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Lampiran 

 

A. Lampirn Hasil Wawancara 

1. Nama   : Muhammad Ilyas, S.Sy 

Jabatan : Kepala Desa Kemujan 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apa saja peraturan yang 

digunakan dalam menyusun 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Kemujan ?  

 

Peraturannya ada banyak mas, 

beberapa diantaranya yaitu, UU 

NO 6 tahun 2014 tentang desa, 

PP NO 60 tahun 2014, 

Permendagri No 20 tahun 2018 

lalu Peraturan Bupati Jepara No 

52 Tahun 2018 tentang 

pedoman pengelolaan keungan 

desa, dan Peraturan Desa 

Kemujan No 7 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa. Aturan-aturan 

inilah yang menjadi sumber 

hukum dalam penyususnan 

APBDesa mas. 

2.  Bagaimana proses penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa Kemujan?  

Dalam penyusunan APBDesa, 

sebelumnya kita adakan 

MUSDUS, setelah MUSDUS 

selesai mas, kita melaksanakan 

MUSDES, lalu kemudian 

MUSRENGBANGDES mas, 

dalam MUSRENGBANGDES 

kita tentukan program dan 
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kegiatan yang menjadi prioritas 

yang akan kita jadikan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDes). 

3.  Untuk pelaksanaan APBDesa 

Kemujan  seperti apa?  

 

Desa mengajukan pencairan 

kepada kecamatan yang disertai 

dengan RPD. RPD itu sendiri 

rencana penggunaan dana. Jadi 

apa saja yang dibutuhkan desa 

dimasukkan ke dalam RPD 

sesuai dengan APBDes 

berdasarkan sumber dana yang 

akan dicairkan. Jika sudah 

diverifikasi kecamatan, pihak 

kecamatan akan melajutkan 

pengajuan ke 

DINSOSPERMADES. 

4.  Bagaimana 

pertanggungjawaban 

pemerintah Desa Kemujan  

kepada otoritas yang lebih 

tinggi?  

 

Untuk dana yang keluar itu 

memiliki porsi aturannya sendiri 

mas, dana desa yang keluar 

langsung kita realisasikan, untuk 

membeli material, membayar 

tenaganya, kalo sudah jadi 

pertanggungjawabanya ke 

kepala, kepala disini laporannya 

ke kecamatan mas. 

5.  Bagaimana  

pertanggungjawaban 

pemerintah Desa Kemujan  

kepada masyarakat mengenai 

Kaitanya dengan 

pertanggungjawaban ke 

masyarakat, pemerintahan desa 

sudah melaksanakan APBDesa 
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APBDesa?  

 

sesuai dengan aturan. Lalu salah 

satu contoh 

pertanggungjawaban ke 

masyarakat kita merealisasikan 

dana desa untuk pembuatan 

jalan rabat beton, dan perbaikan 

rumah tidak layak huni bagi 

warga desa Kemujan. Itulah 

contohnya mas. 

6.  Adakah kendala yang dihadapi 

oleh pemerintahan desa dalam 

melakukan 

pertanggungjawaban 

APBDesa? 

 

Ada beberapa kendala, misalnya 

dana yang turun ke desa 

terlambat, ada regulasi yang 

tiba-tiba berubah, terus sedikit 

terlambat dalam penayampaian 

laporan. Untuk kendala yang 

serius, sampai saat ini masih 

aman-aman saja mas. 

7.  Dalam melaksanakan kegiatan 

kepala desa dibantu oleh siapa?  

 

Dalam kegiatan saya di bantu 

tim mas. Tim TPK namanya 

Tim Pelaksana Kegiatan. Tim 

ini berguna untuk membantu 

saya dalam mengawasi kegiatan. 

8.  Tim pelaksana program itu 

siapa?  

TPK desa itu terdiri dari unsur 

Pemerintah Desa dan unsur 

lembaga kemasyarakatan desa. 

9.  Proses penyusun APBDesa 

Kemujan  itu seperti apa?  

Seperti tadi yang saya jelaskan 

mas, yaitu melalu MUSDUS, 

MUSDES, dan 
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 MUSRENBANGDES. Nah! 

Desa juga membentuk tim 9 

untuk merumuskan RKPDes. 

10.  Pelaksanaan pembangunan 

desa setelah dana turun itu 

seperti apa? 

Setelah dana turun ya jelas 

langsung kita realisasikan mas, 

kalo tidak langsung di 

realisasikan nanti pemerintahan 

desa Kemujan mendapatkan 

sanksi. Karena aturannya, 

Bendahara Desa tidak boleh 

pegang uang lebih dari lima 

juta. 

11.  Bagaimana bentuk transparansi 

pemerintah Desa Kemujan  

kepada masyarakat mengenai 

APBDesa? 

Sudah mas, itu sudah terpapang 

di area terbuka tentang 

APBDesa, berapa pendapatanya, 

belanja yang keluar sudah 

tertuang semua di banner 

APBDes itu. 

12.  Berapakah patokan aggaran 

APBDesa yang semestinya? 

Kalau berbicara patokan 

anggaran mas, setiap tahunnya 

patokanya berbeda-beda sebab 

kebutuhan setiap tahunya juga 

berbeda. Seperti pembenahan 

jalan desa di setiap RT dipilih 

yang paling parah kerusakannya 

atau yang masih berupa jalan 

setapak. Untuk anggaran yang 

semestinya sama seperti yang 

terdapat pada banner itu. 

13.  Adakah kendala yang dihadapi Selama ini belum ada kendala 
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oleh pemerintahan desa dalam 

melakukan transparansi 

APBDesa? 

yang serius, aman-aman saja 

mas. 

 

14. Nama  : Abdul Rosyid  

Jabatan :  Sekretaris Desa / Carik 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Apa dasar penyusunan 

APBDesa Kemujan ?  

UU NO 6 tahun 2014 tentang 

desa, PP NO 60 tahun 2014, 

Permendagri No 20 tahun 2018, 

dan masih ada beberapa aturan 

yang mengatur tentang dana 

desa yang bersumber dari 

APBDesa, menimbang dari 

peraturan tersebut akan 

diuraikan dengan Peraturan 

Bupati Jepara No 52 Tahun 

2018 tentang pedoman 

pengelolaan keuangan desa. 

2.  Bagaimana proses penyusunan 

APBDesa Kemujan ?  

 

Melaksanakan Musdes, 

MUSRENBANGDES, dalam 

musrenbangdes akan ditentukan 

prioritas pembangunan. Desa 

tidak menentukan apa saja yang 

menjadi prioritas pembangunan, 

namun semua itu ditentukan dari 

musrenbangdes. Apabila ada 

titik yang kurang mumpuni 
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untuk di perbaiki maka akan 

diajukan di musrenbangcam. 

3.  Untuk perencanaan APBDesa 

Kemujan  itu seperti apa? 

Perencanaan diawali dengan 

adanya musdus lalu kemudian di 

musdes kan dan selanjutnya 

dilakukan musrenbangdes. 

4.  Dalam Penyusunanan APBDes 

Kemujan melibatkan siapa saja 

Yang terlibat dalam penyusunan 

APBDesa ialah kaur umum dan 

perencanaan, carik, kepala desa 

serta pegawai balaidesa yang 

lainya, RT selaku perwakilan 

masyarakat, setelah dianggarkan 

dan dihitung maka akan dibahas 

dengan BPD untuk 

mengesahkan APBDesa. 

5.  Bagimana pertanggungjawaban 

pemerintah Desa Kemujan 

kepada otoritas yang lebih 

tinggi?  

Setiap anggaran yang keluar itu 

tidak sepenuhnya keluar, dari 

dana DD (Dana Desa) itu 

memiliki persentase tertentu 

yakni 20%, 40%, 40% ketentuan 

ini sesuai aturan. Kemudian jika 

sudah pencairan maka 

dilaksanakan realisasi, dari 

realisasi itu akan dilaporkan ke 
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kecamatan. 

6.  Bagaimana  

pertanggungjawaban 

pemerintah Desa Kemujan  

kepada masyarakat mengenai 

APBDesa?  

 

Kaitannya dengan masyarakat, 

desa sudah punya BPD selaku 

perwakilan dari masyarakat, jadi 

setiap APBDesa akhir tahun di 

pertanggungjawabkan kepada 

BPD. 

7.  Adakah kendala yang dihadapi 

oleh pemerintahan desa dalam 

melakukan 

pertanggungjawaban 

APBDesa? 

Untuk kendala ya ada dek, tapi 

semua itu masih dalam tingkat 

yang wajar. 

8.  Dana Desa Kemujan pada 

tahun 2019 lebih diutamakan 

untuk apa? 

Dana desa diutamakan untuk 

SARPRAS (sarana dan 

prasarana), khususnya jalan. 

Dana desa tidak diperbolehkan 

untuk gedung. 

9.  Dalam melaksanakan 

pembangunan kepala desa 

dibantu siapa?  

 

Untuk pembangunan desa 

petinggi membentuk tim TPK 

(Tim Pelaksana Kegiatan), jadi 

sepenuhnya kegiatan akan di 

pantau oleh TPK sebagai 

pengontrol kegiatan. 

10.  Setiap pembangunan yang 

dilakukan apakah tim 

pelaksana selalu sama?  

Iya, Tim pelaksana selalu sama, 

sebab sudah di buat TPK. 

11.  Seperti apa tata kelola 

pemerintahan Desa Kemujan ?  

 

Tata kelola sudah ada bidangnya 

masing-masing, adanya kasi 

pemerintahan, kasi pelayanan, 

kaur keuangan, kaur umum dan 
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perencanaan. Sesuai job masing-

masing bidang. 

12.  Dalam menyusun APBDesa 

sekretaris dibantu oleh siapa?  

 

Sesuai aturan 2018, dalam 

penyusunan APBDesa dibuat 

TPK terlebih dahulu, karena 

dibentuknya TPK untuk 

menyurvei harga pasar, 

kemudian sekertaris dibantu 

oleh TPK, kaur umum dan 

perencanaan, lalu kita libatkan 

semua bagian kalau kaitannya 

dengan APBDesa. 

 

13.  Pelaksanaan pembangunan 

desa setelah dana turun itu 

sepertia apa? 

Langsung dialokasikan, tapi 

terkadang jika dana belum 

turun, pak petinggi malakukan 

pinjaman untuk melakukan 

realisasi, terkadang yang paling 

beresiko ada di tahap 3, kadang 

Dana Desa November baru cair, 

padahal beberapa titik untuk 

realisasi kita waktunya terbatas, 

karena akhir desember tidak 

boleh realisasi pembangunan, 

lha itu mau tidak mau harus 

melakukan pinjaman, kalo 

sekarang sih sudah ada dana 

talangan dari BKK, dana 

talangan ini baru tahun ini, 

kalau tahun kemarin tidak ada. 
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14.  apakah ada keluhan-keluhan 

dari masyarakat tentang dana 

desa?  

 

Kalau dari masyarakat desa 

Kemujan, kaitannya dengan 

dana desa yang di pentingkan 

dibangun, khususnya jalan, 

sebab itu adalah kebutuhan 

masyarakat luas. 

15.  Bagaimana bentuk transparansi 

Desa Kemujan kepada 

masyarakat mengenai 

APBDesa? 

Kita transparansinya sudah di 

lihatkan di pinggir jalan berupa 

banner, ini sebenarnaya ada 

aturannya dek, tentang 

pendapatan, belanja. 

16.  Adakah kendala yang dihadapi 

oleh pemerintahan desa dalam 

melakukan transparansi 

APBDesa? 

Tidak ada kendala, karena itu 

sudah ada aturan, sebab kita 

melaksanakanya sesuai aturan 

dari pemerintah. 

17.  Berapakah patokan aggaran 

APBDesa yang semestinya? 

Untuk patokan pembuatan 

anggaran kita sesuai Undang-

Undang dan Permendagri dek, 

kalo untuk patokan anggaran 

desa ini nilainya hampir sama 

dengan APBDesa 2018. sebab 

begini lho dek APBDesa ini 

terdiri dari beberapa bagian ada 

pendapatan dan belanja. sumber 

anggaran ini ya dari dana desa, 

bagi hasil pajak dan retribusi, 

ada dari alokasi dana desa, 

bantuan keuangan provinsi serta 

kabupaten dan juga ada silpa 

dek. Seperti dana desa yang di 

berikan pemerintah pusat 

kepada desa Kemujan  sejumlah 

Rp. 1.076.763.000, uang ini 

diberikan oleh pemerintah pusat. 
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15. Nama  : Tajukding. S.pdi 

Jabatan : Ketua BPD 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Badan Permusyawaratan Desa 

itu sebenarnya apa?  

 

BPD itu suatu badan yang 

ditugaskan untuk membantu 

pemerintahan desa yang 

diangkat oleh pemerintah 

kabupaten, sebagai pendamping 

pemerintah desa. 

2.  Kalau boleh tahu anggota BPD 

Desa Kemujan  ada berapa?  

Ada 7 orang, tergolong dalam 

ketua, sekretaris, bendahara, dan 

anggota berjumlah 4 orang. 

3.  Peran BPD dalam penyusunan 

APBDesa itu seperti apa 

Bersama-sama dengan 

pemerintah desa dalam 

pembuatan RAPBDesa, 

RAPBDesa itu rancangan 

APBDesa yang belum disetujui  

yang disusun bersama-sama 

kepala desa, BPD, staf balai 

desa, tokoh masyarakat dan 

perwakilan masyarakat/RT. 

Ketika sudah sepakat akan di 

tandatangani oleh petinggi dan 

ketua BPD. 

4.  Dalam pelaksanaan suatu 

program apa BPD ikut 

berperan?  

Ya, selalu diikutsertakan. Ya 

karena BPD tugasnya sebagai 

pengawas, BPD selalu ikut 

mengawasi setiap adanya 
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program kegiatan. Seperti 

pembangunan pagar 

makam/situs bersejarah Syeikh 

Sayyid Abdullah, sesekali BPD 

hadir ke lokasi untuk meninjau 

pembangunan tersebut. 

5.  Untuk pertanggungjawaban 

APBDesa Desa Kemujan  

seperti apa? 

Oh ya, sesuai aturan mas. Kita 

dari BPD Bersama-sama 

pemdes duduk bareng untuk 

melakukan laporan 

pertanggungjawaban. Kalo tidak 

sesuai, BPD akan memintanya 

untuk direvisi, karena kalo gak 

ada tanda tangannya BPD kan 

gak bisa dilaporkan ke yang 

lebih atas mas. 

6.  Menurut Anda Transparansi 

APBDesa Desa Kemujan  itu 

seperti apa? 

 

Petinggi selalu memberikan 

informasi yang jelas baik itu 

sekilas sambutan ataupun 

dengan data. Untuk RAPBDesa 

dan APBDesa, BPD di beri satu 

bendel yang sama dipegang oleh 

pemerintah desa, jadikan 

mengenai kegiatan program 

BPD dan pemerintah desa sama-

sama tau tentang dana 

APBDesa. Jadi itulah yang 

dinamakan transparasi kan. 

7.  Apa BPD juga sebagai 

penampung aspirasi 

Iya, namun tidak semua aspirasi 

itu lewat BPD. Bisa langsung 
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masyarakat? lewat petinggi bisa, lewat 

perangkat. 

8.  Pada dasarnya apa BPD itu 

sebagai penampung aspirasi 

masyarakat, pengawas kepala 

desa dan pihak yang 

menyetujui peraturan desa?  

Ya iya, lha itu kan memang 

tugas dari BPD mas. 

9.  Apakah BPD mengetahui 

tentang mekanisme APBDesa 

Desa Kemujan  seperti apa? 

Ya tau, karena yang 

merencanakan APBDesa kan 

bersama-sama BPD. Lha BPD 

juga ikut merencanakan juga 

kok. 

 

 

16. Nama  : Ali Imroni 

Jabatan : Ketua RT 02/01 

No. Pertanyaan Jawaban 

1.  Dalam merencanakan 

APBDesa Kemujan  bapak 

sebagai ketua RT dan 

perwakilan masyarakat apakah 

diikutsertakan? 

Setiap MUSDUS (Musyawarah 

Dusun) setiap ketua RT selalu di 

ikutsertakan karena mewakili 

dari beberapa wilayah, jadi nanti 

biar tau kalau seumpamanya ada 

usulan pembangunan di wilayah 

RT, sebab di dalam musdus 

akan di beri formulir usulan 

untuk insfrakstruktur 

perlingkungan. 

2.  Setelah adanya perbaikan 

infrastruktur, berupa perbaikan 

Dampaknya baik sekali untuk 

masyarakat karena dengan 
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jalan, serta irigrasi menurut 

bapak dampak yang dirasakan 

seperti apa?  

adanya dana desa, dari 

insfrakstruktur yang sebelumnya 

tidak layak di lewati sepeda 

motor dan juga mobil, dengan 

adanya perbaikan 

insfrakstruktur APBDesa 

masyarakat lebih untuk 

beraktifitas. Karna kebanyakan 

jalan yang dibangun adalah 

jalan yang dulunya tidak 

diperuntukan untuk jalan 

tembus. 
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B. Adapun Bukti Wawancara Dengan Informan 

1. Bapak Muhammad Ilyas selaku Kepala Desa 
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2. Bapak Tajukding selaku ketua BPD 
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3. Bapak Ali Imroni selaku ketua RT 02 
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4. Bapak Abdul Rosyid selaku Sekertaris Desa / Carik 
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C. Bukti Observasi 

1. Musdus Desa Kemujan 
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2. Musdes Desa Kemujan 
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3. Laporan Pertanggungjawaban Bersama BPD 
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D. Bukti Bahwa Desa Kemujan  Telah Melaksanakan Akuntabilitas 

APBDes 

 

1. Bukti bahwa Desa Kemujan telah melaksanakan Transparasi 

APBDesa, yang dapat dilihat dalam banner yang terpasang diping. 
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2. Adapun pada foto ini telah menunjukan bahwa pemerintahan desa 

Kemujan  telah melaksanakan akuntabilitas yang ditunjukan dengan 

terpasangnya banner di pohon pinggir jalan dan prasasti. Yang 

membuktikan terealisasinya pembuatan gorong-gorong. 
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4. Surat Balasan Izin Riset 
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