanaan pengelolaan 

Alokasi Dana Desa 

Saya rasa masyarakat disini kalau 

diundang kekantor desa, ya mereka 

selalu ikut hadir.  

2 Bagaimana tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah 

desa dalam pengelolaan alokasi 

dana desa? 

Saya dan mewakili masyarakat 

lainnya, kita masih tidak mengetahui 

berapa dana yang dihabiskan dalam 

pembagunan, dan kita juga tidak tahu 

berapa jumlah alokasi dana desa yang 

diterima desa pahlawan. kita juga 

tidak minta secara rinci, cukup 

diberitahui saja. Karena masyarakat 

juga berhak untuk mengetahuinya. 

3 Bagaimana pemerintah 

menerapkan prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui 

dan mendapat akses informasi 

tentang keuangan desa? 

Keterbukkaan dalam masalah dana 

kita sampai sekarang tidak pernah tau 

berapa total dana desa yang 

dihabiskan dalam pembangunan desa. 

4 Apakah bapak/ibu hadir dalam 

musrenbang? 

Iya, kalau ada undangan dari desa, 

kami ikut hadir kesana, dan kami 

memberikan usulan-usulan yang kami 

butuhkan didesa ini. Supaya apa yang 

kami inginkan dapat di realisasikan 

oleh pihak desa pahlawan. Dan kami 



 

 

berharap usulan-usulan kami dapat 

didengar. 

5 Apakah bapak ikut dalam 

pelaksanaan pembangunan yang 

didanai dari alokasi dana desa? 

Tidak  

6 Apakah pelaksanaan alokasi 

dana desa sudah sesuai dengan 

apa yang direncanakan? 

Saya rasa sudah sesuai dengan yang 

direncanakan, terbukti dengan 

bangunan-bangunan yang sudah 

bagus. 

 

Informan :Sarah 

Jabatan :Tokoh Masyarakat 

Tanggal :24 November 2020 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat desa dalam proses 

perencanaan pengelolaan 

alokasi dana desa? 

Kami selalu diundang dalam rapat. 

2 Bagaimana tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah 

desa dalam pengelolaan alokasi 

dana desa? 

Kalau saya percaya aja sama desa 

pahlawan, tapi alangkah baiknya desa 

pahlawan untuk memberikan 

informasi-informasi yang berkaitan 

dana desa. supaya kami tahu dan jelas 

uang yang selama ini digunakan untuk 

pembangunan desa. 

3 Bagaimana pemerintah 

menerapkan prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui 

Sudah terbuka dengan masyarakat, 

dengan mengunakan papan informasi, 

walaupun tidak semuanya tahu 

tentang dana tersebut. Apalagi 



 

 

dan mendapat akses informasi 

tentang keuangan desa? 

 

mengunakan baliho yang kadang tidak 

bertahan lama. 

4 Apakah bapak/ibu hadir dalam 

musrenbang? 

Dalam pelaksanaan pembangunan 

desa kami juga tidak ikut, hal ini 

karena sudah dilakukan oleh 

pemerintah desa dengan tim nya, kami 

hanya berharap pemerintah desa 

pahlawan agar penggunaan dananya 

harus terbuka dengan masyarakat. 

5 Apakah bapak ikut dalam 

pelaksanaan pembangunan yang 

didanai dari alokasi dana desa? 

Kami hanya ikut dalam perencanaan 

pembangunannya saja. 

6 

 

Apakah pelaksanaan alokasi 

dana desa sudah sesuai dengan 

apa yang direncanakan? 

Saya rasa sudah sesuai dengan yang 

direncanakan, terbukti dengan 

banguna-bangunan yang sudah bagus. 

 

Informan :lina  

Jabatan :Tokoh Masyarakat 

Tanggal :24 November 2020 

No. Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana tingkat partisipasi 

masyarakat desa dalam proses 

perencanaan pengelolaan 

alokasi dana desa? 

Kalau dalam partisipasi saya sendiri 

ikut hadir dalam setiap rapat yang 

dilakukan desa pahlawan.   

2 Bagaimana tingkat kepercayaan 

masyarakat terhadap pemerintah 

desa dalam pengelolaan alokasi 

dana desa? 

Saya sih percaya saja karena saya 

melihat pembangunan-pembangunan 

di desa ini sudah bagus 



 

 

3 Bagaimana pemerintah 

menerapkan prinsip keterbukaan 

yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui 

dan mendapat akses informasi 

tentang keuangan desa? 

 

Selama ini kami masyarakat memang 

tidak mengetahui berapa jumlah dana 

yang dihabiskan dalam pengelolaan 

dana desa dalam pembangunan desa 

ini, baik itu perbaikan jalan, renovasi 

jembatan, drainase, pembagunan 

masjid, saya sebagai masyarakat tidak 

masalah selama kondisi jalan dan 

bangunan dalam keadaan bagus. 

4 Apakah bapak/ibu hadir dalam 

musrenbang? 

Iya,  

5 Apakah bapak ikut dalam 

pelaksanaan pembangunan yang 

didanai dari alokasi dana desa? 

Kalau dalam pelaksanaan 

pembangunan kami jarang ikut hadir, 

hanya beberapa saja yang mau ikut 

membantu. 
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Apakah pelaksanaan alokasi 

dana desa sudah sesuai dengan 

apa yang direncanakan? 

Sudah, dengan banyaknya 

pembangunan yang bagus, jalan 

disekitar sini juga bagus-bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN III 

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN IV 

Laporan Pencairan Alokasi Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN V 

Laporan Penggunaan Alokasi Dana Desa  

 

 



 

 

LAMPIRAN VI 

Laporan Surat Pertanggung Jawab Alokasi Dana Desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN VII 

Laporan Realisasi Pelaksanaan  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN VIII 

LAPORAN BUKU KAS UMUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN IX 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

(Wawancara Kepada Kepala Desa) 

 

  (Wawancara Kepada Sekretaris Desa) 



 

 

de  

(Wawancara Kepada Bendahara Desa) 

 

(Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat) 

 

(Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat) 

 



 

 

 

(Rapat Kepala Desa Bersama Kepala Dusun) 

 

 

(Gotong Royong Tim Desa Pahlawan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN X 

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI 

 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN X1 

SURAT RISET 

 

 

 



 

 

LAMPIRAN XII 

SURAT KETERANGAN RISET PENELITIAN 
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