


















Wawancara pertama dengan bapak Yusman
sebagai kepala Desa Ululakara pada tanggal 29
Maret 2019

Wawancara kedua dengan bapak Yusman sebagai
kepala desa Ululakara pada tanggal 01 April 2019

Wawancara dengan bapak Aklamin sebagai
Ketua BPD Ululakara pada tanggal 05 April
2019

Wawancara dengan bapak Suharto sebagai
Ketua Seksi Pembangunan pada tanggal 06
April 2019

Wawancara dengan ibu Wartin, masyarakat
yang sudah di data mendapat bantuan berupa
seng, pada tanggal 26 April 2019



Wawancara dengan bapak Mail yang
sedang membuat pondasi rumah, pada
tanggal 22 April 2019

Wawancara dengan bapak Uto Harjo selain
warga Desa Ululakara beliau juga Kepala
Dusun I, pada tanggal 22 April 2019

Wawancara denga ibu Nishayati, pada
tanggal 22 April 2019

Wawancara dengan ibu Yanti, pada tanggal 22
April 2019

Wawancara dengan bapak Mudiyanto,
pada tanggal 22 April 2019

Wawancara dengan ibu Nurkia, pada tanggal 22
April 2019



Wawancara dengan ibu Nitra, pada tanggal
22 April 2019

Wawancara dengan ibu Hastina, pada
tanggal 22 April 2019

Wawancara dengan ibu Rina, pada tanggal 22
April 2019

Wawancara dengan bapak Hasanuddin, pada
tanggal 22 April 2019

Wawancara dengan bapak Yudi, pada tanggal
26 April 2019

Wawancara dengan bapak Yahya, pada
tanggal 26 April 2019



Wawancara dengan Nenek Nurmina, pada
tanggal 26 April 2019

Kondisi rumah kediaman nenek Nurmina

Salah-satu perencanaan pembangunan yang
sudah terealisasi, terletak di Dusun I Desa
Ululakara

Sumur Bor yang terletak di Dusun II Desa
Ululakara



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Yusman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 39 Tahun
Jabatan : Kepala Desa Ululakara
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 29 Maret 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Apa yang menjadi landasan hukum bapak dalam menjalankan
pemerintahan Desa?

Informan : “Tentu saja tidak lepas dari aturan yang berlaku yaitu Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014, peraturan bupati dan lain-lain”

Peneliti :Menurut bapak apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah baik?
Informan :“ya rasa sudah baik, intinya untuk kepentingan masyarakat, dan

dalam hal pembangunan kami memprioritaskan yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat seperti sekarang ini yang sedang kami
jalankan yang pertama rumah tidak layak huni (bedah rumah), kedua
pengadaan Kwh (listrik), ketiga pengadaan kawat duri, keempat
pelatihan bidang pertanian, kelima peningkatan jalan usaha tani,
keenam pengaadan air bersih (sumur bor), ketujuh Mengikutsertakan
Sumber Daya Manusia, kedelapan beasiswa”, sesuai dengan visi
Desa Ululakara yaitu mewujudkan pemerintahan yang sehat, rapi,
aman, sejahtera dan indah (serasi) dengan dukungan sumber daya
manusia yang maju dan mandiri, berkhualitas dan berakhlak mulia
melalui pembangunan yang harmonis”.

Peneliti : Berapa jumlah nominal Anggaran Dana Desa Pertahun??
Informan : “Jujur saja Anggaran Dana Desa pada tahun 2018 yang masuk itu

sejumlah Rp.219.747.000 (dua ratus Sembilan belas juta tujuh ratus
empat puluh tujuh ribu rupiah)”.

Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak mengenai isu bahwa ADD 1 M/tahun?
Informan : “Berapa yang masuk di dalam kas Desa itulah Anggaran Dana Desa

(ADD) yang di dapatkan. Kebanyakan masyarakat disini tau bahwa
Anggaran Dana Desa (ADD) 1M (satu milyar) sekian-sekian padahal
tidak seperti itu, mereka selalu berpandangan buruk kepada
pemerintah, saya itu ingin kalau ada masyarakat mendengar
informasi-informasi yang belum akurat kebenarannya datang kesini
sama saya, akan saya jelaskan Anggaran Dana Desa itu berapa
jumlahnya.”.

Peneliti : Kapan Anggaran Dana Desa cair?



Informan : “Pencairan dana tahap pertama 20% dengan jumlah Rp43.949.400
(empat puluh tiga juta Sembilan ratus empat puluh Sembilan ribu
empat ratus rupiah) mulai pada bulan februari-mei dan tahun lau
cairnya bulan maret,  tahap kedua 40% dengan jumlah Rp87.898.800
(delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu
delapan ratus rupiah) mulai bulan Juni-September dan tahun lalu
cairnya bulan September, tahap ketiga 40% dengan jumlah
Rp87.898.800 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan
puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) mulai bulan Oktober-
Desember, tahun lalu cairnya pada bulan desember. Dengan total
keseluruhan Anggaran Dana Desa Pertahun adalah Rp219.747.000
(dua ratus Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu
rupiah)””.

Peneliti : Bagaimana pengelolaan Anggaran Dana Desa?
Informan :“ya tentu kami selalu melakukan koordinasi bersama baik aparat

Desa maupun masyarakat setempat dalam setiap kegiatan apapun
yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa, ”.

Peneliti : Dalam melaksanakan pembangunan apa yang menjadi strategi
bapak?

Informan : “seperti yang saya katakana tadi, pembangunan yang bersentuhan
langsung dengan masyarakat”

Peneliti : pembangunan apa saja yang menjadi prioritas bapak?
Informan : “pertama rumah tidak layak huni (bedah rumah), kedua pengadaan

Kwh (listrik), ketiga pengadaan kawat duri, keempat pelatihan
bidang pertanian, kelima peningkatan jalan usaha tani, keenam
pengaadan air bersih (sumur bor), ketujuh Mengikutsertakan Sumber
Daya Manusia, kedelapan beasiswa”

Peneliti :Kendala apa saja yang bapak hadapi dalam melaksanakan
pembangunan?

Informan : “Kendala-kendala yang kami hadapi dalam melaksanakan
pembangunan yaitu terkait Anggaran Dana Desa (ADD)  yang masih
kurang”

Peneliti : Dalam penetapan perencanaan pembangunan bagaimana
mekanismenya pak?

Informan : “PertamaMusyawarah Dusun yang biasa disingkat “musdus”
merupakan salah-satu tahapan dalam merencanakan kegiatan
pembangunan di Desa Ululakara, dalam musyawarah dusun di
laksanakan di setiap dusun, mulai dari dusun I, dusun II, dusun III
dan dusun IV. Setiap masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya



dan mengajukan pembangunan apa saja yang akan dibangun di Desa
Ulukara yang tentunya untuk kebutuhan masyarakat setempat.

Kedua Musyawarah Desa yang biasa disingkat “musdes” merupakan
tingkatan yang lebih tinggi dari musdus, musyawarah Desa adalah
proses musyawarah antara Badan Permusyawatan Desa (BPD),
Kepala Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis atau menyepakati pembangunan apa saja yang akan di
bangun atau pengambilan keputusan. Di dalam musyawarah Desa
adalah musyawarah yang lebih mengerucut lagi yaitu memilih atau
mengambil keputusan pembangunan yang akan di prioritaskan.

Ketiga Musyawarah Perencanaan Pembangunan  yang biasa disingkat
“musrenbang” merupakan musyawarah tahunan  Desa yang di ikuti
oleh pemerintah Desa, aparat Desa, serta masyarakat untuk
menyepakati Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa  tahun
anggaran yang direncanakan. Setiap tahun Desa menyelenggarakan
musrenbang untuk menyusun Rencana kerja Pembangunan Desa
(RKP). Penyusunan Rencana Kerja pembangunan (RKP) Desa selalu
diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana harus ada anggaran,
kedua dokumen tersebut tidak terpisahkan dan disusun berdasarkan
musyawarah dan mufakat.

Peneliti : apakah masyarakat dilibatkan?
Informan : “tentu saja dilibatkan”
Peneliti : Apakah setiap kegiatan pengelolaan ADD bapak memberikan

laporan kepada BPD?
Informan : “saya dan BPD selalu berkoordinasi, semua kegiatan pengeloaan

ADD pasti BPD kami libatkan”
Peneliti : Sejauh mana relasi (cheks and balance) bapak dengan BPD?
Informan : “kami saling mengawasi satu sama lain, saya melaksanakan tugas

saya begitu juga dengan BPD, jika ada kegiatan kami saling
berkoordinasi”

Peneliti : selama bapak menjabat pembangunan apa saja yang sudah
terlaksana?

Informan : “bedah rumah aladin, pengadaan air bersih (sumur bor), pembuatan
tempat wudhu di mesjid tetapi ini bantuan dari PT. Macika Mada
Madana”

Peneliti : Apakah pembangunan tersebut sudah tepat sasaran?
Informan : “ya”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Aklamin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 58 Tahun
Jabatan : Ketua BPD
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 05 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Apakah bapak sebagai ketua BPD pernah mengajukan rancangan
perdes (peraturan desa) ?

Informan : “pernah”
Peneliti : Apakah masyarakat dilibatkan dalam perancangan perdes?
Informan : “iya”
Peneliti : Dalam hal pembangunan desa, menurut bapak apakah sudah baik?

Informan : “menurut saya sudah baik”
Peneliti : sejauh mana keterlibatan bapak dalam pelaksanaan pembangunan?
Informan : “Saya dan kepala Desa selalu melakukan koordinasi dalam setiap

kegiatan baik berupa rapat, kegiatan sosial dan lain-lain sehubungan
dengan Desa”

Peneliti : Apakah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat?

Informan : “iya”
Peneliti : Apakah bapak tau bagaimana pengelolaan ADD?
Informan : “itu bukan kewenangan saya”
Peneliti : Apakah bapak tau berapa nominal ADD/tahun?
Informan : “tidak”
Peneliti : Menurut bapak sebagai Ketua BPD bagaimana peran kepala Desa

dalam melaksanakan pembangunan Desa dan apakah sudah
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan?

Informan : “selama ini kepala Desa melakukan tugas dan fungsinya sesuai
aturan yang berlaku, dan saya rasa tidak pernah melenceng, dalam
mengalokasikan dana desa juga saya rasa sudah tepat sasaran dan
keputusannya berdasarkan hasil kesepakatan bersama bukan sepihak”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Suharto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50  Tahun
Jabatan : Ketua Seksi Pembangunan
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 06 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut bapak apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah baik?
Informan : “iya sudah baik”
Peneliti : Dalam hal memberikan bantuan pembangunan kepada masyarakat,

apa saja yang menjadi kriteria/ketentuannya pak?
Informan : “masyarakat yang betul-betul membutuhkan bantuan, masyarakat

yang tidak mampu, kalau masyarakat yang belum punya rumah kita
berikan bantuan bedah rumah utuh, jika masyarakat yang sudah
mempunyai rumah tetapi kondisinya sudah tidak layak huni seperti
atap rumbia atau bocor, dinding rusak, lantai tanah maka akan
diberikan bantuan sesuai kebutuhannya, bantuan bedah rumah yang
disebut ALADIN (atap, lantai, dinding)”

Peneliti : Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pembangunan apa
saja yang sudah disepakati?

Informan : “bedah rumah, pengadaan air bersih, jembatan, jalan usaha tani,
kawat duri dan kwh (listrik)”

Peneliti : pembangunan apa yang menjadi prioritas bapak sebagai ketua seksi
pembangunan ?

Informan : “tergantung hasil kesepakatan rapat, saya tidak bisa menentukan itu
sendiri ya tetap untuk kepentingan masyarakat, sudah itu tujuannya”

Peneliti : pembangunan apa saja yang sudah terlaksana?
Informan : “sekarang yang sudah terlaksana itu pengadaan air bersih dan bedah

rumah aladin, yang lain sedang tahap pelaksanaan, tunggu dana cair
saja”

Peneliti : berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 unit
bedah rumah?

Informan : Dana yang dibutuhkan dalam 1 unit Bedah rumah (utuh) total adalah
Rp43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah), dan bedah rumah Aladin
(Atap, Lantai, Dinding) tergantung kebutuhan sesuai dalam Rencana
Anggaran Biaya (RAB), Maksimal Rp10.000.000 (sepuluh juta),
minimal Rp5.000.000 (lima juta)”



Peneliti : Apakah benar masyarakat yang mendapatkan bedah rumah utuh
harus membuat pondasi dasar terlebih dahulu?

Informan : “iya benar”
Peneliti : berapa jumlah dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 unit

bor?
Informan : “Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
Peneliti : sejauh ini menurut bapak apakah pembangunan sudah sesuai dengan

kebutuhan masyarakat?
Informan : “iya”
Peneliti : Menurut bapak dalam hal pembangunan, apakah kepala desa sudah

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan?
Informan : “iya sudah”
Peneliti : apakah bapak tau berapa jumlah nominal ADD/tahun?
Informan : “sekitar 1 milyar”
Peneliti : apakah bapak tau bagaimana pengeloaan ADD?
Informan : “tidak, masalah keuangan ada bidangnya sendiri”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Mail
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 46 Tahun
Pekerjaan : Petani
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “belum baik, karena belum ada fakta-fakta pembangunan yang dapat
dilihat oleh masyarakat”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “Tidak”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut

bapak/ibu apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “Tidak”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “belum pernah sama sekali, hanya di janji-janji akan diberikan

bantuan bedah rumah”
Peneliti :Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “pernah”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “Tidak tau”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Uto Harjo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 33 Tahun
Pekerjaan : Swasta sekaligus Ketua Dusun I
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “sudah baik”
Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat

sasaran?
Informan : “menurut saya sudah, karena skala prioritas untuk kebutuhan

masyarakat.
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “Iya, kepala desa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik

sesuai aturan, semua keputusan tidak dipihaknya sendiri tetapi
musyawarah bersama”

Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu
apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?

Informan : “saya rasa sudah”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informasi : “tidak pernah, karena bantuan diberikan kepada masyarakat yang

tidak mampu”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “iya”
Peneliti :Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “pernah”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Nishayati
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 48 Tahun
Pekerjaan : Petani
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “pembangunan di Desa Ululakara belum baik, karena belum ada
pembangunan yang nampak seperti tempat posyandu”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “tepat sasaran bagaimana, pembangunan saja belum ada”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “belum”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “Tidak sama sekali”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “Tidak pernah”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “Tidak”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “Tidak, mereka membuat aturan sendiri”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Nitrawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 25 Tahun
Pekerjaan : IRT
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “Pembangunan di Desa Ululakara belum baik karena belum ada
pembangunan yang saya lihat, berbeda dengan Desa sebelah, banyak
masyarakatnya yang mendapatkan bantuan”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “saya kurang tau”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “Tidak”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “belum”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “Tidak pernah”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “tidak”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “tidak”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Mudiyanto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 28 Tahun
Pekerjaan : Petani
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “pembangunan di Desa Ululakara kurang baik karena masyarakat
belum melihat dan mengetahui adanya pembangunan Desa tersebut,
belum ada juga masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah,
jalan usaha tani”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “menurut saya pribadi tidak”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “belum”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “tidak pernah”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “saya tidak tau”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “tidak pernah”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Nurkia
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 44  Tahun
Pekerjaan : Petani
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “pembangunan di desa ululakara belum baik karena belum pernah
diberikan bantuan desa, saya seorang janda, anak-anak 3 orang masih
sekolah”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “Tidak”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “Tidak”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “Tidak pernah, rumah saya bisa dilihat sendiri bagaimana kondisinya,

setahun yang lalu katanya saya akan mendapatkan bantuan bedah
rumah tapi sampai sekarang belum ada”

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan
masyarakat?

Informan : “tidak, karena saya tidak pernah dilibatkan”
Peneliti :Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “Tidak pernah”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Yanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 24 Tahun
Pekerjaan : IRT
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “pembangunan di desa ululakara belum baik, karena pembangunan
desa belum terlaksana semua, masih banyak sekali pembangunan yang
dibutuhkan masyarakat yang belum terlaksana contohnya bedah rumah,
jalan usaha tani, dan pengadaan air bersih”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “tidak”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “masih kurang”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “tidak pernah”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “Saya tidak tau masalah itu”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “sepengetahuan saya tidak pernah”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Hastina
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 31 Tahun
Pekerjaan : Guru Honor
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “pembangunan di desa ululakara kurang baik, karena pembangunan
yang diberikan kepada masyarakat tidak sepenuhnya diberikan.
Berbeda pendataan dan bantuan yang diberikan. Seperti saya sendiri
ketika didata akan diberikan bedah rumah terima jadi (rumah utuh)
tetapi kenyataannya hanya diberikan seng saja”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “belum, masih kurang”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “tidak”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “belum”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “iya pernah, berupa seng”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “kayaknya tidak”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “mungkin pernah”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Rina Risnawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 21 Tahun
Pekerjaan : IRT
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “Pembangunan di Desa Ululakara belum baik karena pembangunan di
Desa Ululakara masih kurang”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “Tidak, karena dana desa tidak tau kemana larinya”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “belum”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “Tidak pernah”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “saya tidak tau”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “tidak pernah”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Hasanuddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 22 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “Pembangunan di Desa Ululakara kurang baik, karena masih banyak
masyarakat yang membutuhkan  bantuan atau berhak mendapatkan
bantuan tetapi tidak diberikan”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “saya rasa belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “menurut saya tidak, melihat dari kinerjanya selama menjabat belum

ada bantuan bedah rumah yang diberikan kepada masyarakat, jika
melihat desa-desa lain sudah ada, lalu bantuan tersebut dikemanakan”

Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu
apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?

Informan : “belum”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “tidak pernah”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “saya tidak pernah dlibatkan”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa”
Informan : “Saya tidak tau”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Yudi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia :  45 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 26 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “Pembangunan di Desa Ululakara belum stabil karena masih banyak
pembangunan yang belum terlaksana, seperti bedah rumah, jalan tani”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “menurut saya masih belum sesuai aturan”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “belum, Mengenai dana desa saya tidak tau di manfaatkan kemana”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “Tidak Pernah, saya pribadi tidak mengharapkan bantuan, saya hanya

ingin kepala desa memberikan bantuan kepada masyarakat yang
membutuhkan kepada masyarakat yang berhak mendapatkannya”

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan
masyarakat?

Informan : “tidak”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “Saya kurang tau”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Nenek Nurmina
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia :  76 Tahun
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 26 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “Pembangunan di Desa Ululakara belum baik”
Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat

sasaran?
Informan : “belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “Tidak’
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan ; “belum sama sekali”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “belum, tahun lalu saya sudah didata akan diberikan bantuan bedah

rumah, di janji-janji terus sama pak Desa, kalian bisa liat sendiri
kondisi rumah saya atapnya bocor, mau roboh begini belum juga di
kasih-kasih, pusing saya”

Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan
masyarakat?

Informan : “tidak tau”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “tidak tau”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Ibu Wartin
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia :  45 Tahun
Pekerjaan : IRT
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 26 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “Pembangunan di Desa Ululakara belum baik, saya sendiri sudah di
data akan diberikan bantuan berupa seng, sampai sekarang belum ada,
katanya pak Desa anggaran desa belum cair, janjinya pertama bulan 12,
kemudian bulan 2 sampai sekarang atap rumah saya masih memakai
rumbia”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “tidak”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “belum, Kepala Desa korupsi, rumahnya saja yang dibangun bagus-

bagus”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “Tidak pernah”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “Tidak”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “Tidak pernah”



INSTRUMEN WAWANCARA

Nama : Bapak Yahya
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia :  52 Tahun
Pekerjaan : Petani
Tempat/tgl wawancara : Desa Ululakara, Tgl 26 April 2019

Tanya Jawab

Peneliti : Menurut Bapak/ibu, apakah pembangunan di Desa Ululakara sudah
baik?

Informan : “Pembangunan di Desa Ululakara belum baik, karena pembangunan
masih kurang, bantuan yang diberikan juga belum Nampak sama
sekali, tidak ada pembangunan, masyarakat sering dijanji ini itu tetapi
tidak ada hasil”

Peneliti : Menurut bapak/ibu, apakah pembangunan selama ini sudah tepat
sasaran?

Informan : “belum”
Peneliti : Apakah kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan

yang berlaku?
Informan : “sangat tidak sesuai aturan”
Peneliti : Terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, menurut bapak/ibu

apakah sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan?
Informan : “belum, uang 1 Milyar tidak tau larinya kemana, mungkin masuk di

kantong”
Peneliti : Apakah Bapak/ibu pernah mendapatkan bantuan dari Desa?
Informan : “tidak pernah”
Peneliti : Apakah dalam perencanaan pembangunan Desa melibatkan

masyarakat?
Informan : “Tidak”
Peneliti : Pernahkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mensosialisasikan

rancangan peraturan desa?
Informan : “tidak pernah”
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