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LAMPIRAN 

Transkip Wawancara 

Pak Seno (Kepala Desa Sumurup) 

Wawancara    : 18 Juli 2017 

Pertanyaan  Jawaban Keyword 

Fokus 
Pembangunan 

Desa 

Setiap tahun yang jelas karena kondisi SARPAS (Sarana Prasarana) 
masih sangat parah. Kami fokusnya masih di SARPRAS. Itu juga 

karena permintaan warga kita melakukan kegiatakan atas dasar 

musyawarah. Yang dalam hal perencanaan itu namanya 
MUSRENBANG. Yang diawali dari musyawarah per Dusun lalu 

nanti dibawa ke tingkat desa yang namanya MUSRENBANGDES. 

Fokus 
Pembangunan 

Desa 

Dalam 

musyawarah 
siapa saja 

anggotanya ? 

Dalam Musyawarah ada tim 9-11 yang menyusun RPJM. Tim itu 

mewakili 4 dusun, Pak Kasun, tokoh masyarakat sama fasilitator 
desa 

 

Untuk 
perencanaan RPK 

yang setiap tahun 

? 

Untuk RKP kita ambilnya dari RPJMDes yang mencangkup secara 
umum semua perencanaan pembangunan Desa. RPJMDes tersebut 

kemudian kita prioritaskan mana yang lebih mendesak dan 

dimasukkan di RKPDes. RKP itukan rencana yang kita 

prioritaskan. Untuk tahun ini boleh dibilang hampir 75% rencana 
pembangunan masih di SARPRAS. 

RPJMDes 
dan RKPDes 

Pembangunan 

kedepannya ? 

Saya harap ada pengembangan di SAPRAS bidang pendidikan, 

seperti sekolah PAUD. Saat ini kondisi jalan di Desa masih sangat 
kuranglah. Jalan antar desapun masih kurang apalagi antar 

kampung ataupun RT. Hal ini dikarenakan kondisi desa yang 

diwilayah pegunungan dan desa Sumurup merupakan desa yang 

wilayahnya paling luas di antara desa se-Kecamatan Bendungan. 
Dan Dana yang turun ke Desa juga tidak seberapa contohnya Desa 

Sengon (Desa yang berada di sebelah... Sumurup) mendapatkan 

700an dan Sumurup 800an. Padahal Desa Sumurup penduduknya 
cukup banyak dan luas wilayahnya lebih luas dari desa lainnya. 

 

Peran Kepala 

desa dalam 

Perencanaan, 
Pelaksanaan dan 

Pengawasan 

Pembangunan 
Desa ? 

Kalau kepala desa berada disemuanya, semua tahapan 

pembangunan kita berperan semuanya. Perencanaan kita bersama 

dengan warga, dalam pelaksanaan kita juga ada disitu, dalam 
pemeliharaan kita bersama masayarakat. Semua kegiatan itu kepala 

desa harus hadir. Karena itukan tugas kita yang sudah ada 

aturannya. 

Peran Warga  

Bagaimana 

pemerintah desa 

dalam 
mensosialisasikan 

rencana 

pembangunan 
desa ? 

Untuk sosialisasi Untuk sosialisasi  setelah RKPDes dan RAPDes 

di sahkan semua kegiatan berlandaskan 2 tadi. Untuk sosialisasi 

kepala desa bersama BPD, BPD disini sebagai wakil masyarakat 
APBDes dibuat bersama dengan pemerintah Desa.Jadi disini 

sosialisasi lewat BPD selaku wakil dari masyarakat. Di Sumurup 

anggota BPD mewakili semua wilayah. Sesuai peraturan BPD 
terdapat 9 orang pembangian di Sumurup melihat jumlah warga di 

setiap Dusun. Dilihat dari banyak penduduknya Dusun Kacangan 

dan Dusun Pojok masing-masing 3 orang. Sisanya 3 orang untuk 

Dusun Pule 2 orang dan winong 1 orang. 

Sosialisasi 

pembangunan 

Masyarakat 

dalam 

pembangunan 
desa 

Kalau di Sumurup gotong royongnya masih luar biasa 

masyarakatnya. Ketika pemerintah desa memberitahu jika 

wilayahnya akan dibangun masyarakat sangat luar biasa 
antusiasnya karena mereka sadar sangat membutuhkan. Bahkan 

Peran Warga 
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andaikan mereka tidak kita bayar tidak masalah. Bayarannya dapat 
dialihkan untuk menambahkan kualitas bangunan itu warga siap.  

Dalam pelaksanaan pembangunan terdapat tim namanya TPK (Tim 

Pelaksana Kegiatan) yang memiliki wewenang membentuk Kepala 
Desa. Anggota TPK ada 5 orang dari perangkat dan LPM. 

Dalam 

pemantauan 

pembangunan di 
Desa Sumurup 

bagaimana peran 

masyarakat ? 

Masyarakat di Desa Sumurup itu sangat luar biasa kritisnya. Kita 

laksanakan baik kita juga dikomntari apa lagi jika tidak. Dibidang 

pengawasan disamping masyarakat perannya ada BPD. BPD itu 
tidak boleh masuk dipelaksanaan karena fungsinya sebagai 

pengawas jadi perancangan diatas itu BPD, ketika pelaksanaan 

mengawasi. 
Setiap kita melaksankan kegiatan dititik mana RT berapa sebelum 

mulai itu mereka (masyarakat) kita kumpulkan. Jadi tahapan 

pelaksanaan kegiatan itu harus ada sosialisasi dilingkungan itu. jadi 

kita rabat jalan di berapa kita tim termasuk BPD dan warga 
didalamnya kita ngumpul dan musyawarah. Jadi dari awal 

masyarakat dilibatkan. 

Makanya bangunan itu ketika ditangani desa dengan masyarakat 
kualitasnya sangat jauh dari rekanan. Kalau renakan itu satu dua 

tahun sudah rusak. Kalau yang menangani masyarakat insyaallah 

pengalam yang sayajalankan mulai tahun 2013 sampai sekarang 
alhamdulillah kualitasnya masih bagus. 

Pemantauan 

Adakah kendala 

dalam 

pelaksanaan 
program-program 

? 

Yang jelas dalam kita merencanakan ya tidak bisa persis semuanya 

sesuai rencana. Misalnya ada bencana dsb. Pada prinsipnya kita 

melaksanakan mengutamakan prinsip mana yang lebih di butuhkan. 
Dimana yang sifatnya seperti itu seumpama di APBDes ada 

peristiwa yang mendesa, itu kita masukkan ke APBDes perubahan.  

Jadi APBDes perubahan itu memang peraturan dari pemerintahan 
kan boleh dilakukan peruban satukali dalam satu tahun. Misalnya 

kita melaksa A disini ada hal mendesak selanjutnya melihat ini ada 

hal mendesak yang segera dibutuhkan, itu bisa dialihkan dengan 

prosesnya juga ada berita acara 

Pelaksanaan 

program 

Bagaimana 

menyatukan 

pendapat dalam 
pembangunan 

desa ? 

Kalau selama saya menjabat berdasarkan pengalaman saya kita 

tahu semualah wilayah didesa ini, sehingga dalam hal kita 

menentukan prioritas itu ya ada banyak unsur, unsur politik juga 
ada tapi kami lebih mengutamakan unsur kemendesakaan. 

Seumpama kita mengalokasikan disana ini alasannya. Saya 

mengusahakan untuk kalau benar-benar dibutuhkan semuanya 

setiap dusun kita alokasikan. Setiap tahun kalau bisa setiap dusun 
kita kasih. Kemudian setiap tahun juga sama karena kemudian kita 

ada setiap lingkungan RT jadi tahun ini RT ini, tahun depan RT ini. 

Pertimbangan selain mendesak dan juga dibutuhkan dilihat dari 
pemanfaatnya, misalnya tahun ini yang memanfaatkan berapa RT 

baru kita utamakan RT itu. jadi kita harus bisa melihat kondisi di 

lapangan. Selama pelaksanaan kegiatan yang model seperti ini. 
Insayaallah kepuasan warga lumayan tercukupi. 

Penentuan 

Prioritas 

RKP tahun 2017 

apa ada program-

program yang 
belum terlaksana 

? 

Ini kita mau merencankan membangun jalan. Kalau jalan rabat di 

Sumurup kira-kira untuk 10K, tahun ini kira-kira akan membangun 

untuk 1,5K. Ya karena keterbatasan dana. 

 

Adakah kegiatan 

rutin setiap bulan 

Kami dengan BPD, Perangkat Desa dan LPM ada pertemuan yang 

tidak resmi sebetulnya. Tapi itu sangat penting dan kami butuhkan. 

Ruang dan 

waktu 
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atau setiap 
pelaksanaan 

pembangunan 

kumpul ? 

Itu kami ketemu setiap minggu pahing. Pertemuan itu kita akan kita 
gunakan untuk evalusasi kegiatan. Jadi disitu BPD dan LPM dapat 

memberikan masukan kepada perangkat. Selain itu dalam 

pertemuan itu ketika ada masalah juga kita bicarakan. Sehingga 
dapat mengurangi prasangka yang kurang baik. 

Adakah yang 

mendominasi 

dalam penentuan 
prioritas 

pembangunan ? 

Ya rata-rata selama ini kita sudah melakukan seperti itu ya berjalan 

baiklah. Semu kita beri, kalau tahun ini wilayah itu, tahun 

berikutnya wilayah lain. Sehingga selama ini tidak ada kres antara 
BPD atau tokoh masyarakat.  Kita saling mendukunglah karena 

tahu kondisi desa kita 

Dominasi 

Keberlanjutan 
program 

Selama ini belum maksimal dalam pembangunan dibidang 
peningkatan SD. Karena keterbatasan dana dapat dijalankan 

program tadi. jadi kita saat ini masih di Fisik. Pembinaan itu kalau 

kita melihat dari kapasitas dari perangkat memang harus menguasai 

teknologi kadang-kadang ada pembinaan dari kecamatan tapi itu 
satu tahun hanya satu kali.  

 

Bagaimna bapak 

merangkul 
kelompok2 

masyarakat 

dalam 

pembangunan 
desa ? 

Kelompok-kelompok itukan tidak berdiri sendiri artnya ada yang 

anggota kelompok tani, kelompok kesenian juga merangkap 
menjadi ketua RT, atau perangkat. Jadi kita sambunganya dari situ. 

Untuk kelompok-kelompok seperti kelompok tani desa membantu 

dengan menjambatani jika ada program atau kegiatan dari 

kabupaten/provinsi. Untuk tahun ini program pemberdayaan untuk 
TK, PAUD, kader posyandu untuk dianggarkan honor guru. Itu saja 

Cuma 50/75 ribu. Selama ini dari pusat sudah ada aturan untuk 

pembagian dana untuk apa saja. 

Pemdes dan 

masyarakat 
dalam 

pembangunan 

desa 

 

Pak Jarwoto (Sekdes Desa Sumurup, Ketua Tim 11) 

Wawancara    : 18 Juli 2017 

Pertanyaan  Jawaban Keyword 

Peran anda dalam 
pelaksanaan 

pembangunan 

desa ? 

Kalau awalnya kita dari MUSDUS (Musyawarah Dusun). Kita ada 
penyusunan RKP ada tim 11 untuk Sumurup yang menyusun RKP 

dengan kepala Desa sebagai penanggungjawabnya dan saya sebagai 

ketuanya. Kemudian kita jadwalkan  per Dusun untuk pelaksanaan 
MUSDUS. Setelah MUSDUS nanti hasil perencanaanya di bawa ke 

MUSDES. Setelah di bawa MUSDES pemilihan tingkat prioritas. 

Pembangunan jalan untuk akses pendidikan, ekonomi rakyat, 
sebagai jalur kesehatan itu yang jadi utama. 

Selain itu nanti dibidang pengawasan kalau saya itu crosscheck di 

SPJnya maupun dipengadaan material sudah dikrim apa belum, 

kalau itu belum terpenuhi di SPJnya maupun dilapangan itu tidak 
boleh mencairkan untuk pembangunan berikutnya. Lanpangan jadi, 

SPJ jadi. 

Proses 
perencanaan 

pembangunan 

Dalam 
pelaksanaan 

pembangunan ? 

Untuk tim pelaksanaan ada tim sendiri yaitu PK (Penanggung 
Jawab Kegiatan) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). TPK ada 

berapa orang kemarin 4 ditambah 1 PK. Seorang PK otomatis 

menjadi TPK dalam pengadaan barang. Untuk Sumurup ada 2 PK. 

Bapak Arif Wibisono sama Pak Pur yani. 

 

Bagaimana 

sosialisasi 

pembangunan di 

masyarakat ? 

Dalam pelaksanaan pembangunan  saat ini setiap mau 

pelaksaksanaan itu pasti ada pengumpulan pra pelaksanaan 

kegiatan. Contohnya untuk wilayah RT 09 untuk pelaksanaannya 

besok dijelaskan kerincian program. Dalam pelaksanaan 
pembangunan  saat ini setiap pelaksaksanaan itu pasti ada 

pengumpulan pra pelaksanaan kegiatan. Contohnya untuk wilayah 

Musyawarah 

pra 

pelaksanaan 
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RT 09 untuk pelaksanaannya besok dijelaskan kerincian program.   
Dalam pra pelaksanaan tugas Sekretaris desa adalah membuat 

agenda, daftar hadir, mencatat kemauan masyarakat apa saja, sudah 

sesuai prosedur apa belum.  
Kepala Desa, PK, dan TPK bertugas untuk sosialisasi kerincian 

program ke masyarakat.  

Kegiatan yang ada di Desa harus sesuai dengan visi misi di 
kabupaten dan sesuai dengan visi misi kepala desa, kalau gag 

sesuai repot nanti. 

Masyarakat dek Sumurup kritis-kritis mbak, semua pembangunan 

jalan di desa dibangun atas dasar permintaan warga. Kadang kui 
yang membuat perangkat kewalahan, soalnya mereka pinginnya 

jalannya dibangun dengan kualitas baik. Tapikan kita juga 

menyesuaikan dana yang ada. makanya swadaya dari masyarakat 
seperti jasa bisa membantu untuk dialihkan membeli material.  

Pra musyawarah 

apa sama dengan 

MUSDUS ? 

Dalam Pra Pelaksanaan per lokasi, kegiatannya yaitu untuk 

mengetahui kemauan masyarakat seperi apa. Lalu nego untuk 

tenaga kerja contohnya untuk membersihkan lokasi kegiatan 
biasanya masyarakat yang melaksanakan disitu bentuk swadaya 

masyarakat. 

Dalam pra pelaksanaan pembangunan jika masyarakat diminta 
untuk material berat sehingga mereka membantu lewat swadaya 

masyarakat. 

Dalam pelaksanaanya sendiri masyarakat yang dipilih sebagai 

tenaga kerja mendapatkan honor untuk saat ini. Sebelumnya tahun 
2015 masyarakat yang ikut sebagai tenaga kerja tidak dibayar 

karena saat itu pelaksanaan pembangunan total ada di 33 lokasi 

sehingga masyarakat swadaya dalam pelaksanaan berbentu jasa. 
Untuk 2016 ada sebagian lingkungan yang menawarkan diri untuk 

pelaksanaan pembangunan kususnya jalan rabat masyarakat mau 

bekerja tidak perlu di bayar. Hal ini di karenakan masyarakat sadar 
dana jika Sumurup wilayahnya cukup luas yang masih perlu untuk 

dibangun. 

Desa memfasilitasi kemauan masyarakat untuk materialnya nanti 

ya dari dana desa. 

Musyawarah 

pra 

pelaksanaan 

Adakah program-

program yang 

berubah dalam 
RKP Desa atau 

adakah tambahan 

? 

Kalau RKP tidak bisa dirubah yang bisa dirubah APBDesnya. 

Seperti kemarin kita perancangan RKP 2017 kita di RKPnya belum 

menyusun untuk JALIN MATRA. Ternyata dari provinsi ada 
program JALIN MATRA kalau ndak diterimakan rugi. Tapi yang 

kita rubah APBDesnya yang awal september dilaksanakan untuk 

penambahan pagu dari Provinsi. 

Itukan ada perubahan tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. 

Pelaksanaan 

program 

Adakah 

hambatan dalam 

menjalankan 
program. 

Kendala pasti ada lingkungan itu gini masyarakat sudah di berikan 

informasi dari PK pembangunan itu sudah ada aturan, cuman 

masyarakat kadang pingin jalannya lebih kuat. Kadang itu 
kendalanya bisa kita berhentikan pekerjaannya selama sehari buat 

dianalisa kalau program gak jadikan ini juga bikin repot. Jadi di 

analisa kembali dan masyarakat disosialisasikan kembali. Seperti 

itu masyarakat pingin jalanya kuat. Kalo yang bangun masyarakat 
dan yang bangun CV itu kualitasnya jauh  coba dilihat dari 

bangunan kita dimulai tahun 2013 sampai sekarang alhamdulillah 

masih bagus. Yang dari tahun 2013 sampai sekarang masih utuh.  
Disini pembangunan kalau truk material sudah masuk gak bisa 

Masyarakat 

dalam 

pembangunan 
desa 
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balik lagi harus mundur lagi jalannya nanjak dan gak ada tempat 
puter, kalau disini perjuangan. 

Kesesuan 

program yang 
telah 

dilaksanakan ? 

Semua sudah sesuai karena kitakan acuannya RPJMDes dari situ 

nanti kita buat RKP kalau tidak ada di RPJMDeskan menyalahi 
aturan. Jadi harus ada di RPJMDes. 

Legitimasi 

Agenda seperti 

musyawarah 
dengan warga 

apakah rutin 

dilaksanakan ? 

Musyawarah dengan warga itu dilihat dari kegiatannya yang mana 

dalam bidang pembangunan sarana prasarana, bidang 
peberdayaannya. Kalau agendanya ada musyawarah desa ya harus 

dilaksanakan. kalau dalam musyawarah dalam pembangunan desa 

perwakilan dusun ngoceh pembangunan ini-ini yang harus 
diprioritaskan. Dalam Musdus juga dihadiri ada Tokoh Agama, 

Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh wanita harus ada 

semua. 

Agenda 

musyawarah 

Adakah yang 
mendominasi 

dalam 

musyawarah 

Ya ada tapi dari pemerintah desa harus bijak ada orang yang 
memaksan kehendak namanya juga masyarakat banyak. Tapi kita 

juga melihat tingkat prioritas kegiatannya seperti apa. Ini istilahnya 

mencakup kepentingan orang banyak atau apa. Kadangkan ada 
yang untuk kepentingan pribadi gak mencangkup kepentingan 

orang banyak. Contohnya di tempat saya ini ada, cuman saya lihat 

kalau ditempat saya ada yang lebih parah keadaan harus difikirkan 

manfaatnya untuk banyak orang yang harus di prioritaskan. 
Pokoknya kalau tempat saya yang pentingkan masih bisa dilewati. 

Jadi mending tempat yang lain kasihan yang lainnya to. 

Kesadaran 
praktis 

Masyarakat dapat 
memahami 

adanya prioritas 

dalam 

pembangunan 
desa ? 

Iya bisa, kadang kayak ditempat saya sulit jalane “mbah mosok 
jalane nak gone carik koyok ngene ?” kita jelaskan ya nanti dulu 

yang kita prioritaskan kebutuhan masyarakat banyak.  

 

Ada bidang lain 

dalam 

pembangunan 
selain SARPRAS 

? 

Selain fasilitas kita ada ada pemberdayaan yang total 124.000.000 

untuk pemberdayaan masyarakat Guru Paud itu kita anggarkan 

50.000 perbulannya kan mereka pengabdiannya juga luar biasa to. 
Kemudian kader posyandu juga kita anggarkan 35.000. 

Untuk bantuan-bantuan kekelompok tani dan usaha belum tapi kita 

masih pemberdayaan TTG (Teknologi Tepat Guna) sama prodak 
unggulan desa ada tiwul ada kelor itu ada kelompok masyarakatnya 

dari dana ADD. Dana Desa digunakan untuk fisik, pemberdayaan 

juga ada seperti penambahan gizi untuk balita. Pembagian danakan 
sudah ada aturannya jadi tidak boleh melebihi.  

 

Siapa saja yang 

menjadi tim 11 

Tim 11 Kepala Desa, ketuanya saya (sekdes) Kaur perencanaan, 

kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun 4, ada kader perempuan, 

kemudian ada ketua LPPM, dan ketua BPD.  
Musdes itu kita validkan data perdusunnya, kitakan punya data 

sebagai perankkingan di Dusun. Nanti dibawa ketingkat Musdes. 

Musdes nanti dimusyawarahkan lagi untuk penyusunan RKPDes 
tahu 2018. Apa saja program yang diprioritaskan untuk 

pembangunan tahun 2018. 

 

Siapa saja yang 

ikut dalam 
musyawarah 

Dusun ? 

Ya ada ketua RT, kepala dusun, lalu saya sebagai ketua tim 11, 

kepala desa, BPD setempat yang ada diwilayah dusun masing-
masing, ada wakil dari perempuan, ada tokoh agama, tokoh pemuda 

ada. Itu dari tahun-ketahun ya itu timnya. 

 

Semua proses Iya memang harus sesuai dengan permendagri, MUSDUS  
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pembangunan 
apa sudah sesuai 

dengan undang-

undang yang ada 
? 

kemudian ada MUSDES.  

Apakah proses 

penyusunan 

sudah sesuai 
dengan program 

dari pemerintah 

daerah ? 

Iya, Cuma sampai saat ini yang dari provinsi dari kabupaten 

mereka sepertinya membuat kita ribet juga. Seharusnya program 

yang masuk ke desa harus sudah ada untuk penyusunan RKPnya 
September itukan kita harus sudah disahkan, tapi dari pemerintah 

sendirikan belum nyampek kedesa ini. Program apa saja yang 

masuk kedesa kita. Dan kita istilahnya mau nyusun RKPkan harus 
nunggu itu. kita tunggu bulan juli, Agustus ndak ada akhirnyakan 

september haru kita laksanakan kita sesuai dengan pagu anggaran 

tahun kemarin. Kalau ada tambahan nanti kita tambahkan saat 

APBDes Perubahan. Dari pada nanti seharusnya APBDes kita 
sudah berjalan akhir tahun ini kita harus selesai kalau RKP pada 

bulan September terakhir 30 september harus selesai. 

 

Saat MUSDUS 
bagaimana 

keaktifan semua 

warga ? 

Alhamdulillah dari semua unsur-unsur warga aktif. Tapi warga itu 
yang tahu kadang Cuma pembangunan Fisik. Jadi masukan 

pembangunan kebanyakan masih di fisik. Untuk pemberdayaan 

“nanti saja pak biar pemerintah desa”. padahal kitakan juga harus 

mengkaji dimasyarakat butuhnya apa. Kan SDM masyarakat itukan 
gak sama kalau daerah kota sama daerah desakan beda. Kita yang 

harus terjun kebawah. 

 

Bagaimana 
menentukan 

prioritas ? 

Itu kita harus mengingat dan menimbang, mengingat 1 tingkat 
kesulitannya, kesulitan medannya, Fasilatas itu digunakan untuk 

apa saja, manfaat dan kegunaanya itu untuk apa. Yang paling 

diutamakan jalur untuk pendidikan, untuk kesehatan, jalan untuk 

petani menjual hasil panenya. Dari tim 11 itu harus menimbang dan 
mengingat itu tadi. gak seenaknya memutuskan saya suka harus 

membangun tempat ini ya ndak. Namun kita harus mengacu pada 

kepentingan masyarakat, manfaanta lebih banyak atau tidak, tingkat 
kesulitannya kesarana pendidikan bagaimana, menambah tingkat 

ekonomi masyarakat atau ndak itu yang harus kita pertimbangkan 

juga. 

Diskursif 

Untuk tahun ini 
program yang 

belum selesai apa 

? 

Ya belum untuk fisiknya masih kurang 30% dari semua hal yang 
sudah dikerjakan sudah selesai 70%. Akhir tahun harus selesai. 

Kalau di Desa itu ndak seenak yang dbayangkan di kota, sekali 

masuk mobil angkutan material ndak bisa balik keluar jadi harus 
jalan terus. Lak dikotakan masih bisa puter balik lal dikerjakan. 

Kalo didesa ya tahap demi tahap. Ini 50m dulu karena ini jalannya 

yang sana ndak bisa dilewati kita kerjakan dulu yang sebelumnya 
100m selesai 1 atau 2 bulan mau tidak mau jalan ini harus di lewati 

kendaraan material karena lewat sana ndak bisa. Ya itu kenapa 

sampai sekarang belum bisa 100% selesai karena kendala itu. mobil 

sekali masuk ndak bisa keluar. Terus juga jalannya kalau gak 
sebelumne mau dilewati gak dibenahi nanti pasti amblas. Kenapa 

kok gak dari ujung merekakan kadang tanya. Tanahnyakan sekali 

dilewati mobil sudah amblas. Ya mau ndak-maukan step by step. 
Sedikit demi sedikit punya trik sendiri.  

Program di Desa banyak disoroti. Lihat program yang dari provisi 

dan dengan bangunan yang kita bangun jauh. Kualitasnya karena 
apa kita yang mbangun ya dari masyarakat, untuk masyarakat 

legitimasi 
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RABnya masyarakat tau, masyarakat yang ukurannya seperti ini 
masyarakat sudah tahu. 

 

Pak Joko (Ketua BPD) 

Wawancara    : 19 Juli 2017 

Pertanyaan  Jawaban Keyword 

Peran bapak 

dalam 

pembangunan 
desa ? 

Desa Sumurup. Semua perencanaan di Desa pasti dari persetujuan 

dari BPD. Dalam RPJM Desa yang merupakan rencana jangka 

panjang disusun bersamaan dengan BPD dan dalam setiap tahun 
penyususan RKP. Dan disitu antara pemerintah desa utamanya 

Kades dan kita sebagai BPD mendampingi.  

Fungsi BPD sendiri ada 3 : 
Legislasi : Penyusunan undang-undang (perdes) 

Fungsi Budgeting : Penganggaran (RAPBDes) 

Fungsi Pengawasan : Untuk mengawasi program yang ada di desa 
dalam tiga fungsi tersebut yang paling saya utamakan adalah 

kemitraan. Artinnya BPD harus dapat bersinergi jika ada program 

bagur harus di dukung. Dalam pengawasan BPD mengawasi saat di 

lapangan dan secara administrasi.  

 

 Biasanya jika ada suatu program BPD ikut terjun tetapi hanya 

untuk sidak saja. Untuk di Sumurup BPD dibagi ada di setiap 

wilayah Dusun, mulai Dusun Pule, Dusun Winong, Dusun Pojok 
dan Dusun Kacangan. Biasanya untuk BPD yang berada dimasing-

masing Dusun tersebut BPD-BPD saya tugaskan untuk mengawasi 

atau menyidak pelaksanaan program di Dusun masing-masing 

tersebut. Hasil dari sidak tersebut nanti diinformasikan jika ada 
kekurangan dalam program langsung diinfokan ke perangkat yang 

bertanggung jawab dalam program tersebut. 

 

 Pembangunan Desa di Kecamatan Bendungan yang paling di namis 
ada di Desa Sumurup. Sehingga jika BPD di Desa Sumurup ini 

tidak menjalankan fungsi-fungsi dan malahan oposisi dengan 

pemerintah kasihan pemerintah. Maka dari itu untuk menjadi 

pemimpin di Desa Sumurup cukup berat. 

 

Jika ada 

masyarakat yang 

ingin mengeritik 
atau memprotes 

masalah 

pembangunan 

apa langsung ke 
BPD atau 

bagaimana ? 

Ada yang menyampaikan ke kita biasanya masyarakat yang benar-

benar ingin membangun memberi kritikan ataumasukan yang 

bagus, kadanga sering langsung ke mbah lurah. 

 

 Dalam hal membangunan desa sebagus apapun kita  cari celahnya 
pasti ada kesalahannya.  

Misalnya kita RAB jadi, ketika berjalan ada biaya yang belum 

masuk contoh  sumpama di pegunungan kita mbangun plek 

mendatangkan pasir. Pasir inipun kalo ndak bener-bener diawasi itu 
dagae rodok ledok mbak. Misalkan kita satu pick up kehilangan 1 

kibik kalau kita nanti pesan sebanyak 100 pick up kita kehilangan 

berapa itu. Padahal di RABkan tetap. Terus lagi itu misalnya biaya 
lasir kita mendatangkan truk  ternyata sampai tujuan truk tidak bisa 

naik sampai ke lokasi pas musim hujan. Akhirnya kitakan 

membutuhkan pick up dan di RAP kita ndak ada anggarannya. jadi 
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kendala. Ada dari oknum-oknum yang tidak mengeritik untuk 
membangun kritik meminta untuk jatah ya itu. Lha kalau ada yang 

seperti itu biasanyakan mintane ke mbah lurah. Tapikan disini BPD 

sudah paham mbak, perangkat sama mbah lurah ya wis paham kalo 
didesa itu pembangunane beda sama yang dikota. Jadi kalau ada 

oknum-oknum seperti itu ya dibiarkan saja. Yang penting setiap 

kegiatan pembangunan yang dilakukan wis sesuai dengan aturan. 
BPD yang bisa mbantu jelasne kalau ada oknum-oknum sing goleh 

jatah. 

Tugas BPD 

dalam 
pembangunan 

desa ? 

BPD dalam kegiatan pembangunan selalu mendampingi. Karena 

setiap peraturan yang ada di Desa berupa peraturan per undang-
undangan BPD harus mendampingi. Dalam satu tahun ada minimal 

3 musyawarah yang BPD harus ikut, pertama adalah penyusunan 

RAPBdes di awal tahun, atau diakhir tahun untk tahun berikutnya, 

terus permintaan LPJDes (Laporan Pertanggung Jawaban Desa) 
dari kades. Dan terakhir penyusunan RKPDes di sekitar oktober. 

Rutinanya itu, nanti kalo tambahan-tambahan perubahan perdes 

apa.  

Diskursif 

 Permasalahannya juga begini kalo di Desa SDM BPDsendiri 

banyak yang kurang. Jadi kita ini kalo ngomong yanuntun karo 

konco-konco BPD. Jadi disini itu tak adakan asosiasi BPD satu 

kecamatan. Kalau tahun kemarin itu satubulan sekali. Kebetulan 
saya ketua asosiasinya. Dalam rangka saling sharing.  

 

BPD di Sumurup 

rata-rata 
pendidikan dan 

pekerjaan nya apa 

pak ? 

Pendidikan sarjana kulo kaleh sekretaris kulo. Wakil SMA, dan 

anggota SMA dan SMP. PNS 2, lainnya wirausaha. Kalo di Desa-
desa lain di bendungan seperti di boto putih kurang SDMnya. Jadi 

kadang fungsi mereka itu ya seandainya pemerintah desanya 

berlaku buruk, karena SDMnya rendakhan dingge dolanan ta mbk 

BPDne. Padahal fungsi itukan seri saya jelaskan ketika ada 
pertemuan bahwa asosiasi BPD itu menyesuaikan dengan 

fungsinya untuk bersama-sama membangun desa. tapi jika ada 

yang tidak pas atau ndak bener kita mengingatkan supaya ada di rel 
nya lagi.  

 

Adakah 

perubahan RKP 

dalam 
pembangunan di 

Desa Sumuru ? 

Itu dalam peraturan yang sekarang. Kita menganggarkan untuk 

bencana atau tidak terduga itu tetapi tidak boleh secara fisik. 

Bolehnya untuk makanan pokok. Jadi bukan fisiknya, misalnya ada 
bencana bukan kita membangun untuk bencana itu ndak tapi untuk 

membantu masyarakat uyang terkena bencana itu. misalnya 

membantu dalam sisi makanan selama di ndak bisa berkatifitas. 

Legitimasi 

Bagaimana anda 

mengemban 

tugas menjadi 

BPD ? 

Kadang dengan teman BPD itu ketika saya aturi ngeten-ngeten 

langkahnya nggak nyambung mbak. Bebannya ya seperti itu, ketika 

ada musyawarah  tentang perubahan apa. Ini dipersiapakan berita 

acaranya, berkas-berkas, kadang-kadang masih belum paham.  
Yang kedua juga ketika kita ditodong dalam waktu dekat ada 

pembahasan sesuatu hal tertentu alasannya darurat. Lha seperti 

itukan kita belum mempelajari lha kok langsung dijak. 
Kelihatannya sepele mbak kalo Cuma acc. Tapi kalau ada masalah 

itu nantikan kita yang tetep ikut bertanggung jawab. Beban 

dimasyarakat juga BPD iki piye to tak pileh kok anu anu. Kan 
disini BPD pilihan mbk, dadi dikumpulne perwakilan beberaa RT 

dan tokoh masyarakat, lha di situ bakal di pilih siapa yang mewakili 

menjadi BPD. BPD itukan sekarang masing bingung posisinya. 

Ketika pemdes ada masalah BPD itu tugasnya seperti apa ? 
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Pembangunan di 
Sumurup saat ini 

fokus dalam 

pembangunan 
apa pak ? 

Kan di sini memang masih sarana prasarana kurang jadi masih 
fokus membangun sarana dan prasarana. Untuk pembangunan 

desakan memang ada masyarakat banyak, ada yang pro dan ada 

yang kontra. Tapikan pemdes mempunyai kebijakan dengan 
mempunyai banyak sudut pandang jadi ada fisik ada peningkatan 

SDM. Kalau di Sumurup itu untuk pemberdayaan kalau bisa ada 

satu tokoh yang mencontohkan seperti sayakan ketua kelompok 
tani juga disini, jadi saya mencontohkan menanam apa. Terus 

pentani lain lihat kok bagus hasilnya nanti mereka akan ikut. 

Fokus 
pembangunan 

Bagaimana 

pemerintah desa 
merangkul 

kelompok-

kelompok 

masyarakat 
seperti kelompok 

tani dalam 

pembangunan? 

Disinikan tadi mbak banyak masyarakatnya. Jadi kalau semua bisa 

sama susah. Masyarakat sana begini, yang sana begini. Disini 
jabatan sosial itu bisa merangkap, seperti saya ketua BPD sama 

sekalian menjadi ketua kelompok tani. Ada tokoh masyarakat atau 

ketua kelompok jaranan yang juga merangkap jadi RT. Seperti itu. 

Kelompok 

masyarakat 
dalam 

pembangunan 

 

Pak Arif (Kepala Urusan Perencan) 

Pertanyaan  Jawaban Keyword 

Peran bapak 
dalam 

pembangunan 

Desa ? 

Kami TPK tahun 2017 ini, titike akeh sing dibangun. Kita ada 13 
lokasi. Dari rabat itu ada 9 lokasi, TPJnya 3 pafingisasi 1. Tahun 

sebelunya kami melakukan kegiatan 26 lokasi. Nek ndeoso iku 

sekupnya ya kecil maksudnya masyarakatnya pandanganyya kecil, 

artinya ya lingkungan yang diperjuangkan. Sehingga dengan visi 
misi kepala desa yang artinya disitu seandainya saya terpilih itukan 

mau melaksanakan pembangungan pemerataan masing-masing 

lingkungan. Ya sehingga dampaknya ya seperti ini. Dampaknya 
keperangkat ya itu. “konok jaluk, kono jaluk ya tolong 

direncanakan”. “nggig siap mbah asalkan semua masuk di RKP”. 

Kalo kiya yg susah di administrasi. Semakin banyak lokasi semakin 

banyak administrasi SPJnya.  

Praktis 

Tim dalam TPK 

saat ini siapa saja 

pak ? 

Tim saya itu, ketuanya saya sekretarisnya bu sri. Anggota LPM Pak 

Samuri dan yang satu Pak Kasun Mujito. Terus TPK yang satunya 

kan ada 2 tim TPK ya gak ngatasi lak dewe. Yang satunya ketuanya 
Pak Pur sekretarisnya Pak Witarmuji, terus dari LPM Agung ada 

pak kasun winong.  

Antar TPK kita saling mbantu mbak, kita TPK setiap hari harus ada 

yang dilokasi, soale lak gak diawasi yo ngerti dewe mbak warga 
dewe sing garap dadi kadang nyantai. Hal Seperti itu sing kadang 

gae nambahi anggaran atau iso gak sesuai target. Seumpomo dusun 

sing tak cekel wis mari pembangunane, terus di dusune Pak Pur 
masih belum selesesai kadang kita ya mbantu mbak. Masalah SPJan 

kita bareng-bareng mbak soale ngerti dewe mbak SDM gimana. 

 

Tugas TPK di 

Desa Sumurp apa 
saja Pak ? 

TPK di Sumurup itu ya sosialisasi mbak masalah program-program. 

Seumpomo dek RPK tahun ikikan enek 13 titik yang harus 
dibangun. Iku TPK sing wis dibagi mau sosialisasi njelasne 

kerincian dana semene digae mbangun dalan nak RT kono, iki 

butuh bahan opo ae, takok warga sing iso ngewangi mbangun sopo 
ae. Kui mau dilaksankan di musyawarah pra-pelaksanaan.   

 

Bagaimana 

tahapan 

Untuk RPJM kami mengacu pada jabatan kepala desa 6 tahun kalau 

dulu masih 5 tahunan. Lha itu kepala desa itu sesuai visi dan 
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perencanaan 
pembangunan ? 

misinya semua tersuang di RPJM untuk jangka menengah dan 
jangka panjangnya itu kepala desa maunya apa kan itu. Sehingga di 

penyusunan RPJM kakan mengundangkan tokoh terus ketua RT 

ketua Dusun tokohnya itu ada tokoh pemuda, tokoh agama, dan 
BPD. Disitulah muncul usulan dari sana minta apa  itu. Lha dari situ 

masuk di RPJM kami. 

Untuk tahunannya ada RKPDes di RKPDes isinya dari apa yang 
sudah ada di RPJM. RPJM pedomannya meskipun bapak kepala 

desa “tolong rip RT ini di rencanakan” “saya ya jawab “nggih” tapi 

kita bukak  RPJM baru kulo ke mbah kades “mbah usulan jenengan 

teng RPJM gak ada dari pada nyalahin aturan ya di ganti mawon”. 
Nggih kita data pokoknya nggih dari RPJM. 

Bagaimana 

sosialisasi ke 

masyarakat 
dalam 

pelaksanaan 

pembangunan ? 

Kalau sosialisasi di Pra-Pelaksanaanya kami untuk tahun ini ada pra 

dimana itu mau melaksanakan kegiatan itu kita mengumpulkan 

warga setempat minimal itu kita adakan baghawa kami dari 
pemerintah desa mau mengadakan ini. Jadi nanti gimana artinya 

kami mengupayakan masyarakat setempat itu untuk ikut dalam 

kebijakan di kegiatan kita. 
 

Pra-

pelaksana 

Bagaimana peran 

masyarakat 

dalam 
pembangunan 

Desa ? 

Alhamdullilah mbak setiap kegiatan itu saya kagum. Kan lain 

dengan kota kalao desa gotong royongnya yang gitu. Kalau di desa 

kami masih aktif gotong royongnya. Swadaya masih tinggi 

Masyarakat 

dalam 

pembanguna
n 

Bagaimana 
pengawasan 

pembangunan ? 

Kalau pengawasannnya itu dengan masyarakat langsung dengan 
BPD bisa. Seumpama pengawas mendapatkan temuan yang ini. 

Temuan itu memang kami, terutata ke tim  artinya yang 

berkecimpung langsung lha seandainya tim itu tidak dapat 

meyelesaikan permasalahan tersebut itu kita ajukan keatasan kepala 
desa. Kan juga ada pendamping dari kecamatan pendamping desa 

itu. 

Pengawasan 
masyarakat/n

orma 

Bagaimana cara 
pemerintah 

memahamkan 

warga Desa 

tentang RPJM 
Desa dan RKP 

Desa dalam 

pembangunan 
Desa ? 

Alhamdulillah dengan kami sering mengadakan sosialisasi dan 
sesuai visi dan misi kepala desa yang terpilih. Bahwa kami 

mengadakan pemerataan pembangunan itu sampek hari-hari ini itu 

dari RT tetangga yang melum mendapatkan pembangunan itu 

belum ada yang  bilang iri. Karena apa karena kami juga ada 
aturannya main dari tim itu mengajukan RPJM kalau dulu di RPJM 

itu belum pernah si ketua lingkungan itu pak RT belum pernah 

mengajukan  sudah ndak bisa dan itupun kami sudah sering kali  
sosialisasi makanya untuk apa untuk itu biar pak rt itu juga aktif 

komunikasi dengan perangkat. “seandainya jenengan itu tidak 

sering-sering kedesa seandainya ada ndak informasi apa-apa yang 
masuk kejenengan ojok salahne perangkate.” Akhirnya sekarang itu 

baik. RT sekarang aktif setiap desa mengundang RT untuk hadir 

untuk musyawarah alhamdulillah yo  datang takut mereka 

ketinggalan informasi. 

Agensi 

Ada program yg 

belum selesai dari 

RKP 2017 

Ada program yang belum selesai. Suatu contoh ya visi kami kan 

dari 13 titik masih kami laksanakan 5. Rabat jalan masih 4 titik TPT 

kecil 1. Terus ini yang untuk titik-titik yang lain ini masih kita 
anatarkan materialnya.  Tapi ini dari 13 titik pasti dijalankan di 

tahun ini. Iya pasti. 

 

Adakah 

hambatan dalam 

Untuk hambatan ya alhamdulliah untuk lokasi kami ini itu 

sementara ini belum ada. Karena dengan ada sosialisasi dari awal 

Praktiks 
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menjalankan 
program 

programnya seperti ini, itu harus di dukung ini, inikan namanya 
program bukan proyek artinya kita melaksanakan kegiatan orang-

orang kerja pulang. Tetapi inikan program masyarakat kami 

tekankan begitu. Jadi kami saling mengisilah. Prinsip kami begini 
mbak kami tidak akan merugikan masyarakat jika masyarakat tidak 

merugikan pemerintah kami. Sehingga masyarakat kami banyaklah 

yang mengerti juga. 

Adakah dominasi 
dalam 

musyawarah 

Semua kepinginnya di dulukan. Minta gitu tapi gak mungkin kita 
memperjuangkan punya kita sendiri. Tapi tetap kita beri masukkan 

kan desa punya rangking mana yang mana kita perlu duluan. Nanti 

dipihak kami kita lihat nanti dikembalikan kepada forum. Ini desa 
punya alasan seperti ini bisa diterima apa ndak sehingga 

MUSDUSnya “nggih mas, jane yo ngoten” “ya nggek lak 

dibandingne kaleh usulane saman usulan niki mau pripun ?” 

pokoknya masyarakat itu ya menurut saya komunikasinya yang 
baik. 

Prioritas 

Adakah agenda 

lain selain pra-
pelaksanaan 

untuk sosialisasi 

pembangunan ? 

Kalo di desa kami pak ketua lingkungan itu tahu bahwa di Desa 

Sumurup “lak sok awake dewe ben diwengki kegiatan anukukan 
wis tak gowo nak RPJM desa iku biasane kudu ngene-ngene.” Pak 

ketua lingkungan itu biasane lak di yasinan pas ngobrol-ngobeol. 

Saya beberapa kali itu dengar masyarakat kami ketua lingkungan itu 

banyak yang bilang. Dadi RT wis ngerti “lak carane pingin program 
nak deso iki ngene-ngene. Kan kudu nyiapne ngene-ngene iki.” 

 

Dalam 

pelaksanaan 
pembangunan 

desa apakah 

sudah sesuai 

dengan RKP 
Desa ? 

Biasanya kalau ada kejadian misale bencana. Misale bencana 

memang itu ada artinya seandainya itu dana kami sudah gak ada 
untuk itu biasanya sebelumnya. Mengajukan sosialisasi kembali 

terkait program yang turun di lingkungn itu. Misalnyakan kami mau 

mendapatkan suatu program contohnya TPJ. Mengingat TPJ yang 

akan kami bangun disini, lha ada lingkungan yang terkan lonsor di 
sebalah sana lha terpaksa dipindah. Lha itu kita melalui proses 

sosialisasinya itu pasti, ada perubahan APBDes di bulan November. 

Seandainya ada program yang tidak jadi berjalan itu masalahnya 
apa lha itu. Sehingga dari peralihan sumber dana yang disana 

dialihkan kelokasi ini. 

Keaktifan 

RT dalam 
perencanaan 

pembanguna

n 

Agenda bersama 

dalam 
membicarakan 

pembangunan 

desa ? 

Biasanya masalah pembangunankan di bicarakan bersama 

perangkat yang mengurusi di bidang masing-masing bersama 
kepala desa, sekdes, dan LPM. Itu tahunan. 

 

 Dalam pelaksanaan tugas ya berat mbak. Kudu kelapangan SPJan. 

Khusus Juli sampai Agustus RPK perencanaan 2018 sudah harus di 

buat kembali. Laporan untuk SPJnya belum selesai. Pekerjaan 

dilapangan masih ada sisa-sisa. Dan kita di tuntut untuk 
mempersiapkan tahun depan, ya mau gimana lagi. Kalau gak gitu 

nanti ya eman-eman desone. 

Saya masuk perangkat mulai 2002. Desa Sumurup itu mulai aktif 
kepengurusannya mulai rombongan saya itu. Pada waktu itu 

perangkat itu masuk langsung 5 orang mbak. Yang artinya ditahun-

tahun dulu itukan perangkatnya kosong semua. Sehingga bolo-bolo 
“ayo ngisi tempat” pada waktu itu gaji ya cuma 50.000 per bulan 

itupun kalau dikasihkan satu bulan.  

Rata-rata dulu setelah ngantor ya golek opo. Ya diae nutupi. 

Saya tidak pernah nyesel mbak jadi perangkat dulu sudah saya niati. 

Tingkat 

Kesadaran 

dalam 

Pembanguna
n Desa 
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Kalau untuk pertama kali saya masuk perangkat itu dengan gaji 
segitu, waktu yang seperti itu, tapi nyapo tak niati ya iku mbak. 

 

Pak Siidi (Kepala Dusun Kacangan) 

Pertanyaan  Jawaban Keyword 

Bagaimana peran 

anda dalam 

pembangunan 

Desa 

Pembangunan bisa tanya ke PK. Lak aku masalah kegiatan desa lak 

enek rewel, gegenak kono iku urusanku. Tapi dalam pembukuan lan 

sak liane (administratif) tak serahne ke PK. Tapi lak enek rewel aku 

diceluk, “piye iki diatur gak kenek (warga) campuran kui kudu 
tepat, diuruki pasir tapi diguangi, bocah ndi ?” tak parani “ngene 

totocorone wong nyambet gawe 135 kui ukuran di gae proyek besar 

tak genahne ”ngeneiki amprih dadine, amprih apike  

 

Adakah 

musyawarah di 

setiap lingkungan 

yang akan 
dibangun ? 

Musyawarah ada, semuanya seumpami di RT 37 ya mau dibangun 

rabat berapa panjang jalan ya kui diklumpukne warga RT 37, di 

jelasne Rtmu iki arep dirabat sepanjang 200m, danane sekian, lha 

kiro-kiro sopo ae sing arep ngewangi mengko di omonge nak 
musyawarah kui maeng. 

Musyawarah 

ra-

pelaksanaan 

Bagaimana 

prioritas 
pembangunan di 

Dusun Kacangan 

yang merupakan 

wilayah dusun 
yang terluas ? 

dan bagaimana 

memahamkan 
masyarakat ?  

Mana yang dibutuhkan sangat penting dan mementingkan itukan 

harus didahulukan dalam suatu contoh ada jalan yang masuk itu 
sangat terjal dan sangat sulit dan rusak, itu harus didahulukan tapi 

yang masih bisa dilewati yang rusaknya masih seberapa parah itu 

ditinggal dulu nanti tahun berikutnya ada waktune. Masyarakat wis 

paham karo kondisi desane sangat paham. 

Prioritas 

Bagaimana 

gotong royong 

dimasyarakat 
dalam 

pembangunan ? 

Ya ada swadaya pas kerja bakti, pelebaran jalan seperti menata batu 

itu masuk kerja bakti biasa.  

 

Adanya info 
dalam 

pembangunan 

desa dari siapa ? 

yo saking kulo, umpomo mriki niki RT 37, 38, 39 akan diadakan 
pembangunan. satu tokoh masyarakat, tokoh pemudan dan ketua 

RT, itu dikumpulkan paling tidak 1 RT membawa 10 rang di 

jelasno dadi gak ujuk-ujuk kene arep dibangun langsung ditekokne 

materiale. tapi setiap dusun lain carane. Seperti pule enek masalah, 
enek pasir dibrokne digae nguruk dalan sing legok-logok diguangi 

karo wargane ora oleh. berarti kui kurang pendekatan karo ketua RT 

karo masyarakate. Masyarakat harus dibuat mikir positif sopo to 
kae tokoh pemuda dicedekki, di panggil, ketuane utowo ketua 

kelompok masyarakate sing tuo sopo, terus Rtne sopo diceluk. Dadi 

sepakat tokoh pemuda teru dijelasne iki enek pembangunan seperti 
ini koyok opo carane mengerjakane, swadayane piye. Terus kono 

nyikapi kudune piye. Terus sing sepuh-sepuh ya di takoni piye 

carane mengerjakan swadanyane bagaimana, terus pak Rtne piye iki 

masalah lak ngene iki siap. Ngono lho corone. Nak ndeso iku sek 
guyub rukun soale gini, kalo di desa nyambat masih berjalan 

umpomo koyok aku iki, gegotong royonganku karo masyarakat ra 

tenan ra kelar aku ga eomah lha iki lho gunung karo omahku duwur 
gunung.ning penake-penak nak kutho, mlaku roto dalane penak 

terus golek ekonomi opo-opo enak. lha nak kene iki mati urip 

petani, ngingu wedus ngingu sapi sing duwe sapi lho.  

Pra-
pelaksana 
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Pengawasan dan 
pengawasan 

dalam 

pembangunan 
seperti apa ? 

Masyarakat ya ngawasino niki sudah pas, kurang ngenge, lha sing 
gae-gae dewe yo masyarakate. 

Pengawasan/ 
norma 

Adakah kritikan 

dalam dari 

masyarakat desa 
dalam 

pembangunan di 

Sumurup ? 

Nggih katah, suatu pembangunan yang masayrakate banyak usulkan 

dilihat dari danane dulu. Opo eneh koyok kasunku. Kabeh per 

Rtkan pingin dibangun. Terus danakan cuukup digae umpomo 200 
juta. Terus sing jaluk disek-disek kuikan gak iso ngeratani. Kan 

sing paling disek  dalan sing angel dijangkau. Tapi yo ngunukui di 

musyawarahne mbak. Di musyawarhne nak deso semua di 
kumpulne semua RT dan tokoh masyarakat. 

 

Dominasi dalam 

musyawarah 

apakah ada ? 

Wonten sing aktif wonten sing legowo, wo yo yo tahun depan ae 

kan dimusyawarahkan seluruh RT. masyarakat wis paham mbak, 

soalekan adewe nak gunung lain dari dikota. Kan dilihat dari segi 
ekonomi, pendidikan dll. Memangkan SDM masyarakatkan sangat 

kurang dadi biasana kono kok apik yo melu-melu kono.  

Kesadaran 

praktis 

Apakah program-
program yang ada 

di RKP sudah 

sesuai ? 

Sesuai dan berjalan pas waktune.  

Adakah  
perubahan 

pembangunan di 

RKP ? 

Jarang. Kalau masyarakat itu menerima bangunan yang di bangun 
di wilayahnya tidak ada masalah.  

 

Agenda 
musyawarah 

dengan 

masyarakat apa 
saja ? 

Setiap ada program ada musyawarah.   

Bagaimana anda 

dalam 

mengemban 
tugas sebagai 

Kepala Dusun ? 

Kadang berat kalo ada masalah, ndak berat karena sebagai kasun itu 

kerjanya di lapangan untuk mengawasi masyarakat ada masalah apa 

masalah persengketaan. Kacangankan luas mbak penduduke podo 
koyok Desa Srabah totale. Srabah, sengon, masaran, suren lor, podo 

pendudeke totale karo aku.  

Sak kecamatan Bendungan orang sing paling kritis-kritis iki 
sumurup. sembarang ae enek makane perangkat wis ati-ati ae. 

tugaskasun 

 

Bu Ida (Kepala Dusun Pule) 

Pertanyaan  Jawaban Keyword 

Bagaimana mana 
masyarakat 

dalam 

menanggapi 
pembangunan di 

Desa ? 

yo sae mawon mbak, soale kan pembangunan jalan dan ambean kan 
yo kebutuhan bareng. lek masyarakat semurup iki wong” nge angel-

angel penak mbak. ndek kine ki misal no koyok dibantu ditukokno 

kambing ora malah dikembang ne nangeng ki onok seng langsung 
didol. Wingi ki sak jane enek program buat ibu janda” seng lebih 

kearah program perdagangan, nangeng masyarakat te ki luweh 

meleh hewan kambing. La ngunu ku lak sak jane perdangan luweh 
bergembang la lak kambing lak iso mati ngunu to. 

Kesadaran 
praktis 

Bagaimana peran 

kepala dusun 

dalam 
pengawasan 

pembangunan  

kasun niku lebih ke nampung masalah-masalah masyarakat, misal le 

koyok keluhan mintah bantuan, kalo ada bencan, tanah. Nah ngoten 

niku laporan teng kasun disek. Lak pembangunan seumpomo 
mbangun dalan nggih mbak niku enek kurang piye masyarakat 

langsung ketim TPK. Ngene iki lak enek masalah lah kan aku ki 

Tugas kasun, 

norma 
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garek ditelfon lak misal enek masalah yo langsung budal ditene 
suami ku niku mbak 

lek ndek kene ki yo rawan bencana, seng tak omong ne 3 rt kui 

mbak, wes nggon ne ki koyok nek puncak dalan elek sisan. Nanging 
saiki yowes rodok lumayan dalan ne bari dibenak no tapi jek titik. 

Bagaimana 

menggali ulusan 

mengenai 
pembangunan 

desa ? 

lak ngoten niku didata disek per rt terus dipilah-pilah endi disek 

sekirane seng kudu didisik ne, koyok ndek kene iku onok 3 rt nah 

iki ku dalan ne podo elek kabeh dadi saiki ki jek pdo diupayahkan 
pembangunan. 

Perencanaan 

Berapa lama ibu 
menjadi kepala 

dusun ? 

aku ki jabat ket 2015, dadi awal le ki aku 2010 dadi perangkat. 
Nanging kasun seng wingikan meinggal, terus enek peraturan baru 

lek seng dadi kasun ki kudu seng perangkat kunu ne langsung, nah 

kepasan aku ki salah satu perangkat seng enek ndek deso ku. Dadi 

ne malih aku seng didadek ke kasun. Dadi kasun angle menghadapi 
masyarakat langsung koyok permasalahan tanah ki kadang kui 

kasun sing ngurus. keneiki masyarakat te enek seng gampang enek 

seng angel. Kulokan kurang lebih sak durunge dadi kasun jadi 
perangat pun 7 tahun ngwangi bagian administrasi. Lha saiki dadi 

kasun langsung ngurusi langsung permasalahan di masyarakat. 

 

Fokus 

pembangunan di 
sumurup ? 

oh belum, lek seng pemberdayaan iki jek tahun iki mbak. Nanging 

sek durung maksimal. Nah tahun wingikan focus se teng fisik lak 
tahun iki kan selain fisik yo pemberdayaan. 

 

Bagaimana 

pengawasan 
masyarakat 

dalam 

pembangunan 

desa ? 

Kan kene masyarakate kritis-kritis mbak lek ngnu kui kan lak aku 

se tak rungokno sek tak trima disek lak misal jalok saran yo tak kei 
masukan. La lak misal direwangi gontok”an lak yo gak penak dadi 

kudu ati” 

 

 

Pak Markidi (Kepala Winong) 

Pertanyaan  Jawaban Keyword 

Bagaimana 
sosialisasi 

pembangunan desa 

? 

lak tengmriki niku langsung diarahne, missal le lek program 
ikineng partisipasi opo swadaya. Dadi sebelum dibangun iku 

dipersiapkan. 

 

Dalam 
pembangunan 

apakah gotong 

royong masyarakat 
masih tinggi di 

Sumurup ? 

tasik katah mbak, lek khusus winong iki meh setiap bulan iki 
mesti enek yo mboh resek-resek nak jalur opo nak saluran, 

tambah lek bulan kemaren iku meh bendino enek gotong royong 

pas bari enek seng longsor iko ngresi’i jawani kabe gawe alat 
berat la kok gek alat berat kape dilebok ne gak wani dadi sidone 

manual ngangge pacol 

 

Bagaimana 

masayrakat 
menanggapi 

pembangunan di 

Desa Sumurup ? 

lek masyarakat kene ki mayarakat wes podo kritis mbak dadi lak 

misal wayae bangunan opo-opo ora sesuai yo langsung ditakokno. 
Hahaha. 

Sanksi 

Bagaimana cara 
memeriotaskan 

pembangunan desa 

? 

yoo didelok disek mbak, diprioritaskan seng endi, edi seng 
masalah’e kiro-kiro luweh mendesak. Masalah sing mendesak kui 

mengko sing didisekne. Anggota musyawarah wi podo paham 

mbak. Kan ngerti kondisine Deso ngeneiki, sarana prasarana sek 
kurang mben wilayah. Dadi podo wis ngerti dewe. 

Kesadaran 
praktis 

Adakah program di teng mrikiki minapolitan, dadi kendalane ki ndek SDM me, kan  
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Desa selain 
pembangunan 

sarana prasarana ? 

setiap omah wes oleh bantuan tapi yo sebagian uwong jek enek 
seng dorong siap Enek kene kae minapolitan mbak. tapi tekan 

pemerintahan iki sek mlaku. Disek kui yo pembinaan niku ndek 

minapolitan koyo onok lek 1-2 kali tapi yon gnu kui ki kerono 
sumberdayane kan kene akeh petani mbak dadi yo sek kurang 

SDMe. Tapi yo tetep enek sing mlaku.   

Pembangunan di 

Dusun Winong 
untuk tahun 2017 

apa saja pak ? 

lek tahun niki niku mek pafeng teng SD 3 ambek nyambung rabat 

nak kono. Neng sumurup kui pembangunane dibagi mbak. Dadi 
lak iso setiap tahun mben wilayah kebagian pembangunan. lha 

dana teko deso ikukan kadang gak sepiro. Koyok minapolitan kui 

program pemerintah daerah Dana ‘e entok iku 1 Miliyar lebih pas 
tahun 2013. Selain digawe mbantu gae perikan yo dige Koyo 

aspal” iki jek apik lak program teko minapolitan.  

 

Adakah hambatan 

dalam 
pembangunan desa 

? 

lak hambatan  sementara iki ku yo masyarakat te seng sumurup 

podo kritis iku mbak. Kan kae mbangun dalan teko dana 
minapolitankan CV sing mbangun, yo sak jane karep pe warga 

ben digae apik tapi yo PT CV iki kan yo golek bati to. Dadi yo 

ngunu kui lak nak deso duduk sing mbangun warga. la lek tekan 
deso masyarakat lak misal no kurang iku baru melaksanakan 

dewe. 

sanksi 

Bagaimana 

menentuka program 
apa yang akan 

dilaksanakan di 

Dusun, bagaimana 
musyawarahnya ? 

lak masalah program seng diprioritas no kui kita survei teng 

MUSDUS tanyak ke RT” dadi nggon mu iku opo ae seng 
dipermasalahkan, dadi lak nang winong ngene ki seng 

dikumpulno poro RT ne, terus perwakilan tekan masyarakat. kan 

lak RT karo masyarakat wis ngerti kondisine piye wilayahe.  

Keaktifan RT 

dalam 
perencanaan 

pembangunan 

Bagaimana 

keaktifan anggota 

dalam musyawarah 
? 

sakjane niki niku nggeh aktif. Lak teng mwinong wonten mbak 

kumpul-kumpul setiap bulan. Kan kenekan enek 2 RT rawan 

bencana to mbak. Dadi lak iso benwulan enek kumpul karo RT 
utowo tokoh masyarakat nomongne masalah wilayahe piye. opo 

maneh lak pas masuk musim-musi udan kene selalu siap siaga 

mbak. Tapi iki sek mandek mbak, yo biasane pas arep musdus kui 
mulaine eneh 

 

Selain kepala dusun 

bapak juga 

mengemban tugas 
sebagai TPK apa 

sajatugas TPK ? 

  

Bagaimana anda 

selama ini 
mengemban jabatan 

kepala dusun ? 

lak kasun iku lebik kelapangan langsung dadi langsung nak 

masyarakat te sisan. Selama menjabat ndek kene ki piie ae yowes 
dirasakno ae, kemaren hari rabu pertemuan kaleh pak camat iku 

terkait wonten masalah beberapa bulan yang lalu teng mriki 

pernah ngungsi kerono ambles iku, terus enek 2-3 rumah iku 
dapure kerubuhan. Gara-gara kui warga ndek kene jaluk tempan 

penampungan digawe pas wayae udan ngunu. Yo ngunu kui mbak 

kene lak pertemuan musyawarah karo warga selain pas musdu yo 
enek kumpul di gae persiapan seumpomo pas musim udan. 

Tugas kasun 

 

Pak Mujito (Kepala Dusun Pojok) 

Pertanyaan  Jawaban Keyword 

Bagaimana anda 
menyatukan 

pemahaman 

oooh engge, nah ngoten niku melalui pak RT kan ketua 
lingkungan, kita ngundang pak RT untuk ngumpul dan dari 

ngumpul iku ditakoni per rt…. Apa keluhan RT ne sampean seng 

Agensi, 
diskursi 
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masyarakat dalam 
pembangunan desa 

? 

perlu dibangun?. Umpamane iki RT 01, “anu Pak Nyuwun Sewu 
kulo ngusul ne jalan ne”. jalan ne ginio? Kan ngunu penak’e. 

dalan ne kudu rabat yo dirabat. Nah ngunu ku ditoles supoyo lak 

wayae RPJMDes  ngunukan kita garek ngajukno usulan-usulan, 
terus ngunu iku direngkeng dari desa, nah didesa ngunu ku 

direngking kiro-kiro seng dibutuno disek iki seng endi. Lek kae 

sak jane tinimbang seng RT kae disik iki naaaaah dinomer 
satukan. misal le maneh ooh koe basise seng ngelewati tengarae 

mek dilewati gor nak tegal, lek seng kae anak-anak sekolah yowes 

perekonomian ne menunjang lah pelu didisekneee. Yo ngnu-

ngunu kui mulai ne. 
naah lak memaham none nang masyarakat ngunu iku dari pak RT 

kita sosialisasi, kita kumpulkan dari tokoh-tokoh RT 01, yo tokoh-

tokoh agama, pemuda nah ngunuku baru diterangkan, “dadi ndek 
gon mu iki kape oleh bantuan prabat jalan, ambane semene, 

dawane semene, biayane semene” naah dadi liwat ngunu-ngunu 

kui wes paham dadi gak usah dikumpulno kabeh, dadi diambil 

dari tokoh-tokoh masyarakat koyok tokoh agama,sesepuh ngunu-
ngunu iku lak wes mewakili too. 

Adakah hambatan 

dalam 
memahamkan 

masyarakat dalam 

pembangunan  

yo terkadang iku ya enek hambatan, tapi yo gampang diatasi. Dadi 

ku carane memahami kadangkan masyarakat awam kan enek seng 
durung ngerti masalah SDM, seng sdm me terlalu rendah  ngunu 

kui biasane ne yo dijelas no disek karo uwong-uwong seng wes 

paham masalah ngunuan, terus dikei solusi mengko suwe-suwe 

akhire paham. 

agensi 

Keaktifan dalam 

RT dalam 

mengajukan 
program-program 

pembangunan ? 

ooh lak ketua lingkungan ngunu iku yo aktif. Dadi dari ketua 

lingkungan ke pak RT dulu, nah itu kan mesti ada musyawarah 

sambil membawa usulan. Kadang musyawarah pas ndek yasinan 
“bu RT sak jae dalan ne ki wes parah, ayo ndang usulno nk pak 

kasun ne ben engko ben iso digowo nang deso, nah rata-rata 

ngunu iku. 

Keaktifan RT 

dalam 

perencanaan 
pembangunan 

Kesesuaian 
program 

pembangunan 

dengan RKPDes 

ooh, Alhamdulillah untuk diRKPDES istilah’e iku hamper wes 
100% wes sesuai , nangeng yo kadang yang sulit iku pemekaran 

jalan nah itu banyak kendala.kadang sama orang seng gak paham 

SDM iku mikir re “ben lemah ku ki so digawe tinggalan” ngnu iku 
lo seng garakno angel mahamnone. Nangeng alhamdullah gae 

coro trik ngalah tapi ora kalah, dadi ngalah nangeng oleh. Dadi 

hikmah’e ku warga podo ngerasakne kabeh. 

Legitimasi 

Pembangunan desa 
apa ada yang 

menyasar dalam 

pemberdayaan 
kelompok ? 

disini sementara lek kelompok tani ada yang masih aktiv dan ada 
yang nggak aktif (katakanlah macet) nangeng alhamdulillahsaiki 

titik” wes arep terbuka maneh. Nek seng aktif rien kadang marngi 

bibit sesuai musim me koyo padi, polowijo, kedelai. Yo ngunu iku 
rata-rata seng dikei karo kelompok tani. Nak nk kene ki onok 2 

kelompok tani, seng siji kelompok tani makmur tengmriki terus 

seng kelompok tani makmur 2 ndek rt 08. Nah kelompok tani 1 iki 

wingi enek kendala nanging wes ditangani. 

 

Bagaimana 

gotongroyong 

masyarakat di 
dusun bapak ? 

masyarakat ndek kne ki swadaya ne wes lumayan, nangeng yo 

sebagian enek seng koyok enek gotongroyong kurang sadar ngnu. 

Tapi seng masyarakat seng kurang sadar koyok ngunu-mgunu ku 
koyok warga seng pendatang. Nanging ngkuk suwe-suwe yo patra 

pendatang mengik uti. 

Peran 

masyarakat 

dalam 
pembangunan 

Selain menjadi 

Dusun Bapakkan 

TPK kui dek Sumurup tim pelaksana di lapangan mbak. Dadi 

TPK sak durunge pembangunan ngenekne musyawarah karo 
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juga menjadi TPK, 
tugas TPK didesa 

sumurup apa saja 

pak ? 

warga. Kui kegiatane sosialisasi mbak masalah program. Terus 
kene yo sing blonjo material kebutuhan seumpomo dalan iki butuh 

semen semene, pasir semen, butuh watu kui sing golekne TPK. 

Dek Sumurup kui kegiatan pembangunan lak iso kabeh teko 
warga mbak. Contone kene TPK butuh material tukune ya nak 

warga. Kan dek Sumurup kene enek sing duwe trek towo pick up 

ngunu ya kenek dijaluki tulung kon ngewangi ngangkat material. 
Kene iki sing angel golek wong sing duwe nomor pajek mbak, 

seumpomo tuku semen ngono kui tokone sing wis duwe NPWP 

baru kenek. Dek sumurup kui pembangunan gotong royong mbak, 

makane kene swadaya masyarkat akeh. 

Pekerjaan 

sampingan bapak 

apa ? 

oh la aku paling disambi karo ngopeni sapi dadi yo ngaret, kadang 

ya tani. Pas prei mboten wonten proyek tekan desa yo iso-iso cari 

kay uterus dijual dikerem nek pabrik bagi hasil digawe ngisi 

wakyu luang. Hehehehe. Dadi kasun ndek deso karo ndek kuto lak 
yo bedo, dadi nyambi-nyambi seng iso digawe tambah-tambahan 

ngnu ku. Lak gak ngunu lak yo gak nyukupi sembarangan ne. 

 

Bagaimana anda 
mengemban tugas 

sebagai kepala 

dusun ? 

ooh yo awal”, nanging didasari karo amanah iku mau yo. 
Yoweskabe ki hikmah’e yo enek. 

aku dadi kasun iki dari 2008, pas 2008 bulan berapa iku lak enek 

pilihan KASUN, aku diparani karo pak lurah pak Budi waktu iku 

kepala desane. Dadi omong-omongan nak oma dijelas no 
desik.asline aku yo bingung wongkulo boten pati paham niku pak. 

Nanging aku opo jare wong tuo. Terus aku manut daftar, 

persyaratan masuk, tes lagek pihan. Pilihan ki aku yo mikir “lak 
gak dadi pie iki?”. Nanging yo alhamdulillah dadi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


