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Lampiran 4 APBDes Desa Kedungleper Tahun 2017 
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Lampiran 5 APBDes Desa Kedungleper Tahun 2018 
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Lampiran 6 APBDes Desa Kedungleper Tahun 2019 
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Lampiran 7 Transkip Hasil Wawancara 

1. Wawancara dengan Kepala Desa 

A: Pertanyaan yang pertama, peran Bapak sebagai Petinggi dalam 

pengelolaan APBDes seperti apa pak? 

B: Peran saya sebagai Petinggi adalah sebagai penanggung jawab untuk 

mengawal, mengawasi atau karena itu sudah dimusyawarahkan dan akan 

dilaksanakan oleh tim atau TPK ya namanya itu. Saya sebagai Petinggi 

ya untuk membuat kebijakan atau mengawasi sekaligus bertanggung 

jawab untuk dana itu. 

A: Terkait penggunaan dana desa, kegiatan apa saja yang diprioritaskan di 

Desa Kedungleper? 

B: Yang diprioritaskan ya untuk masalah pertama adalah kesehatan 

terutama. Yang kedua untuk peningkatan perekonomian atau menuju 

kemakmuran, atau mengurangi kemiskinan itu sendiri. Untuk 

kemiskinan, diantaranya tempat atau fasilitas harus kita benahi yaitu 

sarana dan prasarananya diantaranya ya jalan-jalan untuk menuju kesana. 

Semua fasilitas untuk menuju ke perekonomiannya, diantaranya juga 

pertanian, jalan-jalan kita akses untuk perekonomian yang penting. Yang 

ketiga adalah memang untuk mental atau spiritual atau yang diadakan 

dengan pemuda dan kepemudaan, biar mentalnya tidak selalu 

dipengaruhi hal-hal yang negatif. Karena selama inikan banyak pemuda 

yang tiap malam begadang sehingga dia itu ya menjurus untuk minum – 

minuman miras, ya inilah akan kita rangkul pemuda ini dengan jalan 
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nanti mengadakan penyuluhan atau penataran, diadakan pelatihan-

pelatihan yang dia sendiri nanti lupa dengan kegiatan negatif, dia akan 

menuju ke positif. Kita akan adakan untuk banyak berolahraga atau lahan 

lapangan-lapangan yang kita sediakan untuk itu, biar dia aktivitasnya 

positif. Untuk mental ini, keagamaan memang penting jadi disamping 

tadi ya ada untuk tempat peribadatan. 

A: Berarti untuk alasannya, bisa dikatakan kesehatan dan kesejahteraannya 

masih ditingkat rendah atau bagaimana Pak? 

B: Ya tidak rendah si, tapi maju itu kan didasari dengan sehat. Maka, untuk 

di Kedungleper tahap kesehatannya sudah lumayan tapi untuk menekan 

atau biar stabil, ini tetap yang diutamakan diantaranya ya itu. Contohnya 

gini, tempatnya Polides ini sudah siap. Yang dulu hanya satu minggu 

sekali, sekarang dari Desa minta kepada yang megang polides itu loh Bu 

Isni, itu saya minta satu minggu empat kali, harinya mungkin senin, 

kamis sama apa itu ya lain – lain ketambahan. Untuk administrasi, di 

desa Kedungleper dulu itukan bisa dikatakan kalau masuk Kantor yang 

dulu masuknya bisa siang. Kalau sekarang saya aktifkan sebelum jam 8 

harus sudah stand by dan berdoa bersama-sama, terus kita menjalankan 

aktifitas masing – masing. 

A: Untuk saat ini lebih teratur ya pak? 

B: Karena ini baru pembenahan, baru bisa dikatakan Alhamdulillah karena 

ini tadi sudah dijalankan. Ini untuk bertujuan pada masyarakat supaya 
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jadi contoh kalau kita diawali dengan kegiatan yang di Balai Desa ini 

aktif atau teratur mungkin Insyaallah yang semuanya akan mengikuti. 

A: Kalau untuk di tahun 2020 ini dalam bidang pembangunan yang ingin 

ditingkatkan apa saja Pak? 

B: Untuk pembangunan ini yang kami tekankan memang, kami punya target 

bahwa kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun Insyaallah pembangunan sudah 

hampir 80% kita targetkan harus sudah selesai. Karena kita berencana 

akan merubah wisata religi yang mungkin dulunya terpendam, akan saya 

angkat untuk dikembangkan. Kita akan bersamaan dengan khaul Mbah 

Lokojoyo dan Mbah Suromoyo dan sedekah bumi. Jadi, renovasi Makam 

nantinya sangat diperlukan.  

A: Untuk bidang pemberdayaan masyarakatnya apa saja Pak? 

B: Pemberdayaan masyarakat dalam waktu dekat ini kita akan membina 

atau kita akan berdayakan untuk home industry. Beberapa masyarakat 

pembuat kue rumahan ini akan kita tekankan untuk dibawah BUMDes 

nanti kita beri pembinaan untuk penyuluhan terkait pembuatan atau 

industry ini. Kita pemasaran ke luar daerah atau kemana saja untuk 

mengembangkan home industry khususnya itu. Yang kedua, penataan-

penataan yang ada di Desa Kedungleper contohnya ada PAM desa yang 

selama ini masih tidak jelas atau untuk pengurusannya belum maksimal. 

Setelah ini akan dibenahi, disamping home industry, pamisasi, dan juga 

untuk pertaniannya. 
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A: Tadi Bapak sempat menyinggung soal BUMDes. Kira-kira dalam 

BUMDes yang akan jadi produk unggulan desa kedungleper apa Pak? 

B: Ya salah satunya home industry atau pembuat kue, Ibu-ibu itu terutama 

yang nanti akan ada dibawah naungan untuk pembinaan bersama dengan 

Ibu PKK atau bersama dengan Muslimat atau Fatayat atau siapa saja 

yang terlibat di dalam industry rumahan tadi, ini yang akan saya 

tonjolkan untuk dikemas kalo bisa di luar daerah atau luar provinsi ya 

untuk pemasaran. 

A: Menurut Bapak, bagaimana peran serta masyarakat dalam pelaksanaan 

penggunaan dana desa? 

B: Karena keterlibatan masyarakat kurang maka akan saya adakan padat 

karya. Padat karya inikan sudah jadi program dari pemerintah pusat dari 

Jokowi, maka desa inikan dapat bantuan yang namanya DD dan ADD. 

Dalam membuat sarana dan prasarana ini akan kita libatkan untuk semua 

masyarakat Kedungleper, semua pekerja, semua tukang, semua apapun 

ini yang bisa dikerjakan dengan masyarakat Kedungleper, harus 

melibatkan masyarakat Kedungleper. Tidak boleh diborongkan, seperti 

yang dulu yang sudah lewat itu, semua yang mengerjakan itu dari manca 

desa dari luar desa dan itu diborongkan. Sehingga, masyarakat itu tidak 

dilibatkan. Dengan ini, yang mengerjakan harus putra daerah atau 

masyarakat Kedungleper. Semua itu ya harus diciptakan untuk pekerjaan 

yang tidak pabrikasi, seperti saluran atau u-ditch yang dari pabrik itu. 

Sekarang tidak, ini harus dibikin mungkin dari batu atau cor ya 
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tenaganya dari setempat. Sehingga menimbulkan atau menciptakan 

lapangan kerja, tidak dari pabrik yang tidak melibatkan masyarakat. 

A: Tadikan sudah sedikit membahas APBDes dan dana desa. Bagaimana 

cara Pemerintah Desa dalam mewujudkan pertanggung jawaban kepada 

masyarakat? Kira-kira transparansinya dalam bentuk apa ya Pak? 

B: Disamping transparansi lewat musyawarah di desa, lewat dari RT/RW 

kita akan untuk cantumkan di dalam baliho atau banner. Lewat banner itu 

Insyaallah kita akan taruh dibeberapa sudut desa, sehingga semua bisa 

mengetahui. Disamping itu, bisa lewat internet atau hp atau WA 

mungkin. Masyarakat katakanlah sudah pakai hp lah ya semuanya, 

mungkin ya akan lewat itu. Kalau tidak itu, setiap pertanggungjawaban di 

setiap RT/RW akan dikasih untuk laporan di akhir tahun. Nanti akan saya 

beri untuk laporan yang akan dibawa pulang dan disebarkan ke 

masyarakat setempat. 

2. Wawancara dengan Sekretaris Desa 

A: Peran Bapak sebagai Carik dalam pengelolaan APBDes seperti apa pak? 

B: Memberikan atau membuat proposal yang pada intinya digunakan untuk 

pembangunan fisik maupun non fisik di DD maupun ADD. Itu beda-

beda. Kalo DD fisik kalo ADD digunakan untuk perangkat, RT/RW, 

BPD dan sebagainya. 

A: Terkait penggunaan dana desa, kegiatan apa saja yang diprioritaskan di 

Desa Kedungleper? 

B: Itu yang fisik atau non fisik? 
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A: Kedua-duanya Pak. 

B: Kalau fisik, yang diprioritaskan, tata pembangunan yang ada di Desa 

Kedungleper. Yang mana diurus oleh Kasi Perencanaan. Untuk tahun 

sebelum-sebelumnya itu ada jembatan. Jembatan sendiri itu termasuk 

DD. Juga pula termasuk pada rumah orang-orang yang tidak mampu, 

setiap tahunnya itu menyangkut atau mengait satu, dua atau tiga rumah 

itu dikaitkan. Itu skala prioritas juga. Terus termasuk anak-anak yang 

putus sekolah, termasuk yang berkaitan dengan ke karang tarunaan juga. 

A: Kalau yang untuk dalam waktu dekat, untuk pencapaian di tahun 2020 

apa saja Pak? 

B: Ini kemarin sudah dimusayawarahkan dengan RT/RW bahwa semua 

secara keseluruhan mendapatkan, supaya tidak ada kemiringan diantara 

RT/RW satu dengan yang lain. 

A: Kalau menurut Bapak dari tahun-tahun kemarin, apakah dana desa dari 

Pemerintah itu sudah cukup membantu perkembangan di Desa 

Kedungleper? 

B: Alhamdulillah dibilang cukup tidak cukup ya memang harus pandai-

pandai mencapai atau mempunyai usulan lewat aspirasi. 

A: Apakah ada kendala dalam proses penggunaan dana desa mungkin dari 

pencairannya atau pelaksanaannya? 

B: Ya kalau kendalanya pencairannya sudah tidak ada, sudah bagus. 

Namun, masih ada sebagian bagi kami itu kadang kalanya apa ya, yang 

dulu itu pelaksanaannya kuranglah. Ayo lanjut. 
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A: Tadikan ada kendala yang seperti itu, terus harapannya apa Pak atau 

sebaiknya itu gimana? 

B: Sebaiknya kalau bisa si dari Pemerintah mengusulkan dana itu harus 

diawasi yang tepat, jangan sampai kelewat sasaran, kemudian karena 

juga sebagai Aparat Pemerintah Desa, terus berharap bekerja dengan 

sejujur-jujurnya. 

A: Terus ini yang terakhir Pak, dari sekian pertanyaan tadi. Dalam bentuk 

apa Pemerintah mewujudkan pertanggungjawabannya? 

B: Kalau yang kemarin jujur saya bisa katakan kurang transparan, tapi 

Insyaallah ini nanti ya bisalah. 

3. Wawancara dengan Kaur TU dan Umum 

A: Pertanyaan yang pertama, peran Bapak sebagai Kaur TU dan Umum 

dalam pengelolaan APBDes seperti apa pak? 

B: Dalam penyusunan ini sendirikan ada TPK, dan tentunya disitu ada 

pengawasnya dan peran saya adalah sebagai pelaksana baik pelaksana 

kegiatan dan pelaksana anggaran. 

A: Terkait penggunaan dana desa, kegiatan apa saja yang diprioritaskan di 

Desa Kedungleper? 

B: Kalau yang sudah-sudah itu rata-rata dalam bentuk fisik, ada drainase, 

ada pembangunan jalan. Yang paling banyak memang di pembangunan. 

Tapi untuk sekarang pemberdayaan juga akan lebih diperhatikan, ya 

tergantung nanti keputusan Pak Petinggi. 
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A: Kalau untuk di tahun 2020 ini yang dalam waktu dekat yang akan dicapai 

apa saja Pak? 

B: Ya tentunya sesuai dengan yang tertuang di visi misi, yang kemudian 

diangka-angkakan, dan dimasukkan dalam APBDes. Tapi kalau untuk 

waktu dekat ya tentu dari segi fisik. 

A: Menurut Bapak, adakah kendala dalam pelaksanaan penggunaan dana 

desa? 

B: Proses pelaksanaan administrasi yang belum dicairkan. Dalam tahap 

pencairan itukan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti 

pembuatan SPJ, RKPDS. Tapi, SDM disini kurang mumpuni jadi 

dokumen-dokumen tidak bisa cepat terselesaikan. 

A: Harapan terkait penggunaan dana desa di Desa Kedungleper menurut 

Bapak bagaimana? 

B: Sesuai visi misi, penjabaran keputusan pada petinggi. Harapan dari staff 

hanya sebatas usulan. Nantinya ada musdes yang diikuti RT/RW, 

masyarakat, tokoh agama yang kemudian diminta untuk memberikan 

usulan-usulan dari segi fisik maupun non fisik untuk dituangkan dalam 

program pada tahun yang akan datang, jadi katakan untuk penyusunan 

APBDes ini  sumber datanya ya dari musdes, setelah musdes nanti 

dilanjutkan dengan musrenbangdes atau musyawarah rencana 

pembangunan desa. 

A: Dari Pemerintah Desa sendiri dalam mewujudkan pertanggung jawaban 

kepada masyarakat, kira-kira transparansinya dalam bentuk apa ya Pak? 
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B: Untuk transparansi itu masih perlu apa ya namanya kejelasan pengertian. 

Transparansi apakah data itu harus dipublish ke masyarakat tapi belum 

tentu butuh itu, atau misal ada yang butuh terus datang kesini. Kalau 

yang butuh terus datang kesini dan mendapatkan informasi berarti bisa 

dikatakan transparan. Tapi kalau Pemerintah merahasiakan ya berarti 

belum. 

4. Wawancara dengan Pendamping Lokal Desa 

A: Pertanyaan yang pertama, bisa dijelaskan peran Ibu di Desa sebagai apa 

dan bagaimana tugasnya? 

B: Peran di Desa saya, saya sebagai pendamping lokal desa yang membawai 

4 (empat) desa, yang pertama Desa Wedelan, Kedungleper, Jerukwangi, 

sama Bondo. Kalau saya tugasnya itu khusus mendampingi dana desa, 

sebenarnya itukan program nawacita Jokowi yang untuk mendampingi 

dana desa yang peruntukannya di bidang pembangunan dan 

pemberdayaan. 

A: Ini saya mau Tanya seputar desanya dulu Bu. 

B: Iya monggo. 

A: Untuk Desa Kedungleper itu masih tergolong Desa berkembang ya Bu? 

B: Iya. Sekecamatan Bangsri, Desa yang maju hanya dua, Desa Jerukwangi 

sama Desa Bangsri. Satu Desa tertinggal yaitu Desa Papasan. Yang 

lainnya Desa berkembang. 

A: Kalau untuk potensi sendiri, potensi yang dimiliki Desa Kedungleper itu 

apa Bu? 
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B: Sebenarnya Kedungleper punya potensi khusus itu PAM Desa, tetapi itu 

memang belum dikelola secara baik. Jadi, kelancarannya air PAM ke 

penyaluran warga-warga itu juga belum maksimal. Seandainya itu di 

BUMDes, ini rencana tahun ini Petinggi akan mengelola BUMDes yang 

unit usahanyakan ada PAM Desa, ada perindustrian, ada perdagangan. 

Yang utamanya itu nanti kalo di PAM Desa itu nanti akan menambahkan 

PAD Desa, kalau itu memang berjalan secara struktural secara bagus ya. 

Karena masa sekarang itu PAM Desa ini dikelola semacam paguyuban, 

tidak melalui desa, jadi itu dikelola secara pribadi ya dibayar-bayar 

sendiri, ya di Tarik-tarik sendiri, jadinya itu ya memang tidak tau 

pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Terus rencana tahun ini, 

akan dibuat itu memang dikelola Desa dan nanti akan tahu 

pemasukannya berapa, terus pengeluarannya berapa, dan nanti ada 

anggota-anggota yang memang disuruh untuk mengecek-ngecek yang 

tersalurkannya tidak lancar-lancar itu. 

A: Masuk pertanyaan inti ya Bu. Mekanisme penetapan prioritas 

penggunaan dana desa itu bagaimana? 

B: Prioritas dana desa sebenarnya itu tidak hanya di pembangunan 

infrastruktur, sekarang sudah ditekankan di pemberdayaan seperti 

pelatihan-pelatihan, tetapi masyarakat itu masih banyak pengusulan atau 

usulan-usulan RT/RW itu masih banyak di infrastruktur. Taunya diakan 

yang penting jalan bagus, yang terlihat matakan seperti itu, saluran 

drainase sudah bagus, aspal sudah bagus, tapi yang dimaksud Jokowi kan 
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tidak seperti itu. Infrastruktur sekarangkan sudah banyak yang sudah 

bagus ya terutama yang di Kedungleper ini ya memang karena ruang 

lingkupnya kecil, wilayahnya kecil. Ini sebenarnya memang sudah 

diprioritaskan untuk pemberdayaan pelatihan-pelatihan yang nanti 

imbasnya ini warga masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjan 

sendiri. Jadi tidak ada ketergantungan terus, setelah itu dia bisa 

menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Tetapi, selama ini dan 

masih berjalan dalam tahun ini rata-rata usulan masyarakat masih banyak 

di infrastruktur. 

A: Kalau yang menjadi hambatan dalam melaksanakan prioritas 

penggunaan dana desa sendiri itu apa saja Bu? 

B: Sepertinya tidak ada hambatan, cuma kalau kendala di infrastruktur 

biasanya itu usulan tidak dirembuk di wilayah masing-masing. Seperti 

kadang waktu musdes, waktu musdes itu RT/RWnya dikasih selebaran 

ususlan-usulan. Itu biasanya tidak dirembuk lagi waktu RTnan, dia hanya 

nulis usulan dari diri sendiri. Terus ketika pelaksanaan di jalan warga 

yang dilewati seperti depan rumahnya warga, warga itu masih ada yang 

tidak boleh bangun, jadinya kendalanya seperti itu. Karena dia 

mengusulkan usulan pembangunan itu tanpa sepengetahuan warga 

setempat. Tapi kalau itu memang dimusyawarahkan di RT, lingkup RT 

dan kumpulan RW kemungkinan dia itu sudah siap. Kan itu memang 

kebutuhan warga, tapi rata-rata RT mengusulkan dari pribadinya masing-

masing, biasanya RT itu yang penting wilayahku dapat. 



155 
 

 

A: Kalau untuk pencairannya bagaimana Bu? 

B: Pencairan dana desa itu sekarang melalui Bank BRI, yang dulu memang 

dari BPKAD disalurkan di Bank BKK, tetapi sekarang dari pusat 

menginginkan pencairannya dari Bank BRI langsung dari pusat dicairkan 

ke Desa. Pencairannya ada tiga tahap, yang dulu 20%, 40%, 40% 

sekarang dibalik 40%, 40%, terus 20%. Maksimal tahap 1 cair itu bulan 

Maret, tapi dimaksimalkan kalo dulu itu, rata-rata cairnya mau lebaran. 

Karena desa ini kan membutuhkan dana untuk insentif-insentif RT/RW 

untuk lain-lain, jadi APBDesnya baru jadi ketika mau lebaran. Tapi, 

tahun ini APBDes Kecamatan Bangsri mulai Desember 2019 sudah 

selesai semua. 

A: Kalau menurut ibu sendiri, peran Pemerintah dalam melaksanakan 

amanat terkait Permendes sendiri bagaimana Bu? 

B: Kalau khusus Desa Kedungleper ya mbak, itu untuk amanat sesuai 

Permendes Kementerian Desa, itu belum bisa maksimal. Karena, SDM 

Perangkat disini memang belum memadai terkait usia, terus memang IT 

belum mumpuni. Makanya kalau untuk diaplikasikan dengan Permendes 

ini memang belum bisa maksimal. 

A: Kalau untuk yang saat ini keberhasilan dalam pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakatnya apa bu? 

B: Kalau selama ini rata-rata Desa Kedungleper ini baru pembangunan 

drainase. Usulan-usulan itu memang rata-rata pembangunan drainase, 

karena dulu masa jabatannya Petinggi yang dulu itukan drainase dibagi 
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rata, yang penting seperRT ada 30 juta seumpama seperti itu. Sedangkan 

kebutuhan dari per RT kan tidak sama, karena drainase ada yang 

panjangnya 50 meter, ada yang lebih 200 meter. Tapi dana desa dibagi 

rata, jadinya yang panjang itukan hanya mendapatkan sekian berapa 

meter, jadi masih ada yang lebihkan. Terus ini usulan RT/RW biasanya 

itu memang teruskan drainase yang belum terbangun. 

A: Kalau dari Ibu sendiri melihat kondisi yang seperti itu, bagaimana Bu 

tanggapannya? 

B: Ya dulu karena apa ya mbak, tidak apa-apa menurut saya. Tapi, memang 

itu sebenarnya tidak pas, karena memang dana desa itu harus 

diprioritaskan yang layak mendesak gitu. Tapi, tipe politik dari Petinggi 

kan ya yang penting itu dana tersalurkan dan memang benar-benar 

dibangun. 

A: Kalau untuk peran serta masyarakatnya untuk disini bagaimana Bu? 

B: Kalau rasa peran serta dari masyarakat ini rasa kepemilikannya itu yang 

kurang, karena kegotongroyongan yang sudah mulai punah. Dulukan 

pembangunan ini dari warga sendiri, terus dibangun bersama, terus rasa 

memilikinya kan ada. Ini bangunanku, ayo dibersihin sama-sama, 

umpamanya. Tapi sekarang sudah beda, mikirnya Desa sudah punya 

uang banyak, sudah bangun, yang penting jalan bagus. Tapi 

pemeliharaannya, setiap harinya tidak dihiraukan. Seperti drainase inikan 

kalau waktu hujan lebat dan ada sampah itu pada dibiarkan mbak, tidak 
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mau tau karena yang bangun Desa, jadi rasa kepemilikannya dari warga 

itu belum maksimal. 

A: Apa harapan Ibu terkait dana desa? 

B: Untuk harapan saya di Desa Kedungleper untuk dana desa, semoga apa 

yang Jokowi harapkan ya memang bisa terealisasikan. Tidak hanya di 

infrastruktur saja, dan mungkin saya berharap juga bisa dibuat di 

pemberdayaan pelatihan-pelatihan supaya Masyarakat Desa ini bisa 

mandiri. Terus untuk pembangunan tidak hanya bagi rata seperti yang 

dulu-dulu, tapi itu prioritas yang layak mendesak. 
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