
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN INSTANSI 

 

Peneliti : Amelyana Agustin 

Tujuan  : Penelitian Skripsi 

Sasaran : Pemerintah Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang 

Materi  : Efektifitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan 

Gudo Kabupaten Jombang 

1. Apakah pembangunan fisik itu ? 

2. Apa saja pembangunan fisik yang dilakukan Desa Pucangro ? 

3. Mengapa dilakukan pembangunan fisik tersebut ? Usulan pembangunan 

fisik tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam RPJM 2011 – 2015 serta 

ada apa tidak usulan yang berasal dari masyarakat ? 

4. Untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik tersebut sumber dana dari 

mana , kemudian tertuang dalam peraturan nomor berapa? Apa ada bentuk 

bantuan alokasi anggaran dari masyarakat atau dari pemerintah ? Dan 

sumber dana tersebut direkap kedalam buku apa ? 

5. Bagaimana proses atau mekanisme realisasi dana tersebut ? 

6. Bagaimana perkembangan realisasi dana tersebut dari tahun ke tahun ? 

Ambil realisasi dana dari tahun 2010, 2011, 2012. 

7. Bagaimana pelaksanaan pembangunan fisik Desa Pucangro pada tahun 

(2012) ? Apakah sudah sesuai dengan target dan realisasi dari dana tersebut 

? 

8. Apa hambatan yang dirasakan selama pengajuan dana tersebut dan realisasi 

dana tersebut ? 

9. Apakah ada faktor pendukung dan penghambat yang selama ini dirasakan 

oleh Desa Pucangro dalam mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan fisik 

desa terkait realisasi dari anggaran untuk pembangunan fisik tersebut ? 



10. Bagaimana efektivitas pembangunan fisik desa ? Apakah sudah memenuhi 

target atau belum sesuai dengan target dan realisasi yang telah ditentukan ? 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT 

 

Peneliti : Amelyana Agustin 

Tujuan  : Penelitian Skripsi 

Sasaran : Pemerintah Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang 

Materi  : Efektifitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan 

Gudo Kabupaten Jombang 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya pembangunan fisik disekitar 

lingkungan anda ? 

2. Menurut Bapak/Ibu sudah cukup baikkah hasil dari pembangunan fisik 

tersebut ? 

3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembangunan fisik yang harus 

dilaksanakan ? 

4. Menurut Bapak/Ibu manfaat apa yang dirasakan oleh masyarakat Desa 

Pucangro dalam pelaksanaan pembangunan fisik tersebut ? 


