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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Hasil Wawancara 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1.  Menurut Ibu sebagai 

kepala desa, perencanaan 

keuangan di Desa ini 

sejauh ini apakah sudah 

dapat dikatakan baik jika 

ditinjau dari Permendagri 

Nomor 113 Tahun 2014 

 

Alhamdulillah sudah 

2.  Apakah Ibu bisa 

menunjukkan buktinya ? 

Kalau buktinya suatu misal adalah kunjungan 

dari inspektorat atau evaluasi inspektorat 

Kabupaten Nganjuk Alhamdulillah sudah 

berjalan lancar dan kebetulan memang baru 

dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Dari 

inspektorat sendiri sudah menyatakan bahwa 

Alhamdulillah di Desa Loceret tidak ada 

penemuan. Ada beberapa yang perlu di 

evaluasi itu istilahnya bukan kesalahan yang 

fatal. Jadi memang, terkadang ada beberapa 

dari kami perangkat Desa itu yang memang 

tidak mengetahui atau belum memahami 

administrasi yang seharusnya. Cuman itu 

hanya sedikit ketidakfahaman dari kami.  
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3.  APBDesa untuk tahun 

2019 pernah mengalami 

perubahan ?  

Pasti ada. Tiap tahun pun ada. 

4.  Apa sebabnya? Biasanya perhitungannya itu perubahan itu 

kan biasanya semakin meningkat. Biasanya 

dengan pertambahan penduduk dilihat dari 

populasi Desa. Atau mungkin biasanya dari 

keputusan desa itu sendiri. Biasanya bisa 

merubah nominal dari dana desa. 

5.  Bagaimana partisipasi 

masyarakat dalam 

musrenbang? 

Alhamdulillah sangat antusias setiap kami 

undang dari berbagai unsur kalau 

masyarakat satu desa tidak mungkin kita 

undang jadi perwakilan seperti RT RW, 

Kader, kelompok tani terus dari lembaga 

lembaga yang lain seperti PKK, BPD, 

karang taruna alhamdulillah sangat antusias 

untuk menghadiri musren dan juga musdes 

6.  Dari 100% itu berapa 

persen yang datang 

Untuk yang hadir hampir 90% 

7.  Bagaimana pemerintah 

desa mewujudkan prinsip 

Akuntabilitas dan 

Transparansi dalam proses 

perencanaan pengelolaan 

Dana Desa 

Untuk perencanaan selalu kami melibatkan 

masyarakat dimana yang sudah diwakili 

oleh RT RW masing masing, itupun kami 

selalu menampung aspirasi dari masyarakat 

apa yang mereka butuhkan. Walaupun pada 

akhirnya juga kami harus meranking mana 

yang lebih urgent dan mana yang lebih 

didahulukan dalam proses pembangunan. 

 Apakah terdapat komitmen Kalau komitmen pastinya kami ingin 
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8.  dari pemerintah daerah 

untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat? 

membangun Desa Loceret yang lebih baik 

pastinya seperti itu dan meningkatkan SDM 

yang unggul pastinya. Karena bagi kami 

komitmen kami adalah akan percuma 

apabila infrastruktur yang ada Desa Loceret 

itu akan berkembang pesat tetapi SDM itu 

tetap diam di tempat. Nah ini komitmen 

kami untuk menyeimbangkan antara 

infrastruktur dan juga SDM dari masyarakat 

itu sendiri. 

9.  Bagaimana cara 

pemerintah desa 

melakukan mekanisme 

perencanaan pengelolaan 

Dana Desa? 

Yang pasti mekanisme itu ya seperti 

Musren MusDes ya itu kan yang saya 

sampaikan dihadiri oleh beberapa 

perwakilan masyarakat dan beberapa 

lembaga yang ada di Desa Loceret 

10.  Bagaimana Ibu 

menanggapi masukan dari 

peserta musyawarah desa 

dalam rangka perencanaan 

pengelolaan dana desa? 

Semua kita tampung selama itu usulan 

mereka baik pemberdayaan, baik itu 

infrastruktur, bidang pertanian, bidang 

pemberdayaan selama tidak menyimpang 

dari hukum atau aturan yang sudah ada, 

selalu kita tampung. 

11.  Bagaimana mekanisme 

proses pencairan alokasi 

dana desa? 

Alhamdulillah lancar sampai hari ini dan 

pastinya semua persyaratan atau proses-

proses bagaimana kita mencairkan anggaran 

itu kita lakukan atau kita lewati tahapan-

tahapannya seperti itu harus menyelesaikan 

LPJ terlebih dahulu, menyelesaikan APBD 

baru kita bisa mencairkan anggaran. Itu 
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selalu kita lalui dengan melampirkan bukti 

kalau belanja supaya untuk menyusun 

laporan pertanggungjawaban lebih mudah. 

12.  Bagaimana peran Ibu 

sendiri dalam mendukung 

keterbukaan dan 

penyampaian informasi 

secara jelas terkait 

program desa? 

Alhamdulillah setiap apapun, baik mulai 

perencanaan sampai nanti 

pertanggungjawaban saya selalu ada disitu. 

Karena memang tidak mungkin lepas dari 

saya karena saya bertanggung jawab. Jadi 

mulai dari perencanaan, ya seperti MusDes, 

Musren atau mungkin survey lokasi kalau 

utnuk infrastruktur itupun saya selalu 

menghadiri. Supaya saya benar benar tahu 

ini benar benar dibutuhkan masyarakat atau 

tidak. Kalau kita hanya mempercayakan 

kepada perangkat desa yang lain, terkadang 

pemerintah dan perangkat desa yang lain 

tidak mengetahui ini benar benar 

dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak, 

seperti itu. 

13.  Program pembangunan 

dan pemberdayaan 

masyarakat di Desa 

Loceret ini bagaimana Bu 

? 

Alhamdulillah seimbang, sudah seimbang 

dengan insfrastruktur di Desa kami 

pemberdayaan ini, apa nggeh alhamdulillah 

mendapatkan respon yang luar biasa. Suatu 

misal disini ada pemberdayaan dibidang 

perempuan karena stunting yang ada di 

Desa Loceret juga tinggi dan juga stunting 

menjadi program unggulan dari Pemerintah 

Pusat dan menjadi perhatian khusus. Dan 
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kami 4 tahun yang lalu sudah mengadakan 

USG gratis untuk ibu-ibu hamil yang 

kurang mampu. Jadi, dibiayai oleh Dana 

Desa dimana USG itu kan bertujuan untuk 

bisa mendeteksi perkembangan janin yang 

ada di ibu hamil juga vaksin gratis untuk 

mencegah kanker serviks begitupun juga 

dengan sosialisasi bahaya kanker serviks, 

terus menjahit. Jadi kita juga sudah punya 6 

alat jahit dimana satu tahun kita pinjamkan 

nanti kita ambil untuk dipinjam kembali 

peserta menjahit di tahun berikutnya. 

Tujuannya ya itu bisa membantu 

perekonomian di keluarga tanpa harus 

keluar rumah. Terus yang lain juga 

pelatihan pelatihan lain alhamdulillah disini 

semuanya berjalan seiring dengan 

infrastruktur. 

14.  Apakah setiap pengeluaran 

selalu di verifikasi oleh 

sekertaris desa terlebih 

dahulu? 

Pasti, pasti. 

15.  Bagaimana teknis di 

lapangannya? 

Teknis di lapangan kami sudah ada PK 

pelaksana pembangunan, PK pelaksana 

pemberdayaan, sudah ada pos-posnya 

tersendiri. Jadi ya tinggal kami meminta 

pertanggung jawaban atau mungkin kami 

menanyakan bagaimana perkembangannya 
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dan meminta bukti pengeluaran supaya 

dilakukannya pencatatan pemasukan 

maupun pengeluaran kas oleh Bendahara 

dimana itu suatu hal yang wajib dilakukan 

oleh Bendahara Desa. Kemudian seluruh 

hasil pencatatan di laporkan semuanya 

kepada saya selaku kepala Desa paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi 

kami sebagai kepala desa tidak bekerja 

sendiri, sudah ada PK-PK dan memang 

sesuai prosedur kan seperti itu. PK 

pelaksana pembangunan sudah ada sendiri. 

 Bagaimana tingkat keaktifan 

masyarakat desa dalam 

melakukan pengawasan 

anggaran desa? 

Kalau masyarakat saya pikir sangat aktif cuman 

ada beberapa masyarakat yang penting 

sudah melihat ini benar-benar di realisasi 

bagi mereka sudah cukup. Kalau di desa 

kan rata rata seperti itu, bukan terus yang 

mengkritisi atau bagaimana ndak, 

alhamdulillah tidak seperti itu. Aktifnya 

juga dalam artian menanyakan atau 

mengusulkan. Kalau untuk mengkritisi 

alhamdulillah tidak. 

16.  Berarti aman ya Bu? Aman. 

17.  Apakah tahap 

penatausahaan dilakukan 

oleh Bendahara Desa ? 

Iya, dan tidak ada kendala 

18.  Terkait perpajakan 

bendahara desa. Sejauh ini 

Sudah. 
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sudah dilaksanakan semua 

kewajiban memungut 

pajak?  

19.  Apa kendalanya? Alhamdulillah tidak ada. 

20.  Di tahap penatausahaan, 

menurut Ibu, keuangan 

desa ini bagaimana? 

Menurut kami sudah cukup baik nggih. 

Kalau sempurna, saya rasa kok belum. Tapi 

sudah cukup baik. Karena memang 

terkadang beberapa tahun program yang ada 

di desa mengenai dana desa dan lain lain 

administrasi baru kita fahami, sudah 

diganti. Terkadang itu kendalanya, jadi 

kami baru memahami sudah diganti dengan 

program yang lain. Tapi kalau untuk 

ketertiban, kedisiplinan, transparan, 

insyaaAllah kami sudah cukup baik 

21.  Apakah bendahara wajib 

mempertanggungjawabkan 

melalui laporan 

pertanggungjawaban? 

Iya 

22.  Lalu laporan tersebut harus 

di laporkan setiap bulan 

secara rutin? 

Alhamdulillah sudah 

23.  Di tahap pelaporan, kapan 

penyampaian laporan 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa semester 

pertama maupun semester 

akhir tahun? 

Iya, 2 kali dalam setahun. Tetapi untuk 

pelaporan sesuai dengan tahapan tahapan. 

Jadi memang setelah tahap satu selesai, kita 

kumpulkan masyarakat yang ikut Musren 

atau Musdes kita sampaikan bahwasanya 

sudah selesai. Dan kalaupun pada masa 
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masa itu kalau ada yang belum selesai kita 

akan sampaikan dalam proses dan itupun 

bisa dicek oleh masyarakat itu sendiri. 

24.  Kalay laporan semester 

pertama apakah berupa 

realisasi APBDesa ya Bu ? 

Iya 

25.  Itu sampai berapa tahap ya 

Bu dalam proses 

penyampaian? 

Untuk DD itu 3 tahap, kalau ADD 2 tahap 

26.  Apakah Ibu bisa jelaskan 

di tahap DD dan ADD nya 

bagaimana? 

Yang dimaksud tahap pertama tahap ketiga 

ya pencairannya. Jadi pencairan tahap 

pertama apa saja kegiatannya yang kita 

ajukan sesuai dengan anggaran itu, setelah 

itu kita laporkan kepada masyarakat. 

Setelah itu bisa dicairkan ditahap kedua. 

27.  Di tahap 

pertanggungjawaban, 

apakah Ibu menyampaikan 

laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa kepada Bupati? 

Iya, dibantu dengan Bendahara Desa 

28.  Berarti laporan 

pertanggungjawaban selalu 

disampaikan setiap tahun 

anggaran ya Bu? 

Iya, tentu. Jadi dalam laporan 

pertanggungjabwan realisasi pelaksanaan 

APBDesa kami telah sampaikan kepada 

Bupari setiap tahun anggaran dengan 

lampiran pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 
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29.  Apakah laporan 

pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan 

APBDesa tersebut di 

tetapkan oleh Peraturan 

Desa. Benar seperti itu Bu?  

Iya, dan sudah sesuai 

30.  Laporan realisasi dan LPJ 

apakah sudah di sampaikan 

kepada Bupati ? 

Iya, sudah 

31.  Kemudian apakah 

informasi terkait 

penggunaan Dana Desa 

sudah di informasikan 

kepada masyarakat?  

Iya, sudah pada waktu MusRenBang. 

32.  Dalam bentuk apa Bu? 

Menggunakan media apa? 

Biasanya kita pakai pemaparan banner di 

depan. Itupun kami juga undang dan lewat 

slide ini pembangunan 0%, 50%, 80%. 

Setiap perjalanan pasti akan kita taruh di 

slide jadi masyarakat bisa mengetahui 

33.  Berarti untuk informasi 

yang di WEB itu juga 

termasuk ya Bu? 

Siap 

34.  Apa saja jenis pelaporan 

yang dilakukan dalam 

proses 

pertanggungjawaban ?  

Ya itu tadi, dalam bentuk baliho kemudian 

lewat slide dan website.  

35.  Laporan yang dimaksud 

dalam bidang 

Semuanya. Yang berkenaan dengan 

anggaran. Jadi anggaran sekian, masuknya 
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insfrastruktur, ekonomi, 

dan lain lain? 

sekian, untuk apa belanjanya itu di kita. 

36.  Apakah terdapat kendala 

dari pemerintah desa 

dalam membuat 

pertanggungjawaban 

administrasi? 

Alhamdulillah tidak. Karena semuanya 

sudah sesuai dengan aturan bagi saya tidak. 

Hanya tinggal pertanggung jawaban kalau 

itu memang sebenar benarnya kan gampang 

saja. 

37.  Berarti dari Ibu mulai 

menjabat menjadi kepala 

desa sampai sekarang 

masih aman ya Bu? 

Alhamdulillah. 

38.  Apakah perencanaan yang 

telah disusun sudah sesuai 

dengan pelaksanaan 

program penggunaan Dana 

Desa? 

Alhamdulillah sudah, sudah. 

39.  Berarti dari 1 sampai 

100% perencanaan sudah 

terealisasikan ya Bu? 

Ohh ya, yang dimaksud itu belum. Jadi 

memang kita menyesuaikan dengan 

anggaran. Itu tadi yang saya sampaikan 

diawal bahwasanya akan ada pe-rankingan. 

Semua usul kita tampung tapi kita ranking 

mana yang harus didahulukan dan mana 

yang bisa ditunda untuk tahun depan, 

seperti itu. 

40.  Ada factor penghambat 

dan factor pendukung saat 

terjadi pelaksanaan 

Alokasi Dana Desa dalam 

Yang pasti cuaca, terkadang kalau kita 

termasuk infrastruktur itu, kalau mungkin 

aspal, kalau misal gitu, aspal harus dalam 

kondisi cuacanya panas, sedangkan 
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proses pembangunan dan 

pemberdayaan 

masyarakat? 

anggaran itu keluar pada masa musim 

penghujan. Terkadang ini kalaupun harus 

dialokasikan di musim kemarau kan ndak 

bisa, terbentur dengan aturan. Hanya itu 

saja kendalanya. Cuman sekarangpun kita 

sudah punya trik berarti ini memang harus 

di poskan, kita harus punya perkiraan bulan. 

Kalau kita memang mau mengaspal,berarti 

tidak boleh dicairkan ditahap pertama. 

Berarti harus di tahap ketiga, dimana itu 

masa kemarau. 
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Lampiran 2. Kuesioner Penelitian 

KUESIONER PENELITIAN  

Perihal: Permohonan pengisian kuesioner  

Yth.Bapak/Ibu Responden  

Dengan hormat,  

 

Melalui kesempatan ini, saya  Dini Kurniasari, mahasiswa program Studi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya 

yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Mengelola 

Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk”.   

Sehubungan dengan itu, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk 

menjadi responden serta mengisi kuesioner penelitian dengan menjawab seluruh 

pertanyaan yang telah disediakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh terhadap 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Kecamatan Loceret 

Kabupaten Nganjuk.  

 Seluruh informasi yang diperoleh dari kuesioner ini hanya akan saya 

pergunakan untuk keperluan penelitian skripsi dan saya akan menjaga 
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kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian. Saya berharap Bapak/Ibu dapat 

mengembalikan kuesioner ini. Atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini saya sampaikan terimakasih.   

 

 

Hormat Saya  

 

  

(Dini Kurniasari)  

NBI 1221700036  
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KUESIONER  

1.1.2 Identintas Responden       

 Nama Instansi      :  

 Nama Responden      :  

 Tanggal Pengisian      :  

 Jenis Kelamin      :  

 Jabatan        :  

 Usia         :  

Latar Belakang Pendidikan    :  

o Ekonomi/Akuntansi  

o Hukum  

o Teknik  

o Administrasi  

o Lainnya  

 Pendidikan Terakhir     :  

o SD  

o SMP  

o SMA  

o Diploma (D3)  

o Sarjana (S1)  

o Lainnya  
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 Lama Jabatan       :  

o 1-5 Tahun  

o 6-10 Tahun  

o 11-15 Tahun  

o 16-20 Tahun  

o ≥ 20 Tahun  

1.1.3 Petunjuk Pengisian  

1. Baca dan jawablah semua pertanyaan dengan teliti tanpa ada yang 

terlewatkan.  

2. Berilah tanda centang (√) untuk jawaban yang menurut saudara/ i 

tepat di kolom yang  

tersedia.  

Keterangan :  

 STS    : Sangat Tidak Setuju  

 TS    : Tidak Setuju  

 N     : Netral/Ragu-Ragu  

 S     : Setuju  

 SS     : Sangat Setuju  

  

Daftar Pertanyaan 

Kuesioner Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dalam 

Mengelola Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk.  

NO  Pernyataan  SS  S  N  TS  STS  

Akuntabilitas       
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1.   Adanya laporan terkait rincian Dana Desa 

yang digunakan kegiatan masyarakat Desa.   

          

2.   Kehadiran tim pelaksana dalam rapat rencana 

perencanaan hingga pengelolaan Alokasi Dana  

Desa.   

          

3.   Rencana strategi dan arah kebijakan umum 

merupakan dasar dalam mengelola Alokasi 

Dana  

Desa.  

          

4.   Kinerja pengelolaan keuagan pada setiap unit 

melibatkan semua anggota Pemerintah.  

          

5.   Kepentingan publik menjadi perhatian dan 

pertimbangan utama dalam mengelola 

Alokasi Dana  

Desa.   

          

6.   Hasil kerja yang telah atau akan tercapai 

akan ditetapkan dan telah digunakan untuk 

mengevaluasi pengelolaan keuangan Desa.  

          

 

7.   Munculnya keterlibatan tim pelaksana dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa.  
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8.   Tercapainya tujuan dari Alokasi Dana Desa.            

9.   Terdapat laporan secara berkala terkait 

penerimaan  

Dana Desa dan realisasi belanja Alokasi Dana 

Desa   

          

10.   Proses pengelolaan Dana Desa melibatkan 

seluruh unsur masyarakat.   

          

11.   Terdapat laporan akhir tentang perkembangan 

dari pelaksanaan masalah yang muncul dan 

saran penyelesaian hasil akhir pengelolaan 

Alokasi Dana  

Desa.   

          

12.   Masyarakat dengan mudah akses dan 

mendapatkan rincian laporan 

pertanggungawaban pengelolaan  

Dana Desa.  

          

13.   Pengelolaan Dana Desa telah diawasi dengan 

baik oleh tim pelaksana.   

          

14.   Sekertaris Desa telah menyusun APBDesa 

berdasarkan RKPDesa dan menyampaikan 

Raperdes tersebut APBDesa kepada Kepala 

Desa.   
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15.   Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati 

ditindaklanjuti oleh Kepala Desa agar 

penetapan Rancangan Peraturan Desa 

menjadi Peraturan Desa supaya segera 

diperbaiki.  

          

 

16.   Pemerintah Desa tidak melakukan pungutan 

selain yang tercantum dalam Peraturan Desa 

sebagai penerimaan Dana Desa .  

          

17.   Bendahara Desa menyimpan dan mengatur 

jumlah uang kas Desa serta membuat buku 

kas umum, buku kas pembantu pajak, dan 

buku bank.  

          

18.   Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa telah 

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan  

Pemerintahan Desa (LPPD) kepada Bupati.   

          

19.   Penyampaian laporan pertanggungjawaban 

realisasi pelaksanaan APBDesa oleh Kepala 

Desa melalui Camat setiap akhir tahun 

anggaran paling lambat 1 bulan setelah akhir 

tahun anggaran.  

          

Transparansi  
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20.   Akses masyarakat yang cukup dalam rencana 

penggunaan Dana Desa.   

          

21.   Adanya informasi yang akurat terkait rencana 

penggunaan Alokasi Dana Desa.  

          

22.   Adanya laporan berkala terkait penggunaan 

Alokasi Dana Desa.  

          

23.   Adanya penyelenggaraan musyawarah rencana 

penggunaan Alokasi Dana Desa.  

          

 

24.   Masyarakat selalu berpatisipasi dalam 

musyawarah rencana pengalokasian Dana 

Desa  

          

25.   Akses yang mudah dijangkau untuk 

Masyarakat terkait  informasi rencana 

penggunaan Dana Desa.  

          

26.   Pengelola Dana Desa terbuka kepada seluruh 

Masyarakat.  

          

27.   Pengelola Dana Desa sangat terbuka terkait 

seluruh hasil pelaksanaan program Desa 

kepada seluruh masyarakat  

          

28.   Adanya akses yang mudah untuk memperoleh 

dokumen publik tentang Dana Desa  
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29.   Transparansi pengelolaan Dana Desa dapat 

mengakomodasi dan meningkatkan aspirasi  

Masyarakat rakyat.  

          

30.   Informasi tentang pengelolaan keuangan dapat 

meningkatkan transparansi.  

          

31.   Transparansi yang baik dapat menunjang 

kinerja pengelolaan keuangan.  

          

32.   Penyedia informasi yang bertanggung jawab.            

33.   Adanya kerja sama antara anggota 

Pemerintah Desa dengan media massa dalam 

peningkatan informasi yang lebih akurat.  

          

 

34.   Masyarakat ikut andil dalam partisipasi dalam 

proses perencanaan tentang pengelolaan Alokasi 

Dana  

Desa.  

      

35.   Masyarakat ikut mengajukan ide terkait Alokasi 

Dana Desa.  

      

36.    Masyarakat  ikut  memberi  solusi  terhadap  

permasalahan yang timbul saat proses 

pelaksanaan.  
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37.   Masyarakat ikut mengawasi penggunaan Dana 

Desa.  

      

38.   Masyarakat mengawasi pelaporan kegiatan 

Alokasi Dana Desa.  

      

39.   Aparat Pemerintah dan masyarakat menghadiri 

musyawarah Desa dalam rangka perencanaan  

tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.  

      

40.   Pemerintah Desa mendukung dan sangat terbuka 

terkait pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana 

Desa.  

      

41.   Pemerintah Desa merasa mudah dalam membuat 

pertanggungjawaban administrasi.  

      

42.   Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai 

dengan rencana.   

      

 Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat 

43.   Adanya pelatihan yang dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat dengan memanfaatkan  

teknologi yang ada.  

      

44.   Seluruh masyarakat Desa diberikan tanggung 

jawab dalam pengelolaan Dana Desa.   
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45.   Tanggung jawab dalam pengelolaan Dana Desa 

dijadikan dasar sebagai pengambilan keputusan.  

      

46.   Pembangunan yang lebih diutamakan adalah 

pembangunan sector fisik seperti Tempat  

ibadah,MCK, Puskesmas, dll).  

      

47.   Pembangunan mencakup sektor non materil 

seperti peningkatan SDM berupa pemberian 

keterampilan.   

      

48.   Kebijakan sudah sangat baik yang diambil oleh 

para pejabat Kelurahan/Desa terhadap 

pembangunan  

Desa.   

      

49.   Masyarakat Desa ikut mengajukan ide mengenai 

pengelolaan Alokasi Dana Desa.  

      

50.   Masyarakat selalu dilibatkan dalam memutuskan 

Alokasi Dana Desa.  

      

51.   Masyarakat  ikut  memberi  masukan  terkait  

pelaksanaan Alokasi Dana Desa.  

      

52.   Masyarakat ikut memberi solusi terhadap 

masalah pelaksanaan yang timbul.  
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53.   Masyarakat ikut bekerja dalam kegiatan Alokasi 

Dana Desa.  

      

  

 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Pemerintah Desa 

 

 
 

 

 

 

Lampiran 4. Struktur PPID 
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Lampiran 5.  Pemaparan Anggaran Pendapatan da Belanja Desa (APBDes) 
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Lampiran 6. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 
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Lampiran 7.  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 
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Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi 
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Lampiran 9. Hasil Turnitin 

 

 


