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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

NAMA : 

USIA   : 

JABATAN : 

 

Strategi Kepala Desa Dalam Menghadapi Undang-Undang Tentang Desa 

(Studi Kasus : Desa Tunglur Kabupaten Kediri) 

Penulis adalah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga yang sedang 
menjalani skripasi yang berjudul “Strategi Kepala Desa Dalam Menghadapi 
Undang-Undang Tentang Desa (Studi Kasus : Desa Tunglur Kabupaten Kediri)” 
sebagai tugas akhir dalam proses perkuliahan. Dengan ini penulis memohon 
bantuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini. 

1. Sikap kepala Desa Tunglur dalam menghadapi UU No.16/2014 tentang desa. 

- Menurut sepengetahuan kepala desa tunglur, apa yang anda ketahui dalam 
perubahan yang terjadi dalam UU No.16/2014 tentang desa? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

-  Bagamaina menurut tanggapan dan sikap apa yang akan bapak ambil mengenai 
perubahan-perubahan yang ada tersebut ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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 ...................................................................................................................................  

- Apa harapan bapak dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi tersebut ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

2. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan Desa Tunglur sesuai dengan UU 
No.16/2014 

- Bagaimana proses perencanaan dalam pemerintahan Desa Tunglur untuk 
pembangunan Desa ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Siapa saja yang terlibat dalam proses perencanaan dan juga pelaksanaannya? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Apa saja rencana pembangunan desa yang akan dilakukan oleh pemerintahan 
Desa Tunglur ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Bagaimana pelaksanaan pembangunan Desa Tunglur nantinya ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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- Apakah pemerintahan Desa Tunglur mempunyai strategi khusus dalam 
pembangunan desa ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

3. Perubahan yang terjadi pada pemerintahan Desa Tunglur sebagai wujud 
pelaksanaan UU No.16/2014 

- Berapa jumlah dana yang diperoleh Desa Tunglur per tahunnya ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Bagaimana proses pencairan dana desa tersebut? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

- Untuk penghasilan kepala desa, bagaimana perubahan yang terjadi sebelum dan 
sesudah UU No.16 di tetapkan ? 

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................  
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Lampiran 2 

TRANSKRIP WAWANCARA 

  

Tempat : Balai Desa Tunglur 

Tanggal : 28 September 2014 

Waktu : 18.30 

Tipe   : Wawancara 

Nara Sumber : Mashudi, Kepala Desa Tunglur 

 

Q : 

Selamat malam pak Mashudi saya Amiroh, mau Tanya-tanya soal 

Undang-undang desa yang baru pak, sebelumnya bapak mnejabat 

jadi kepala desa berapa tahun pak? 

A : 
Oh begiitu, saya menjabat kurang dari 2tahun, kalau dihitung dari 

pelantikan itu besok februari baru 2tahun. 

Q : 
Menurut sepengetahuan bapak, apa yang bapak ketahui dalam 

perubahan yang terjadi dalam UU No.16/2014 tentang desa? 

A : 

Kalau perubahannya yang saya ketahui itu tetang kewenangan desa, 

terus dana yang akan masuk untuk pembangunan desa lebih besar, 

posisi BPD, Gaji saya sebagai kepala desa emm itu kalo nggak salah 

mbak amiroh 

Q : 

Seperti itu pak ya, di mulai dari kewenangannya nih pak, menurut 

bapak bagaimana tanggapan bapak soal kewenangan kepala desa 

itu pak? 

A : 

Kalau tentang kewenangan kepala desa, sekarang bisa lebih leluasa 

mbak dalam mengatur pemerintahannya. Tidak seperti kebijakan 

sebelumnya, pemerintah kabupaten yang mempunyai wewenang dalam 

hal pembangunan desa 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI STRATEGI KEPALA DESA DALAM MENGHADAPI UNDANG-UNDANG TENTANG DESA 
(Studi Kasus : Desa Tunglur Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)

AMIROH



xiii 
 

Q : Oh jadi sekarang bisa bebas atau seperti apa pak kepala desa ini ? 

A : 

Memang dalam undang-undang yang baru ini mbak kepala desa jadi 

mempunyai kewenangan sendiri dalam membangun desanya. Tapi kan 

ya nggak ngilangin unsur koordinasi dengan bupati selaku pemerintah 

kabupaten yang ada diatas kita mbak. Jadi semua program atau 

kebijakan yang nantinya mengarah kesana harus disetujui oleh 

pemerintah kabupaten dulu baru dapat terlaksana mbak 

Q : 
Kemudian bapak sendiri sikapnya gimana untuk meyikapi UU 

tentang desa ini pak? 

A : 

Saya selaku kepala desa merasa sangat terbantu dengan ditetapkannya 

undang-undang tentang desa ini. Kan itu intinya memberikan 

keleluasaan kepada desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang 

ada dan tidak bergantung dan menunggu program dari pemerintah pusat 

dan juga yang pastinya untuk kepentingan masyarakat desa, saya harus 

lebih dekat dengan mereka, agar harapan dan keinginan mereka dapat 

terlaksana dengan baik nantinya 

Q : 
Untuk perencanaan dan strategi yang sudah bapak dan juga BPD 

rancang untuk desa tunglur ini gimana pak ? 

A : 

Begini mbak amiroh, untuk masalah dana nanti buat apa, kita sesuaikan 

dengan juknis yang sudah ada. Tentunya itu sudah diomongkan dan 

dirapatkan terlebih dahulu dengan BPD kemudian pelaksanaannya nanti 

tinggal mengalir saja. Kalau saya tentunya ingin membenahi jalan-jalan 

yang belum diaspal dan mungkin memaving di dusun-dusun yang 

membutuhkan, untuk ke depannya fasilitas umum juga ingin 

ditambahkan mbak 

Q : Oh seperti itu pak ya, kalau selain infrastruktur apa lagi ya pak ? 

A : 

selain infrastruktur yang bakal di bangun, ada juga mau nambah fasilitas 

kesehatan mbak, kan disini cuma ada satu aja puskesmasnya, ya sudah 

ada rencana buat mbangun lagi yang baru mbak biar masyarakat juga 
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gak kebingungan kalo ngantri 

Q : Kalau soal dana itu berapa besarnya pak untuk desa tunglur ini ? 

A : 

Dana buat desa tunglur kalo sesuai dengan peraturan ini ya sebesar 304 

juta dari pemerintah pusat, trus 530 juta dari pemerintah kabupaten. Itu 

sudah termasuk gaji buat saya mbak yang turunnya tiga kali dalam 

setahun. Kalo proses pencairannya, nunggu kita punya giro desa dulu 

trus cairnya juga nggak langsung semua jadi 40%,40%,20%. Sekarang 

ini kita lagi ngurus gironya mbak 

Q : 

Oiya pak, tadi bapak menyebutkan adanya perubahan untuk 

masalah gaji ya pak ? bisa tolong dijelaskan sebelum dan sesudah 

adanya Undang-undang ini pak ? 

A : 

kalau gaji buat kepala desa sebelum undang-undang itu cuma dari tanah 

bengkok desa terus sama tunjangan yang turun 3 bulan sekali mbak 

sebulannya 700ribu. Tapi setelah undang-undang itu disahin tunjangan 

itu diilangin diganti gaji, sebulannya dapet sebesar 2.100.000 yang 

turunnya 1 tahun 3 kali. Tapi tanah bengkoknya itu tetep mbak. 

 

Keterangan : 

Q : Question/pertanyaan yang diucapkan oleh Amiroh 

A : Answer/jawaban yang diucapkan oleh Mashudi 
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Lampiran 3 

TRANSKRIP WAWANCARA 

  

Tempat : Kediaman Edi Purwito 

Tanggal : 28 September 2014 

Waktu : 18.30 

Tipe   : Wawancara 

Nara Sumber : Edi Purwito, Ketua BPD Desa Tunglur 

 

Q : 

Selamat siang pak, saya dari univ airlangga pak. Nah kedatangan 

saya kesini mau wawancara dan mempelajai lebih dalam tentang 

desa dan Undang-undang desa yang baru. 

A : oh iya mbak, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? 

Q : 

Nah skripsi saya kan tentang undang-undag desa yang baru pak 

yang sudah di sahkan tahun 2013 tetapi baru diterapkan tahun 

2015 ya pak? Menurut bapak dengan adanya undang-undang yang 

baru ini bagaimana cara menaggapinya pak? 

A : 

oh masalah itu? Iya saya sudah paham dan beberapa kali rapat tentang 

undang-undang desa yang baru dengan bapak kepala desa. Saya sangat 

setuju dengan adanya undang-undang yang baru. dan adanya undang-

undang ini juga sebelumnya atas keluhan masyarakat desa dan para 

kepala desa bawasanya desa itu kan selama ini kurang diperhatikan. 

Q : 
Nah sekarang kan sudah mau diterapkan ya pak? Menurut bapak 

apakah ada kendala untuk menerapkan uu yang baru itu? 

A : 

ya pastinya ada kendala mbak, mana ada sekarang rencana atau tujuan 

yang sesuai dengan keinginan kita kan pasti ada kekurangan yang tidak 

kita inginkan. Missal masalah dana itu kan dari APBD yang 10% nya 
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disalurkan ke desa kita juga belum tau pasti apakah dana tersebut bisa 

cair semua atau tidak langsung 10% nya mbak, tapi harapan kami ya 

sesuai dengan peraturan yang ada di undang-undang itu. 

Q : 

Dengan adanya uu ini kan tugas bapak menjadi bertambah ya pak, 

apalagi harus mempertanggung jawabkan untuk apa saja dana 

yang telah disalurkan ke desa? 

A : 

Iya pasti mbak, kan disini peran saya sebagai pengawas jalannya 

pemerintahan desa apalagi sekarang dengan adanya uu desa yang baru 

ini saya bekerja keras demi kelancaran pelaksaan undang-undang yang 

baru. 

Q : Kalau sudah diterapkan kira-kira desa ini ada perubahan gak pak? 

A : 

ya kan ini belum diterapkan to nduk baru diterapkan tahun depan 2015 

ya harapan kita jadi lebih baik lagidesa ini, kamu juga tau jalan-jalannya 

belum sempurnya trus sekolahan juga masih kurang penduduknya 

makin lama makin bertambah. Ya kita berharap ada pembangunan 

untuk infrastruktur desa ini  mbak. 

Q : Trus bapak mempercayakan program ini kesiapa saja pak? 

A : 

ya terutama kan kepala desanya mbak, trus bendahara itu penting sekali 

untuk mengatur jalannya keuangan yang telah disalurkan ke desa ini. 

Dan saya harap mereka juga bisa diandalkan untuk mengatur program 

ini. Kan semuanya pengen berjalan lancer e mbak, gak ada yang kurang 

semua mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita semua. 

Q : 

iya pak, sebelumnya saya trimakasih ya pak sudah mau jadi salah 

satu nara sumber dalam skripsi saya. Sudh pak mungkin itu saja 

yang pengen saya tanyakan ke bapak. 

A : 

iya mbak, semoga lancar skripsinya saya doakan yang terbaik. Jangan 

lupa ya nanti copy annya skripsi ditaruh di balai desa satu. Buat 

dokumen biar orang tau kalau salah satu masyarakat sini belajar di univ 

airlangga, dan menganggkat topic tentang desa ini. 
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Q : 
Oh iya pak nanti saya akan kembali kesini setelah semua selesai, 

kalau begitu saya ucapkan terimaksih dan pamit dulu pak ya. 

A : 
Iya mbak amiroh, sama-sama saya juga merasa senang bisa berbicara 

dan banyak diskusi seperti ini. monggo 

 

Keterangan : 

Q : Question/pertanyaan yang diucapkan oleh Amiroh 

A : Answer/jawaban yang diucapkan oleh Mashudi 
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Lampiran 4 

Transkrip Wawancara 

  

Tempat : Kediaman Bapak Kalimi, Warga Desa Tunglur 

Tanggal : 23 Januari 2015 

Waktu : 17.45 

Tipe   : Wawancara 

Nara Sumber : Kalimi, Warga Desa Tunglur 

 

Q : 

Sugeng dalu pak kalimi, Kulo Amiroh warga Desa Tunglur sing sak 

niki kuliah teng universitas Airlangga badhe tanglet niku undang-

undang desa, Jenengan semerap nggeh undang-undang niku ? 

A : 
Oh enggeh mbak semerap kulo, tapi nggeh nopo mbak amiroh niki 

mboten salah wong toh ? nggeh kulo niki kan wong ndeso mbaak 

Q : 
mboten nopo-nopo kang wong cuman tanya soal undang-undang 

yang baru niku lo njenengan pun ngerti ta kang? 

A : 

oalah iyo kapan hari aku ndelok nang metro lak gak salah, iku 

ngomongne soal undang-undang seng disahne iku to? Tapi bukane iku 

durung diterapno tah? Embo se aku yo kurang paham wong aku iku lak 

ndelok berita angger ta stel yo ta delok. Yo paham titik soal dana seng 

ate di wehno nang deso iku se? 

Q : 
nggeh bener kang, lha niku kulo ajenge tanglet respone sampean 

terhadap program niku pripun? 

A : 

yo seneng ae aku eroh berita iku kan berita bahagia to iku termasuk? 

Soale selama iki desa kurang di perhatikan. Nah jadi adanya itu ya 

bersyukur to ben lebih baik lagi dan sejahtera desa kita lak yo ngono? 

Q : nggeh kang lha trus sampean pengene ada pembangunan apa di 
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desa ini? 

A : 

yo terutama bidang pekerjaan yang mau dibangun untuk masyarakat iku 

lo nduk, ya pengennya ada lapangan kerja untuk masyarakat ini. Koyok 

aku ngene iki lak sek ider sambel trus krupuk iku sebenere harus ada 

lapak untuk memperjualbelikan hasil olahan masyarakat itu sendiri ya 

kan? 

Q : 
oh begitu, intinya pripun kang sampean kaleh program undang-

undang niki? 

A : 
ya setuju sekali dengan adanya undang-undang ini kan memang itu 

untuk masyarakat sejahtera dan makmur. 

Q : 

iya kang, ya segitu saja saya tanya-tanyanya Cuma pengen tau 

responnya saja. Matur nuwun nggeh kang. Nggeh sampean doangakne 

skripsi kulo ndang rampung. 

A : 
iyo wes ngunu tok tah? Iyo wes ta dungakno seng apik-apik tok pokoke 

ndang mari ndang kerjo ngewangi papamu.  

  

Keterangan : 

Q : Question/pertanyaan yang diucapkan oleh Amiroh 

A : Answer/jawaban yang diucapkan oleh Kalimi 
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Lampiran 5 

Transkrip Wawancara 

  

Tempat : Kediaman Ibu Fatim, Warga Desa Tunglur 

Tanggal : 23 Januari 2015 

Waktu : 19.25 

Tipe   : Wawancara 

Nara Sumber : Fatim, Warga Desa Tunglur 

 

Q : 
Sugeng dalu Ibu Fatim, ngapunten kulo niki Amiroh warga Desa 

Tunglur badhe tanglet kangge skripsi kulo niki bu. 

A : Enggeh mbak amiroh, tapi gppa tah saya ini ndak paham politik lo yaaa 

Q : 

Iyaa bu gakpapa jadi gini bu kan sekarang desa mau di terapkan 

undang-undang khusus desa yang desa itu akan disalurkan dana  

dari APBD 10% dari APBD nya itu bu, nah disini saya mau tanya 

tentang responnya ibu soal itu. Bagaimana setuju apa tidak kalau 

sudah diterapkan? 

A : 

oala... itu ya saya tau dari media dari tv one pas saya lihat berita pas itu 

beritanya, katanya desa akan dapat dana berapa milyar ya? Ya saya 

setuju mi kan itu jadi desa lebih baik lagi nantinya ya siapa yang gak 

setuju kalau dapat dana dari pemerintah. 

Q : 
trus kalau sudah dapat dana itu pengennya gimana bu? Ada 

pembangunan atau bagaimana yang diharapkan bu? 

A : 

ya saya sih berharap ada pembangunan jalan ini, semua di aspal atau 

yang gang-gang kecil di paving begitu kan bagus kayak di kota-kota dan 

rapi gak debu kalau mau jalan kaki. Dan selain itu ya ada lapangan kerja 

bagi ibu-ibu atau masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan itu, nah 
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kamu kan tau saya iku PKK dan sering bikin kerajinan atau memasak 

itu harusnya dibikinin lapak untuk dagang biar jadi icon desa ini 

harapannya ibu-ibu PKK seperti itu. 

Q : 
iya bu jadi intinya setuju ya bu adanya undang-undang tersebut 

ya? Dan yakin akan jadi lebih baik lagi desa ini begitu bu? 

A : 

ya jelas seperti itu mi, dengan adanya itu kan desa jadi lebih 

diperhatikan dan tidak di nomer sekiankan begitu, lha kok kamu bisa 

ambil topik undang-undang ini kamu jurusan apa? 

Q : 

ya saya pengen menguak desa dan pengen desa saya jadi bagian 

dari pendidikan saya terutama di skripsi ini bu, saya ilmu politik 

buk. 

A : 
ya bagus lah kalau begitu setidaknya ada yang memperhatikan desa ini 

hehe,, olahh politik lha kamu apa mau jadi politikus to nduk-nduk? 

Q : 
hehe ngga bu, ya saya jalani saja ilmu ini dan semoga cepat lulus 

dan lancar, doakan ya bu. 

A : yawes ndang mari ya mi, semoga semuanya lancar. Amin 

  

Keterangan : 

Q : Question/pertanyaan yang diucapkan oleh Amiroh 

A : Answer/jawaban yang diucapkan oleh Kalimi 
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Lampiran 6 

 

Foto bersama perangkat Desa Tunglur 

 

Foto Profil Desa 

 

Foto Profil Desa 
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Foto Struktur Organisasi Desa Tunglur 
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