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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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LAMPIRAN 2. Surat Persetujuan Ijin Penelitian 
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LAMPIRAN 3. Pedoman Wawancara 

1. Bagaimana peran Kepala Desa dalam melaksanakan kepemimpinannya? 

2. Bagaiman proses pemerintah desa dalam merencanakan program-program 

terkait pemberdayaan masyarakat? 

3. Apa saja program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di bidang 

pemberdayaan masyarakat? 

4. Bagaimana pemerintah desa dalam berkomunikasi kepada masyarakat 

mengenai program-program pada masa pandemi seperti ini? 

5. Bagaimana pemerintah desa menanggapi atau merespon aspirasi masyarakat 

terkait program pemberdayaan masyarakat di masa pandemi? 

6. Bagaimana terkait pengambilan keputusan mengenai program yang akan 

dilaksanakan? 

7. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait program yang direncanakan? 

8. Apakah ada kerjasama dengan suatu lembaga dalam pemberdayaan 

masyarakat? 

9. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa? 

10. Bagaimana proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa? 

11. Bagaimana proses dan bentuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa? 
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LAMPIRAN 4. Transkrip Wawancara 

A. Narasumber 1 

Nama : Evi Sukarijanto 

Jabatan : Kaur Keuangan 

Waktu : 03 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB 

Tempat : Balai Desa Betro 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana peran kepala 

desa dalam melaksanakan 

tugas kepemimpinannya? 

Beliau selama menjabat sebagai 

kepala desa sangat bijaksana mbak. 

Dalam kesehariannya beliau selalu 

melakukan hal-hal positif. Kegiatan 

yanag menurut masyarakat tidak 

perlu dilaksanakan, beliau berusaha 

mengikuti saran masyarakat yang 

tentunya dengan alasan yang jelas. 

2. Bagaimana kegiatan kepala 

desa maupun aparatur desa 

dalam merencanakan 

program dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat? 

Untuk kegiatan pemberdayaan 

masyarakat, disini pemerintah desa 

berperan sebagai penyandang dana 

yaitu yang mendanai semua kegiatan, 

pembina dan pebimbing juga 

pengawas kegiatan mbak. Jadi 

mengenai perencanaan baliklagi 

sesuai peran kami tadi. 

3. Apa saja program 

pemberdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan 

pemerintah desa Betro? 

Untuk saat ini karena pandemi 

hampir 80% difokuskan untuk 

Covid-19 dan yang 20% baru untuk 

pemberdayaan masyarakat mbak. 

Nah dalam penangan Covid-19, dana 

digunakan untuk BLT Dana Desa dan 

Satgas Covid-19. 

4. Bagaimana aparatur desa 

merespon atau 

memperhatikan aspirasi 

masyarakat terkait program 

dan kegiatan di masa 

pandemi? 

Perangkat desa disini tentunya 

menerima usulan-usulan dari warga 

mbak, karena dari 100%, sebanyak 

25 % nya merupakan usulan dari 

masyarakat.  

5. Bagaimana mengenai 

pengambilan keputusan oleh 

kepala desa terkait program 

Program pemberdayaan masyarakat 

itu kebanyakan 75% nya dari 

kabupaten dan 25% nya usulan dari 

masyarakat. Program itu harus 
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dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

melalui musyawarah desa. Setelah 

disusun di musyawarah desa, 

dibikinkan SK Kepala Desa baru 

kegiatan bisa dilaksanakan. 

6. Apakah program dan 

kegiatan yang direncanakan 

terkait dengan pemberdayaan 

masyarakat sudah tercapai 

sesuai tujuan? 

Alhamdulillah menurut kami sudah 

sesuai dengan rencana dan target 

yang tentunya sudah direncanakan 

dengan sebaik mungkin mbak. Untuk 

laporan pertanggungjawaban kita ada 

beberapa macam. Ada LPJ (Laporan 

Pertanggungjawaban), ada LKPJ 

(Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban), ada LPPD 

(Laporan Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa), 

ada ILPPD (Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintah Desa). 

7. Apakah fasilitas dan 

prasarana kantor digunakan 

dalam menunjang 

pelaksanaan program dan 

kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Fasilitas yang diberikan disini lebih 

ke pendoponya mbak. Untuk 

kegiatan apa saja yang memang 

dirasa butuh untuk menggunakan 

pendopo tentunya dipersilahkan, 

misalnya acara pengajian, ibu-ibu 

PKK seperti itu mbak. 

 

B. Narasumber 2 

Nama : Moh. Syaikhul Munir 

Jabatan : Kasi Pemerintahan 

Waktu : 03 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB 

Tempat : Balai Desa Betro 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana peran kepala desa 

dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinannya? 

Beliau sebagai Kepala Desa sangat 

bijak dalam melaksanakan tugasnya 

sehari-hari. Banyak hal-hal yang 

bersifat positif baik itu di bidang 

pembangunan maupun di bidang 

pemberdayaan masyarakatnya. 

2. Bagaimana kegiatan kepala 

desa maupun aparatur desa 

dalam merencanakan 

Iya tentunya semua program di 

musyawarahkan dengan masyarakat 

mbak. Kami pemerintah desa 
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program dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat? 

membuka sekali kesempatan kepada 

masyarakat dalam  memberikan 

aspirasinya apalagi kan ini tentunya 

untuk kepentingan bersama juga. 

3. Apa saja program 

pemberdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan 

pemerintah desa Betro? 

Terkait program tentunya banyak ya 

mbak,ya diantaranya ada koperasi, 

ibu-ibu PKK, UMKM ada tapi 

selama pandemi ini nggak ada 

karena memang dari kabupaten 

diperintahkan ditiadakan dulu, ya itu 

diantaranya mbak. 

4. Bagaimana aparatur desa 

merespon atau 

memperhatikan aspirasi 

masyarakat terkait program 

dan kegiatan di masa 

pandemi? 

Diadakannya musdes atau 

musyawarah desa yang diwakili oleh 

ketua RT mbak. Jadi aspirasi dan 

usulan warga ditampung melalui 

ketua RT yang kemudian kami 

musyawarahkan lagi untuk rencana 

kedepannya. 

5. Bagaimana mengenai 

pengambilan keputusan oleh 

kepala desa terkait program 

dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Tentunya segala sesuatu mengenai 

program dan kegiatan apapun itu 

harus dimusyawarahkan terlebih 

dahulu mbak. 

6. Apakah program dan kegiatan 

yang direncanakan terkait 

dengan pemberdayaan 

masyarakat sudah tercapai 

sesuai tujuan? 

Sejauh ini bisa dibilang sudah 

tercapai mbak. 

7. Apakah fasilitas dan 

prasarana kantor digunakan 

dalam menunjang 

pelaksanaan program dan 

kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Fasilitas untuk warga ya pendopo itu 

mbak, tapi selama pandemi ini untuk 

kegiatan-kegiatan kapasitasnya 

hanya 50% dari keseluruhan. 

 

C. Narasumber 3 

Nama : M. Sochibulloh 

Jabatan : Kasi Kesra 

Waktu : 03 Juni 2021, Pukul 12.00 WIB 

Tempat : Balai Desa Betro 
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No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana peran kepala desa 

dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinannya? 

Almarhum Pak Kades dalam 

melaksanakan tugasnya sudah baik 

dan tegas mbak. Segala sesuatu 

tentunya dimusyawarahkan terlebih 

dahulu. Namun terkait dengan 

laporan realisasi 

pertanggungjawaban APBDes 

disahkan oleh Kepala Desa dan 

Ketua BPD mbak. 

2. Bagaimana kegiatan kepala 

desa maupun aparatur desa 

dalam merencanakan 

program dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat? 

Di musyawarah desa itu kita kan 

hanya mengundang perwakilan saja 

ya mbak, nah terkadang ada info dari 

Ketua RT bahwa lumayan banyak 

warga yang tidak hadir dalam 

musyawarah dusun tersebut.  

3. Apa saja program 

pemberdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan 

pemerintah desa Betro? 

Pemerintah Desa berupaya 

bagaimanapun caranya masyarakat 

itu diberdayakan secara maksimal 

dengan bukti-bukti dikujurkannya 

dana-dana baik yang dari pusat 

maupun daerah, itu untuk menangani 

pemberdayaan masyarakat. Salah 

satu contoh seperti penyuluhan KB, 

selain itu masalah tentang kegiatan 

karang taruna terus kegiatan-

kegiatan sosial yang bersifat 

mengutamakan pemberdayaan 

masyarakat seperti pada saat ada 

bantuan kauangan kemarin kita 

berupaya untuk masyarakat dengan 

proyek padat karyanya, gitu mbak 

4. Bagaimana aparatur desa 

merespon atau 

memperhatikan aspirasi 

masyarakat terkait program 

dan kegiatan di masa 

pandemi? 

Ya salah satunya dengan 

diadakannya musyawarah desa itu 

mbak, usulan-usulan ditampung dan 

dimusyawarahkan bersama untuk 

langkah selanjutnya. 

5. Bagaimana mengenai 

pengambilan keputusan oleh 

kepala desa terkait program 

Yang pasti didahului dengan adanya 

musyawarah ya mbak. Karena segala 

perencanaan kegiatan juga kami 
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dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

pasti rundingkan juga dengan warga 

bagaimana baiknya.   

6. Apakah program dan 

kegiatan yang direncanakan 

terkait dengan pemberdayaan 

masyarakat sudah tercapai 

sesuai tujuan? 

Saya rasa sudah mbak, dan selama 

pandemi ini kami juga mengikuti 

aturan pemerintah dimana kapasitas 

untuk kegiatan yang diselenggarakan 

hanya 50% nya saja. 

7. Apakah fasilitas dan 

prasarana kantor digunakan 

dalam menunjang 

pelaksanaan program dan 

kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Tentunya pendopo ya mbak kalo 

terkhusus untuk program dan 

kegiatan bagi masyarakat. 

 

D. Narasumber 4 

Nama : Ningsih 

Jabatan : Warga  

Waktu : 04 Juni 2021, Pukul 10.30 WIB 

Tempat : Rumah Warga 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana peran kepala desa 

dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinannya? 

Ya menurut saya Kepala Desa sini 

sudah menjalankan tugasnya 

dengan baik mbak, kalau desa butuh 

dana untuk pembangunan apa gitu 

ya Kepala Desa memperhatikan 

cuma ya pastinya kan mungkin 

menyesuaikan dananya dan 

waktunya juga. 

2. Bagaimana kegiatan kepala 

desa maupun aparatur desa 

dalam merencanakan program 

dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Kalo masalah perencanaan-

perencanaan gitu ya biasanya yang 

saya tau lewat musyawarah des aitu 

mbak. Tapi ya ada juga di RT rapat 

RT itu dibahas disitu mbak. 

3. Apa saja program 

pemberdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan pemerintah 

desa Betro? 

Program-programnya sih ya ada 

KB, Posyandu, ibu-ibu arisan PKK, 

biasanya Kartar. Tapi karena 

pandemi ini biasanya perwakilan aja 

mbak yang datang langsung ke balai 

desa untuk arisannya, trus untuk 

bayarnya bisa juga transfer. 
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4. Bagaimana aparatur desa 

merespon atau 

memperhatikan aspirasi 

masyarakat terkait program 

dan kegiatan di masa 

pandemi? 

Ya lewat rapat dan musyawarah itu 

tadi mbak sepaham saya. 

5. Bagaimana mengenai 

pengambilan keputusan oleh 

kepala desa terkait program 

dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Iya sama mbak lewat musyawarah 

desa itu yang saya tau. 

 

E. Narasumber 5 

Nama : Siti Khotijah 

Jabatan : Warga  

Waktu : 04 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB 

Tempat : Rumah Warga 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana peran kepala desa 

dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinannya? 

Ya menurut saya Kepala Desa sini 

sudah menjalankan tugasnya 

dengan baik mbak, kalau desa butuh 

dana untuk pembangunan apa gitu 

ya Kepala Desa memperhatikan 

cuma ya pastinya kan mungkin 

menyesuaikan dananya dan 

waktunya juga. 

2. Bagaimana kegiatan kepala 

desa maupun aparatur desa 

dalam merencanakan program 

dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Iya mbak warga yang ikut 

musyawarah itu perwakilan aja 

seperti Ketua RT,  tokoh masyarakat 

sama tokoh agama, jadi nggak 

semuanya. Nah dari situ nanti Ketua 

RT menyampaikan kepada 

warganya. 

3. Apa saja program 

pemberdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan pemerintah 

desa Betro? 

Setau saya sih ya itu mbak PKK, 

KB, Posyandu, Karang Taruna 

kadang, Koperasi, terus pandemic 

ini ada padat karya bangun-bangun 

gitu, bantuan untuk siswa miskin ya 

ada mbak. 

4. Bagaimana aparatur desa 

merespon atau 

Untuk aspirasi usulan-usulan gitu 

setau saya lewat musyawarah mbak. 
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memperhatikan aspirasi 

masyarakat terkait program 

dan kegiatan di masa 

pandemi? 

5. Bagaimana mengenai 

pengambilan keputusan oleh 

kepala desa terkait program 

dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Saya kurang tau ya mbak, tapi ya 

menurut saya bagus lah kegiatan-

kegiatannya aplagi pandemi gini 

juga ada bantuan untuk siswa 

kurang mampu.  

 

F. Narasumber 6 

Nama : Eka 

Jabatan : Warga  

Waktu : 04 Juni 2021, Pukul 11.00 WIB 

Tempat : Rumah Warga 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana peran kepala desa 

dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinannya? 

Ya namanya sebagai pemimpin ya 

mbak pastinya berusaha melakukan 

yang terbaik untuk desanya. Dan 

saya rasa almarhum sudah baik kok. 

2. Bagaimana kegiatan kepala 

desa maupun aparatur desa 

dalam merencanakan program 

dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Setau saya ya lewat musyawarah itu 

mbak dibahas apa aja kegiatan yang 

mau dilaksanakan gitu. 

3. Apa saja program 

pemberdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan pemerintah 

desa Betro? 

Sepaham saya ya PKK, posyandu, 

KB, Kartar kadang, ya gitu-gitu 

mbak. 

4. Bagaimana aparatur desa 

merespon atau memperhatikan 

aspirasi masyarakat terkait 

program dan kegiatan di masa 

pandemi? 

Kalau ada info-info itu selalu di 

pasang di papan mbak, Laporan 

APBDes nya juga dilihatkan lewat 

banner gitu. Bagus lah mbak biar 

terbuka tentang dana-dana nya. 

5. Bagaimana mengenai 

pengambilan keputusan oleh 

kepala desa terkait program 

dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Wah saya kurang begitu paham ya 

mbak, Cuma yaitu pokoknya ada 

apa-apa itu mesti musyawarah itu. 
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G. Narasumber 7 

Nama : Santi 

Jabatan : Warga  

Waktu : 04 Juni 2021, Pukul 11.30 WIB 

Tempat : Rumah Warga 

No Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana peran kepala desa 

dalam melaksanakan tugas 

kepemimpinannya? 

Almarhum Pak Kades ya sudah baik 

sih mbak menurut saya dalam 

menjalankan kepemimpinannya. 

2. Bagaimana kegiatan kepala 

desa maupun aparatur desa 

dalam merencanakan program 

dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Selama pandemi kegiatan-kegiatan 

pemberdayaan masyarakat tetap 

dilaksanakan tapi ya gitu mbak 

untuk pesertanya diambil 50% aja 

karena kan ngikuti anjuran 

pemerintah. Kesininya mungkin 

karena pandemi ya jadi lebih di 

fokuskan sama program padat 

karyanya gitu mbak. 

3. Apa saja program 

pemberdayaan masyarakat 

yang dilaksanakan pemerintah 

desa Betro? 

Seinget saya ya ada PKK, koperasi, 

posyandu, terus kerja bakti, selama 

pandemi ini juga ada bantuan untuk 

siswa yang kurang mampu mbak. 

4. Bagaimana aparatur desa 

merespon atau 

memperhatikan aspirasi 

masyarakat terkait program 

dan kegiatan di masa 

pandemi? 

Ya kita itu ada rapat RT mbak, 

biasanya ketua RT nanya barangkali 

ada usulan-usulan apa itu disuruh 

disampaikan nanti RT nya 

nyampaikan waktu ada musyawarah 

desa. 

5. Bagaimana mengenai 

pengambilan keputusan oleh 

kepala desa terkait program 

dan kegiatan pemberdayaan 

masyarakat? 

Ya setau saya sih lewat musyawarah 

itu mbak. 
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LAMPIRAN 5. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Betro Bidang 

Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020  

Jenis 

Kegiatan 
Lokasi Volume 

Prakiraan Biaya 

dan Sumber 

Pembiayaan 

Prakiraan Pola 

Pelaksanaan 

Jumlah 

(Rp) 

Sumb

er 

Swake

lola 

Antar 

Desa 

Pelayanan 

Masyarakat 

      

Insentiv 

RT/RW 

Desa 

Betro 

35 

Orang 

63.000.000,

00 

BHP/

BHR 
√  

Horarium 

TPK 

Desa 

Betro 

3 Orang 27.000.000,

00 

BHP/

BHR 
√  

Kegiatan 

PHBI/PHBN 

Desa 

Betro 

4 Paket 24.000.000,

00 

APBN √  

Semaan Al-

Qur’an Kab 

Desa 

Betro 

1 Paket 700.000,00 APBN √  

Kegiatan 

Sedekah 

Bumi 

Desa 

Betro 

1 Paket 10.000.000,

00 

BHP/

BPR 
√  

Study 

Comperatif 

Pemerintaha

n 

Desa 

Betro 

3 Paket 35.000.000,

00 

BHP/

BPR 
√  

Senam 

Bersama 

Kec. 

Desa 

Betro 

1 Tahun 12.000.000,

00 

APBN √  

JUMLAH   171.700.00

0,00 

   

Pemberdaya

an 

Perempuan, 

PKK, 

Karang 

Taruna dan 

Kader 

      

PKK       

Peningkatan 

SDM PKK 

Desa 

Betro 

1 Paket 8.400.000,0

0 

APBN √  
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Kegiatan 

PKK 

Desa 

Betro 

1 Paket 12.000.000,

00 

APBN √  

Al-Hidayah 

Kecamatan 

Transport 

Desa 

Betro 

1 Paket 1.800.000,0

0 

APBN √  

Pengajian 

Al-Hidayah 

Kecamatan 

Desa 

Betro 

1 Paket 8.000.000,0

0 

APBN √  

Posyandu 

Balita 

Desa 

Betro 

1 Tahun 27.500.000,

00 

APBN √  

Posyandu 

Lansia 

Desa 

Betro 

1 Tahun 15.600.000,

00 

APBN √  

Kader Desa       

LPMD Desa 

Betro 

1 Paket 2.000.000,0

0 

APBN √  

Modin 

Kematian 

Perempuan 

Desa 

Betro 

4 Orang 4.800.000,0

0 

APBN √  

Modin 

Kematian 

Laki-Laki 

Desa 

Betro 

3 Orang 5.400.000,0

0 

APBN √  

PPKBD dan 

Sub PPKBD 

Desa 

Betro 

18 

Orang 

16.200.000,

00 

APBN √  

Penjaga 

Makam 

Desa 

Betro 

3 Orang 3.600.000,0

0 

APBN √  

Kader 

Jumantik 

Desa 

Betro 

6 Orang 2.520.000,0

0 

APBN √  

Karang 

Taruna 

Desa 

Betro 

1 Paket 2.500.000,0

0 

APBN √  

Linmas/Sera

gam 

Desa 

Betro 

15 Paket 9.000.000,0

0 

APBN √  

JUMLAH   119.320.00

0,00 

   

JUMLAH BIDANG 291.020.00

0,00 

   

 Sumber:Kantor Pemerintah Desa Betro  
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LAMPIRAN 6. Papan Informasi 
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LAMPIRAN 7. Banner LRA Desa Betro Tahun Anggaran 2020 
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LAMPIRAN 8. Surat Menteri Dalam Negeri Terkait Penanganan Covid-19 
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LAMPIRAN 9. Laporan Realisasi APBDes Desa Betro Tahun 2020 
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LAMPIRAN 10. Kegiatan Proyek Padat Karya 
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LAMPIRAN 11. RPJMDes Desa Betro 
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LAMPIRAN 12. RAPBDes Bidang Pemberdayaan Masyarakat 
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LAMPIRAN 13. Kartu Bimbingan Skripsi 
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LAMPIRAN 14. Hasil Uji Turnitin 


