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ABSTRAK 

Penyaluran dana desa dan ADD Kabupaten 
Bojonegoro masih menemui berbagai permasalahan 
diantaranya adalah kurangnya akuntabilitas pada 
proses pencairan dana desa dan ADD. Kondisi ini 
dibuktikan pada laporan urutan progress salur dana 
desa 2022 di Jawa Timur per Agustus 2022, 
Bojonegoro menempati posisi terbawah pada 
prosentase total penyaluran. Kondisi ini dikarenakan 
mekanismenya masih dilaksanakan secara 
manual/konvensional.  

Gambaran keadaan yang diharapkan adalah 
meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan 
khusus nya pada proses pencairan Dana Desa dan 
ADD melalui penyederhanaan prosedur pencairan 
Dana Desa dan ADD yang berbasis digital. 

Inovasi yang akan dilaksanakan adalah mewujudkan 
system digital yang merupakan system penyaluran 
Dana Desa dan ADD secara digital. System ini akan 
mensinergikan proses pengajuan  permohonan 
dengan upload dokumen dari Desa ke Kecamatan, 
DPMD dan BKPAD secara bertahap sampai dengan 
tahap pencairan dana transfer ke desa. 

Dalam implementasi proyek perubahan  telah 
berhasil diwujudkan dukungan dari stakeholder, 
aplikasi SIAP Desa, petunjuk teknis, sosialisasi serta 
penerapan digitalisasi permohonan pencairan DD 
dan ADD pada desa yang ditunjuk sebagai Pilot 
Project di 9 (Sembilan) desa di 3 (tiga) Kecamatan 
masing-masing @ 3 (tiga) desa. 

  

  

Kata kunci : digitalisasi pencairan DD dan ADD, 
paperless, akuntabilitas  

 



KATA PENGANTAR 
Puji Syukur kami panjatkan kepada ALLAH S.W.T, dengan petunjuk dan dan 
hidayah-NYA penyusunan Laporan Proyek Perubahan ini dapat 
terselesaikan tepat pada waktunya. Proyek Perubahan ini merupakan 
salah satu tugas individu pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 
II Angkatan XXIV Tahun 2022 Provinsi Jawa Timur  

Penyusunan laporan proyek perubahan dilaksanakan dalam rangka 
melakukan penyederhanaan prosedur pencairan dana desa dan ADD 
berbasis digital (Paperless). Hal ini sebagai jawaban dari masalah pada 
proses pengajuan dan verifikasi penyaluran Dana Desa dan ADD yang saat 
ini masih dilaksanakan secara konvensional menyebabkan kurang 
maksimalnya verifikasi sehingga masih banyak di jumpai proposal yang 
salah terkait administrasinya. Inovasi dalam Proyek Perubahan adalah 
mewujudkan system digital yang merupakan system penyaluran Dana 
Desa dan ADD secara digital. System ini akan mensinergikan proses 
pengajuan  permohonan dengan upload dokumen dari Desa ke 
Kecamatan, DPMD dan BKPAD secara bertahap sampai dengan tahap 
pencairan dana transfer ke desa. Sehingga sistem ini akan bermanfaat 
bagi Desa dalam mempercepat dan menyederhanakan proses 
permohonan dan bermanfaat bagi tim verifikasi dalam melakukan 
verifikasi proposal. 

• Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada 
yang terhormat : 

• Bupati Bojonegoro 

• Wakil Bupati Bojonegoro 

• Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro 

• Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa 
Timur Jl. Balongsaritama Tandes Surabaya 

• Widyaiswara Pembimbing selaku Coach yang telah memberikan 
bimbingan dan persetujuan terhadap proyek perubahan. 

• Segenap jajaran panitia penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2022 di Surabaya 

• Penguji yang telah membuat Rancangan Proyek Perubahan ini 
menjadi lebih baik.  

• Seluruh pejabat dan Staf di lingkungan Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro 

• Rekan-rekan semua peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II angkatan XXIV Tahun 2022 di Surabaya  

• Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis 

Kami menyadari dengan sepnuhnya dalam penulisan proyek perubahan 
masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya penulis akan menerima 
segala saran yang konstruktif demi kesempurnaannya. Akhir kata, semoga 
tulisan yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 
amiin 

 



LA
TA

R
 B

EL
A
K

A
NG

 
Berdasarkan Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2016 
sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Bupati Bojonegoro Nomor 52 Tahun 
2020 tentang tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bojonegoro, Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bojonegoro mempunyai 
tugas membantu Bupati melaksanakan 
urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah di bidang 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
dan tugas pembantuan. 
Visi Pembangunan Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2018-2023 yang 
ditetapkan dalam RPJMD kepala daerah 
dan wakil kepala daerah berbunyi 
“Menjadikan Bojonegoro sebagai 
Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan 
Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya 
Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, 
dan Berdaya Saing”. 
Adapun Misi Pemerintahan Kabupaten 
Bojonegoro tahun 2018-2023 adalah 
“Mewujudkan peningkatan 
kesejahteraan berbasis ekonomi 
kerakyatan dan ekonomi kreatif dengan 
strategi Meningkatkan lapangan 
pekerjaan dimasyarakat melalui upaya 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan 
dan ekonomi kreatif”. 
Upaya tujuan dan sasaran Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bojonegoro adalah 
“Meningkatkan lapangan pekerjaan di 
masyarakat melalui upaya 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan 
dan ekonomi kreatif”. Sedangkan 
tujuan dan sasaran pada jangka 
menengah adalah meningkatkan 
kinerja dan kemandirian desa.  

Desa adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengurus rumah tangga nya 
sendiri berdasarkan hak asal usul dan 
adat istiadat yang diakui dalam 
Pemerintahan Nasional dan berada di 
Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan 
pembentukan desa sebagaimana di 
atur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa adalah : 
a. Mewujudkan efektivitas 

penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa; 

b. Mempercepat peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa; 

c. Mempercepat peningkatan kualitas 
pelayanan public; 

d. Meningkatkan kualitas tata kelola 
Pemerintahan desa; dan 

e. Meningkatkan daya saing Desa. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 
tahun 2014 tentang Desa menyatakan 
bahwa penatausahaan keuangan 
pemerintah desa terpisah dari 
keuangan pemerintah Kabupaten. 
Pemisahan dalam penatausahaan 
keuangan desa tersebut bukan hanya 
dari keinginan untuk melimpahkan 
kewenangan dan pembiayaan dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah 
daerah, tetapi yang lebih penting 
adalah keinginan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
sumber daya keuangan dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan dan 
pelayanan kepada masyarakat 



Sebagaimana di atur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 pada 
Pasal 95 ayat (1) Pemerintah mengalokasikan 
Dana Desa (DD) dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara setiap tahun anggaran 
yang diperuntukan bagi Desa yang di 
taransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan 
mengenai pengalokasian Dana Desa dan 
Prioritas Penggunaan akan diatur tersendiri 
dalam Peraturan Menteri untuk 
pelaksanaannya.   
Sehubungan telah dilimpahkannya 
pengelolaan keuangan desa secara mandiri 
oleh desa yang selanjutnya dengan Alokasi 
Dana Desa (ADD). Sebagaimana di atur 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
Tentang Peraturan Pelaksanaan undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 
bahwa Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % 
dari dana perimbangan yang di terima 
kabupaten dalam anggaran pendapatan dan 
belanja daerah setelah dikurangi dana 
alokasi khusus. Pengalokasian ADD di masing 
masing desa mempertimbangkan  : 
• Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa 

dan perangkat desa , 
• Jumlah penduduk desa , angka 

kemiskinan Desa, luas wilayah desa dan 
tingkat kesulitan geografis desa. 

Penyaluran Dana Desa sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan 
Dana Desa di jelaskan bahwa Penyaluran 
Dana Desa terbagi dalam 2 (dua) kategori 
yakni Desa Mandiri dan Desa Non Mandiri 
dengan tahapan Sebagai berikut : 
a. Desa Mandiri 

• Tahap I 60 % Paling cepat Bulan Januari 
dan Paling lambat bulan Juni; 

• Tahap II 40 % paling cepat Bulan Maret   
b. Desa Non Mandiri (regular) 

• Tahap I  40 % paling cepat Bulan 
Januari paling lambat Bulan Juni; 

• Tahap II 20 % paling cepat Bulan Maret 
paling lambat Bulan Agustus; 

• Tahap III 20 % paling cepat Bulan Juni.  

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai 
Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 
telah dirubah beberapa kali terakhir di ubah dengan 
peraturan Bupati BoJonegoro Nomor 8 Tahun 2017 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 
Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil 
Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah di 
Kabupaten Bojonegoro. Dimana tahapan penyaluran 
Alokasi Dana DEsa (ADD) dibagi 3 (tiga) tahap yakni : 
• Tahap 1 pada Bulan Pebruari sebesar 50 % 
• Tahap II pada Bulan Agustus sebesar 25 %  
• Tahap III pada Bulan Nopember sebesar 25 %. 
Pengelolaan Dana Desa dan ADD harus dilaksanakan 
secara terbuka melalui musyawarah desa dan 
hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) 
tentang APBDes tiap tahun nya. Ketentuan tersebut 
menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan 
bahwa pengelolaan Dana Desa dan ADD harus 
mematuhi kaidah good governance yang harus 
dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. 
Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan 
oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuan, 
seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi 
manajemen pada setiap proses pengelolaan.  
Adanya permasalahan pada pencairan Dana 
Desa/ADD dibuktikan pada laporan hasil monitoring 
harian penyaluran dana desa per maret 2021 
(Gambar 3) dimana Bojonegoro memiliki angka 
belum salur cukup tinggi dan pada laporan urutan 
progress salurdana desa 2022 di jawa timur per 
Agustus 2022 (Gambar 4) Bojonegoro menempati 
posisi terbawah pada prosentase total penyaluran.  



Data-data permasalahan / isu prosedur pencairan Dana Desa/ADD secara global antara lain : 

Permasalahan Pencairan 
Dana Desa 

Permasalahan Alokasi Dana 
Desa 

a. Adanya perbedaan 
laporan realisasi antara 
siskeudes (hasil eksport 
omspan) dengan 
hardcopy PMK 225 dari 
siskeudes. 

b. Adanya kesalahan 
terkait pengisian 
laporan konvergensi 
stunting yang harus di 
upload dan input di 
OMSPAN. 

c. Adanya kode rekening 
kegiatan diatas kode 
90, sehingga perlu 
dilakukan perbaikan 
kode rekening 
kegiatannya, karena 
kode rekening 90 
keatas tidak terbaca 
secara system karena 
merupakan kode 
rekening kegiatan lokal 
yg tidak bisa dilakukan 
konsolidasi secara 
nasional. 

d. Pengisian di entry out 
put realisasi 
penyerapan kurang dari 
50% dan capaian 
keluaran kurang dari 35 
% 

e. Kurang maksimalnya 
verifikasi ditingkat 
kecamatan sehingga 
masih banyak di jumpai 
proposal yang salah 
terkait administrasinya. 

a. Kurang maksimalnya 
tim pendamping 
kecamatan dalam 
melaksanakan verifikasi 
proposal permohonan 
pencairan sehingga 
masih banyak kita 
jumpai kesalahan 
secara administrasi. 

b. Belum adanya SOP 
terkait permohonan 
penyaluran   

  

Gambaran keadaan yang 
diharapkan adalah meningkatnya 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan khusus nya pada proses 
pencairan Dana Desa dan ADD 
melalui penyederhanaan prosedur 
pencairan Dana Desa dan ADD 
yang berbasis digital, dalam rangka 
mewujudkan transformasi 
terhadap penyaluran Dana Desa 
dan ADD yang pada awalnya masih 
dilaksanakan secara konvensional 
menjadi sistem digital atau 
paperless dengan melibatkan 
Desa, Kecamatan, DPMD dan 
BPKAD. Transformasi tersebut 
dilaksanakan dengan system digital 
dengan memanfaatkan teknologi 
informatika yang dapat 
meningkatkan proses pegajuan 
dan verifikasi sehingga lebih cepat 
dan efektif.  
Gambaran keadaan yang saat ini 
terjadi adalah kurangnya 
akuntabilitas pengelolaan 
keuangan desa khususnya pada 
proses pengajuan pencairan DD 
dan ADD di Kabupaten 
Bojonegoro. Kondisi ini jika 
dibiarkan berlarut-larut dapat 
mengakibatkan permasalahan 
yang lebih serius yang 
mengakibatkan kurangnya 
pemberdayaan masyarakat desa.  



Berbagai permasalahan yang menyebabkan kondisi permasalahan yang terjadi saat ini antara lain 
adalah  : 

Dari beberapa permasalahan tersebut, diketahui akar permasalahan yang terjadi adalah sistem 
pencairan Dana Desa dan ADD yang masih dilaksanakan secara manual/konvensional. Hal ini sangat 
menghambat proses pencairan kerena dalam proses verifikasi terhadap berkas pengajuan 
memerlukan waktu yang tidak sebentar dan seringkali persyaratan yang disampaikan dalam proses 
permohonan pencairan kurang lengkap persyaratan administrasinya sehingga Pemerintah Desa 
harus berulang kali datang untuk melengkapi berkas tersebut selain itu juga terjadi penumpukan 
berkas yang tiap tahun nya akan semakin banyak membutuhkan tempat atau ruang yang lebih luas 
sedangkan kondisi ruang yang tersedia tetap. Kondisi ini mengakibatkan pencairan Dana Desa dan 
ADD terlambat yang  mengakibatkan pembayaran belanja Desa baik belanja pembangunan 
maupun belanja operasional termasuk gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa akan terlambat 
sehingga proses pembangunan desa juga terlambat.  
Inovasi yang akan dilaksanakan adalah mewujudkan system digital yang merupakan system 
penyaluran Dana Desa dan ADD secara digital. System ini akan mensinergikan proses pengajuan  
permohonan dengan upload dokumen dari Desa ke Kecamatan, DPMD dan BKPAD secara bertahap 
sampai dengan tahap pencairan dana transfer ke desa. 
Keunggulan inovasi antara lain dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas 
pencairan Dana Desa dan ADD sehingga nantinya dapat dikembangkan menjadi sistem berbasis 
paperless. 

No Isu / Masalah Nilai Total Nilai Ranking 

U S G 

1 Secara administrasi banyak sekali Dokumen 
persayaratan administrasi dalam pencairan 
dana transfer ke desa.  

5 4 5 14 II 

2 Belum adanya SOP  dan SPM  yang jelas terkait 
meknisme penciaran dana transfer ke desa, di 
semua tingkatan baik di tingkat Desa, 
Kecamatan maupun Kabupaten. 

5 3 3 11 V 

3 Kurang maksimalnya verifikasi proposal yang 
dilakukan baik di tingkat Desa maupun di 
tingkat Kecamatan, yang mengakibatkan masih 
banyak kesalahan administrasi dalam berkas 
administrsi pengajuan proposal 

5 3 4 12 IV 

4 Belum adanya kesamaan persepsi terkait 
mekanisme pengajuan proposal pencairan 
dana tranfer ke desa secara elektornik, antara 
stake holder terkait (DPMD, Bag Hukum, 
BPKAD, Pemdes, Kecamatan) 

4 3 3 10 VI 

5 Belum adanya payung hukum yang menjadi 
dasar dalam pelaksanaan mekanisme 
pencairan dana desa melalui digitalisasi, bagi 
semua stake holder, baik di tingkat desa, 
tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten 

5 4 4 13 III 

6 Sistem pencairan Dana Desa dan ADD yang 
masih dilaksanakan secara 
manual/konvensional 

5 5 5 15 I 







Tujuan jangka panjang dari proyek 
perubahan adalah penerapan 
digitalisasi pencairan Dana Desa 
dan ADD pada seluruh Desa 419 
(empat ratur sembiilan belas) desa 
di Kabupaten Bojonegoro dalam 
rangka meningkatkan akuntabilitas 
kinerja pada proses Pencairan Dana 
Desa dan ADD di Kabupaten 
Bojonegoro. 

Tujuan jangka menengah dari 
proyek perubahan adalah : 
1. Melaksanakan evaluasi 

digitalisasi Pencairan Dana 
Desa dan ADD pada Desa 
yang ditunjuk sebagai pilot  
project di tiga desa pada tiga 
kecamatan 

2. Meningkatkan penerapan 
digitalisasi Pencairan Dana 
Desa dan ADD pada di seluruh 
desa pada tiga kecamatan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah mewujudkan system pencairan digital  
permohonan pencairan DD dan ADD 
Adapun indikasi tercapainya tujuan adalah : 
1. Terlaksananya pembuatan Petunjuk Teknis digitalisasi permohonan pencairan 

DD dan ADD 
2. Terlaksananya aplikasi digital dalam proses permohonan pencairan DD dan ADD 
3. Terlaksananya sosialisasi digitalisasi permohonan pencairan DD dan ADD 
4. Terlaksananya penerapan digitalisasi permohonan pencairan DD dan ADD pada 

desa yang ditunjuk sebagai Pilot Project di 9 (Sembilan) desa di 3 (tiga) 
Kecamatan masing-masing @ 3(tiga) desa. 
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Manfaat Bagi Internal  

• Sebagai langkah inovatif dalam 
melaksanakan trasformasi  
sistem digital (paperless) 

• Sebagai praktik kepemimpinan 
strategis dalam rangka 
mewujudkan digitalisasi 
pencairan Dana Desa  dan ADD 
berbasis digital 

•Meningkatkan akuntabilitasi 
kinerja pencairan Dana Desa / 
ADD 

•Meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi proses pencairan Dana 
Desa dan ADD 

•Mempercepat proses verifikasi 
dan kesesuaian dokumen  

Manfaat bagi Eksternal 

•Meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pencairan Dana Desa 
dan ADD 

•Mempermudah Desa dalam 
memenuhi dokumen pengajuan 
Dana Desa dan ADD 

•Meningkatkan kualitas 
pembangunan desa  

•Meningkatkan kualitas 
pembangunan di Kabupaten 
Bojonegoro 

•Meningkatkan percepatan 
program pengentasan 
kemiskinan 

•Meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Desa 



OUTPUT DAN OUTCOME 

OUTPUT 

• Aplikasi / system pencairan digital 

• Petunjuk Teknis digitalisasi 
permohonan pencairan DD dan ADD 

• Sosialisasi Digitalisasi Pencairan DD 
dan ADD 

• Implementasi pencairan Dana Desa 
dan ADD secara paperless 

OUTCOME 

• Pengembangan sistem digital dalam 
rangka meningkatkan akuntabilitas 
pengelolaan Dana Desa dan ADD 

• Penerapan pengelolaan keuangan 
desa berbasis cashless 

MENTOR 

COACH PROJECT LEADER 

TIM 

TEKNIS 

TIM  

ADMINISTRASI 

TIM 

DIGITAL 

Struktur Organisasi / 
Tata Kelola Proyek 
P e r u b a h a n 



X Kepentingan 

+ + 

− − 
− + 

PROMOTERS 
  

1. Bupati 

2. Wakil Bupati 

3. Sekretaris Daerah  

4. Asisten Daerah 

DEFENDERS 
  

1. Sekretaris Dinas 
2. Kabid Pemerintahan Desa 
3. Kabid Pembangunan dan 

Kerjasama Desa/ Kelurahan 
4. Kabid Pengembangan 

Sumber Daya Alam dan 

Teknologi Tepat Guna 
5. Kabid Ketahanan Masyarakat 

Desa/ Kelurahan 
6. Para Kepala Seksi 

LATENTS 
  

BPKAD 
Dinas Kominfo 
Camat 
Kepala Desa 
Media 

APATHETIC 
  

Staf Dinas 
Masyarakat miskin desa 

  
  
  

+ 

Y   

Pengaruh 

+ − 

Tinggi 

Rendah 
Tinggi 

− 

− 

STAKEHOLDER 



STRATEGI 

MARKETING 

Product PERSADA GITA (Penyederhanaan prosedur pencairan dana desa dan ADD berbasis 
digital) 

Price Sumber daya sarana/prasarana serta anggaran yang terdapat pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro 

Place Kabupaten Bojonegoro yang meliputi proses pencairan Dana Desa dan ADD 

Promotion Promosi dilakukan dengan melakukan komunikasi dan koordinasi baik secara offline 
(tatap muka) maupun daring (media sosial maupun video teleconverence) kepada 
stakeholder internal dan eksternal 

4P 

• Koordinasi dan konsultasi 

•Melibatkan promoters dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

•Meningkatkan motivasi dan kompetensi Promoters 

•Menjagakoordinasi dan komunikasi 

•Menunjukkan upaya yang dilakukan memiliki efek positif terhadap isu yang menjadi perhatiannya Latens 

•Melaksanakan koordinasi 

• Sebagai unsur kolaborasi untuk proyek perubahan Defenders 

• Pemberitahuan adanya proyek perubahan 

• Permintaaan dukungan proyek perubahan Apatetics 



RENCANA KEGIATAN 

Melaksanakan 
koordinasi dan 
komunikasi 
internal 
1. Konsultasi 

dengan 
Mentor 

2. Konsultasi 
dengan 
Coach  

3. Rapat 
Koordinasi 
Internal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Membentuk Tim 
efektif Proyek 
Perubahan 
1. Rapat 

koordiansi 
pembentukan 
Tim Efektif 

2. Penetapan SK 
Tim Efektif 

Melaksanakan 
koordinasi 

dengan 
stakeholder 

eksternal 

Melaksanakan 
rancang bangun 
system digital 
1. Rapat 

koordinasi 
merancang 
system digital 

2. Mewujudkan 
system digital 

3. Uji coba system 
digital 

Mewujudkan 
petunjuk teknis 
digitalisasi 
permohonan 
pencairan DD dan 
ADD  
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Sebagai langkah awal 
dalam implementasi 
proyek perubahan 
adalah melaksanakan 
konsultasi dengan 
Mentor. Dalam hal ini, 
kami melaporkan 
pelaksanaan PKN II 
Angkatan XXIV beserta 
rencana pelaksanaan 
proyek perubahan 
dengan mengambil isu 
tentang Dana Desa 
dan ADD yang saat ini 
masih dilaksanakan 
secara 
manual/konvensional.  

Dalam hal ini akan dibangun suatu aplikasi berbasis digital yang kemudian dikemas menjadi 
PERSADA GITA, yaitu Penyederhanaan Prosedur Pencairan Dana Desa dan ADD Berbasis Digital. 
Isu ini diangkat mengingat kondisi saat ini di Kabupaten Bojonegoro, proses pencairan DD dan 
ADD yang masih memerlukan proses yang lama, dikarenakan berkas administasi yang masih 
banyak terjadi kesalahan administrasi baik dari sisi perangkat desa maupun dari OPD yang 
menangani. Masalah lain yang menjadi permasalahan adalah belum adanya kesamaan persepsi 
terkait mekanisme pengajuan proposal pencairan dana tranfer ke desa secara elektornik, antara 
stake holder terkait (DPMD, Bag Hukum, BPKAD, Pemdes, Kecamatan). 
 Berbagai permasalahan tersebut menjadi isu utama yang harus segera diselesaikan untuk 
mewujudkan efektivitas dan efisiensi pencairan DD dan ADD di  Kabupaten Bojonegoro. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperoleh dukungan penuh dari Mentor terhadap 
proyek perubahan yang digagas oleh Project Leader, dengan harapan agar nantinya 
penyelenggaraan administrasi dapat bertransformasi penuh dari manual ke digital, dari paper 
menjadi paperless. 

Tanggal : 7 Oktober 2022 
Tempat : Ruang Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro  
Waktu : 09.00-10.00 WIB 
Output : Bimbingan, arahan dan dukungan Mentor 

a. Konsultasi dengan Mentor 



Konsultasi dengan Coach dilaksanakan pada sejak penyusunan konsep judul proyek perubahan 
sampai implementasi milestone dan evaluasi akhir. Konsultasi dilaksanakan secara luring 
maupun daring untuk memperoleh fokus dari perubahan yang akan dilaksanakan dan 
penyusunan konsep sesuai dengan standar pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II. 
Kepada Coach kami menyampaikan gagasan yang akan diambil berdasarkan fenomena 
permasalahan yang dirasakan sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. 
Coach memberikan arahan dan bimbingan kepada kami bersama dengan kelompok tentang 
hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam merencanakan dan melaksanakan proyek 
perubahan. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya bimbingan, arahan dan dukungan 
penuh dari Coach terhadap pelaksanaan proyek perubahan. bimbingan dan arahan tersebut 
sangat kami perlukan untuk mengimplementasikan proyek perubahan sesuai dengan 
perencanaan yang telah disusun 

Tanggal : 6 Oktober 2022 

Tempat : BPSDM Provinsi Jawa Timur  
Waktu : 09.00-10.00 WIB 

Output : Bimbingan, arahan dan dukungan Coach 

b. Konsultasi dengan Coach 



Dalam rangka mensosialisasikan proyek perubahan, maka 
dilaksanakan rapat koordinasi internal lingkup Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Tujuan 
dilaksanakannya rapat koordinasi ini adalah untuk 
menjelaskan tentang rencana kerja (milestone) proyek 
perubahan yang akan dilaksanakan untuk menjawab 
isu/permasalahan yang saat ini dihadapi berkaitan dengan 
pencairan dana desa dan ADD. 
Disampaikan kepada peserta rapat bahwa permasalahan yang 
dihadapi saat ini adalah bahwa prosedur pencairan Dana Desa 
dan ADD masih dilaksanakan secara manual/konvensional. 
Hal ini sangat tidak efektif dikarenakan prosesnya yang sangat 
panjang dan seringkali ditemukan tidak tertib dalam hal 
administasinya. 
Oleh karena itu, dalam rangka menjawab permasalahan 
tersebut, akan dilaksanakan perubahan dengan melakukan 
penyederhanaan prosedur pencairan Dana Desa dan ADD 
berbasis digital. Dengan ditransformasikannya sistem manual 
menjadi digital tersebut, diharapkan dapat mempercepat 
pencairan Dana Desa dan ADD dan dampaknya adalah 
mempercepat pembangunan desa di Bojonegoro. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya 
dukungan secara internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Bojonegoro dalam melaksanakan proyek 
perubahan dan kesanggupan untuk melaksanakan perubahan 
sesuai dengan arahan Kepala Dinas selaku Project Leader. 

Tanggal : 12 Oktober 2022 
Tempat : Ruang rapat DPMD Kabupaten Bojonegoro  
Waktu : 08.30 WIB s/d selesai 
Output : Sosialisasi dan dukungan internal terhadap 

pelaksanaan proyek perubahan 

c. Rapat Koordinasi Internal  



Dalam rangka melaksanakan proyek perubahan, keberadaan Tim 
sangat diperlukan mengingat padatnya aktivitas pada Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam rapat dibahas 
mengenai struktur Tim beserta anggota yang dirasa mempunyai 
kewenangan dan kompetensi dalam mengisi posisi dalam Tim. 
Pembentukan Tim pada dasarnya akan terbagi dalam 3 (tiga) Tim 
utama, yaitu Tim Digital, Tim Teknis dan Tim Administrasi. Tim 
Digital akan bertugas untuk menyusun aplikasi beserta segala hal 
yang diperlukan untuk mewujudkan aplikasi tersebut, Tim Teknis 
akan melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal, 
eksternal serta pendokumentasian kegiatan, sedangkan Tim 
Administasi akan bertugas untuk melaksanakan pengadministrasian 
kegiatan termasuk didalamnya pencatatan hasil kegiatan, serta 
berkomunikasi dengan Tim yang lainnya. 
Nantinya Tim akan bertanggungjawab dalam melaksanakan 
pentahapan/milestone yang telah digendakan dengan fokus saat ini 
adalah pada tahap jangka pendek. Setelah terbentuk, nantinya 
diharapkan anggota tim dapat saling berkoordinasi dan 
berkonsultasi dengan kami selaku Project Leader apabila menemui 
masalah/kendala di lapangan. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya konsep Tim 
Efektif Proyek Perubahan beserta nama-nama anggota Tim yang 
selanjutnya akan dituangkan dalam Keputusan Kepala  Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro. 

Tanggal : 14 Oktober 2022 
Tempat : Ruang rapat 

DPMD Kabupaten 
Bojonegoro  

Waktu : 08.00 WIB s/d 
selesai 

Output : Kesepakatan 
terhadap 
pembentukan Tim 
dan penyusunan 
draf SK Tim Efektif 

a. Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Efektif 



Menindaklanjuti hasil rapat 
pembentukan Tim, maka 
diterbitkan Keputusan 
Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten 
Bojonegoro tentang Tim 
Efektif Proyek Perubahan 
Penyederhanaan Prosedur 
Pencairan Dana Desa dan 
ADD Berbasis Digital 
(PERSADA GITA) Kabupaten 
Bojonegoro. 
Diharapkan agar tim yang 
telah terbentuk dapat 
melaksanakan tugas pokok 
dan fungsi sesuai dengan 
milestone yang telah 
disusun pada jangka 
pendek, menengah dan 
panjang. 

Tanggal : 14Oktober 2022 

Tempat : DPMD Kabupaten Bojonegoro  

Waktu : 08.00 WIB s/d selesai 

Output : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 
Bojonegoro Nomor : 188/24/KEP/412.211/2022 Tentang Tim Efektif Aksi 
Perubahan Penyederhanaan Prosedur Pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana 
Desa Berbasis Digital (Persada Gita)  

b. Penetapan SK Tim Efektif 



Koordinasi dengan stakeholder eksternal dilaksanakan dalam 
rangka membangun pemahaman dan dukungan terhadap 
proyek perubahan. dalam hal ini disampaikan mengenai 
permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencairan Dana 
Desa dan ADD yang saat ini masih dilaksanakan secara 
konvensional/manual. Kemudian dalam rangka meningkatkan 
efektivitas dan efisiensi, diperlukan adanya transformasi digital 
sehingga pencairannya dapat dilaksanakan secara ringkas dan 
tidak memerlukan berkas manual yang menumpuk dan 
memerlukan waktu yang lama untuk melakukan identifikasi dan 
verifikasi berkas tersebut. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah diperolehnya 
dukungan dari stakeholder eksternal terhadap proyek 
perubahan dengan harapan agar aplikasi digital yang akan 
dibangun dapat memberikan manfaat yang besar bagi 
efektivitas dan efisiensi pencairan Dana Desa dan ADD serta 
bagi pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. 

Tanggal : 18 Oktober 2022 

Tempat : Ruang rapat DPMD Kabupaten Bojonegoro  
Waktu : 13.00 WIB s/d selesai 
Output : Pemahaman dan dukungan dari stakeholder eksternal terhadap 

penyederhanaan prosedur pencairan dana desa dan alokasi dana desa 
berbasis digital  



Tanggal : 25 Oktober 2022 

Tempat : Ruang rapat DPMD Kabupaten Bojonegoro  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai 
Output : Rancangan / konsep system digital 

Dalam rangka mewujudkan aplikasi digital, sebagai langkah 
awal dilaksanakan rapat koordiansi dalam rangka merancang 
sistem digital. Rapat dihadiri oleh segenap Tim Efektif Proyek 
Perubahan. 
Kegiatan diawali dengan penyampaian materi singkat oleh 
Kepala Dinas kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Tim 
Digital yang mengusulkan sistem digital yang nantinya akan 
dibangun.  
Pembahasan terhadap konsep yang ditawarkan tersebut 
diantaranya adalah bahwa aplikasi digital disusun dengan 
konsep yang sederhana namun tetap mengedepankan 
fungsionalitas. Semua pihak yang terlibat dalam pencairan 
Dana Desa dan ADD memiliki akun yang dapat digunakan 
untuk melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap aplikasi 
digital tersebut. Kemudian khusus untuk Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa dapat melakukan pemantauan terhadap 
kinerja pencairan sehingga nantinya dapat berkoordinasi 
dengan Pemerintah Desa terkait 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya konsep 
aplikasi digital yang nantinya digunakan dalam melakukan 
transformasi penyederhanaan prosedur pencairan Dana Desa 
dan ADD berbasis digital 

a. Rapat koordinasi merancang system digital 





b. Mewujudkan system digital 

Berdasarkan penyusunan konsep yang telah 
dilaksanakan, maka langkah selanjutnya 
adalah mewujudkan aplikasi digital PERSADA 
GITA. Aplikasi dibangun dengan 
menggunakan sumber daya yang ada pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bojonegoro. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
terwujudnya aplikasi PERSADA GITA berbasis 
digital dalam rangka memberikan kemudahan 
kepada Pemerintah Desa dan Stakeholder 
yang terlibat dalam pencairan Dana Desa dan 
ADD di Kabupaten Bojonegoro. Aplikasi dapat 
diakses secara online melalui link : 
www.siapdesa.bojonegorokab.go.id  

c. Uji coba system digital 

Tanggal : 25 Oktober 2022 

Tempat : Ruang rapat DPMD Kabupaten 
Bojonegoro  

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai 
Output : Aplikasi  SIAP Desa 

Tanggal : 25 Oktober 2022 

Tempat : Ruang rapat DPMD Kabupaten 
Bojonegoro  

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai 
Output : Aplikasi Siap Desa berhasil 

diuji coba dengan hasil 
memuaskan  

Setelah aplikasi berhasil dibuat, maka untuk 
memastikan aplikasi tersebut dapat berjalan sesuai 
dengan harapan, dilaksanakan uji coba system digital 
dengan melibatkan seluruh anggota Tim Efektif Proyek 
Perubahan. kegiatan uji coba diawali dengan melakukan 
testing terhadap fungsi Login ke dalam aplikasi 
kemudian dilanjutkan dengan melakukan simulasi 
pencairan sampai dengan memantau proses dokumen 
pada akun Pemerintah Desa, Kecamatan, DPMD dan 
BPKAD. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya 
kegiatan uji coba aplikasi PERSADA GITA dengan hasi 
yang memuaskan, kemudian diinstruksikan kepada Tim 
agar menyusun petunjuk teknis digitalisasi permohonan 
pencairan DD dan ADD  

http://www.siapdesa.bojonegorokab.go.id/
http://www.siapdesa.bojonegorokab.go.id/
http://www.siapdesa.bojonegorokab.go.id/
http://www.siapdesa.bojonegorokab.go.id/
http://www.siapdesa.bojonegorokab.go.id/
http://www.siapdesa.bojonegorokab.go.id/
http://www.siapdesa.bojonegorokab.go.id/
http://www.siapdesa.bojonegorokab.go.id/
http://www.siapdesa.bojonegorokab.go.id/


Tanggal : 9 November 2022 

Tempat : DPMD Kabupaten Bojonegoro  

Waktu : 10.00 WIB s/d selesai 

Output : Konsep Petunjuk Teknis  

a. Menyusun draf Petunjuk Teknis 

Penyusunan draf Petunjuk Teknis 
dilaksanakan oleh Tim dalam rangka 
meningkatkan pemahaman terhadap 
aplikasi. Petunjuk teknis disusun sesuai 
dengan proses berjalannya aplikasi dengan 
menyertakan tangkapan layar (screen shoot) 
untuk memberikan gambaran visual dan 
memudahkan user untuk mengamati 
tampilan aplikasi secara riil. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
tersusunnya draf Petunjuk Teknis 
penyederhanaan prosedur pencairan Dana 
Desa dan ADD berbasis digital untuk 
selanjutnya dibahas dalam forum diskusi 



b. FGD Petunjuk Teknis 

Tanggal : 9 November 2022 
Tempat : DPMD Kabupaten Bojonegoro  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai 
Output : Konsep Petunjuk Teknis  

Dalam rangka menyempurnakan draft 
Petunjuk Teknis, maka dilaksanakan FGD 
untuk membahas draf yang telah disusun 
agar nantinya tidak menghasilkan 
perbedaan persepsi antar stakeholder yang 
terkait dengan pencairan Dana Desa dan 
ADD di Kabupaten Bojonegoro. 
Saran/masukan yang diberikan terkait 
dengan draf Petunjuk Teknis yang telah 
disusun antara lain adalah bahwa Petunjuk 
Teknis yang disusun hendaknya disusun 
dengan sederhana dan menjelaskan teknis 
proses yang harus dilakukan terkait dengan 
penyederhanaan prosedur pencairan Dana 
Desa dan ADD berbasis digital. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
diperolehnya saran/masukan dari 
pembahasan Petunjuk Teknis untuk 
ditindaklanjuti oleh Tim dan dilanjutkan 
dengan penetapan oleh Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 

c. Menetapkan Petunjuk Teknis 

Tanggal : 11 November 2022 
Tempat : Ruang rapat DPMD Kabupaten 

Bojonegoro  
Waktu : 10.00 WIB s/d selesai 
Output : Tersusunnya Petunjuk Teknis 

Penggunaan Menu Penyaluran 
Dana Aplikasi Sistem Informasi 
Administrasi Pemerintah Desa 
(Siap Desa) 

Setelah dilakukan penyusunan draf dan 
pembahasan melalui FGD, maka langkah 
selanjutnya adalah melakukan penetapan 
Petunjuk Teknis oleh Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
Kabupaten Bojonegoro. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
diterbitkannya Keputusan Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat tentang Petunjuk 
Teknis Penyederhanaan Prosedur Pencairan 
Dana Desa dan ADD Berbasis Digital (Persada 
Gita).  



Tanggal : 17 November 2022 
Tempat : Ruang rapat DPMD Kabupaten Bojonegoro  
Waktu : 09.30 WIB s/d selesai 
Output : Diperolehnya pemahaman tentang prosedur penyaluran dana desa dan alokasi 

dana desa berbasis digital (Persada Gita) melalui aplikasi Siap Desa oleh Sekdes, 
Kaur Keuangan dan Operator pada 19 Desa di Kabupaten Bojonegoro 

Dalam rangka meningkatkan pemahaman stakeholder, maka dil 
aksanakan sosialisasi dengan materi utama Petunjuk Teknis 
Penyederhanaan Prosedur Pencairan Dana Desa dan ADD Berbasis 
Digital. Kegiatan sosialisasi melibatkan seluruh Tim Efektif Sekdes, Kaur 
Keuangan dan Operator pada 19 Desa di Kabupaten Bojonegoro, 
diantaranya adalah Desa Butoh, Trenggulanan, Setren, Mediyunan, 
Kolong, Sendangharjo, Ngadiluwih, Bareng, Kapas, Semenpinggir, Bogo, 
Bakalan, Mojodeso, Sukowati, Kalianyar, Tikusan, Ngampel, Sambiroto, 
Klampok.  
Dalam kegiatan sosialisasi disampaikan mengenai pentingnya DD dan 
ADD untuk meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. 
Dengan adanya dana tersebut, Desa dapat memperoleh dana strategis 
yang nantinya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.  
Kemudian untuk meningkatkan komitmen bersama tentang 
pemanfaatan Dana Desa, maka dilaksanakan kesepakatan bersama 
antar stakeholder yang terlibat dalam digitalisasi pencairan DD dan 
ADD. Komitmen ini dilaksanakan untuk memperkuat sinergi dan 
integritas dari seluruh pihak untuk mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitasi DD dan ADD. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan 
sosialisasi dan  terbangunnya komitmen bersama antar stakeholder 
terkait dengan digitalisasi pencairan DD dan ADD kepada Sekdes, Kaur 
Keuangan dan Operator pada 19 Desa di Kabupaten Bojonegoro. 



Tanggal : 22 November 2022 
Tempat : Ruang Pertemuan Angling Dharmo Pemerintah Kabupaten  Bojonegoro  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai 
Output : Launching Menu Penyaluran Dana Transfer pada Aplikasi SIAP Desa 

Launching dilaksanakan sebagai bentuk simbolis mulai 
diimplementasikannya digitalisasi pencairan DD dan ADD serta 
sebagai bentuk sosialisasi kepada publik terkait dengan inovasi 
Persada Gita. Dalam kegiatan launching ini, kami disampaikan 
bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mempunyai 
komitmen yang kuat untuk menyelenggarakan pemerintahan 
yang bersih dan akuntabel salah satunya adalah dalam hal 
penyaluran DD dan ADD. 
Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu isu yang patut 
menjadi prioritas untuk dicarikan jalan keluar yang salah satunya 
adalah dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi 
sebagaimana telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dengan PERSADA GITA. 



Diharapkan agar inovasi ini tidak hanya dilaksanakan hanya 
sebatas pada  aksi perubahan, namun dapat 
diimplementasikan secara berkelanjutan, berkembang dan 
bersifat menyeluruh dalam membangun ekosistem digital 
bagi pengelolaan birokrasi di Bojonegoro. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya 
launching dan sosialisasi PERSADA sekaligus sebagai media 
publikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar turut serta 
turut mengawasi penggunaan dana desa sehingga tercipta 
pengelolaan anggaran yang tertib dan sesuai dengan aturan 
yang berlaku. 



Tanggal : Minggu IV November 2022 
Tempat : DPMPD Kabupaten  Bojonegoro  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai 
Output : 3 Kecamatan yang masing-masing ditunjuk 3 (tiga) Desa sehingga keseluruhan 

ada 9 (sembilan) Desa 

Implementasi digitalisasi pencairan Dana Desa dan 
ADD dilaksanakan terhadap 3 Kecamatan yang 
masing-masing ditunjuk 3 (tiga) Desa sehingga 
keseluruhan ada 9 (sembilan) Desa sekaligus 
sebagai percontohan (pilot project) bagi Desa 
lainnya di Kabupaten Bojonegoro. Sebelum 
dilakukan implementasi digital, kepada Kepala Desa 
dan perangkatnya, terlebih dahulu dilakukan 
komunikasi dan koordinasi terkait dnegna 
pemahaman dan persiapan dalam rangka 
implementasi  Persada Gita sehingga diharapkan 
sistem digital dapat berjalan dengan maksimal. 
Secara umum, implementasi berjalan dengan lancar, 
namun ada beberapa hal yang menjadi catatan 
terkait dengan pemahaman dari Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dalam menggunakan aplikasi 
mengingat hal ini adalah sesuatu yang baru, dan 
memerlukan waktu untuk memahami dan 
melaksanakannya. 
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
terlaksananya implementasi digital pada Desa yang 
ditunjuk sebaai pilot project di 9 (sembilan) desa 
pada tiga Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. 
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 No Indikator 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Bobot Target  Realisasi Capaian 

1 2 4 3 5 6 

A. JANGKA PENDEK         

1 Koordinasi dan komunikasi 
internal 

10 %  1 kegiatan 1 kegiatan 10 %  

2 Tim Efektif Proyek 
Perubahan 

10 % 1 SK 1 SK 10 % 

3 Koordinasi dengan 
stakeholder eksternal 

10%  1 Kegiatan 1 Kegiatan 10%  

4 Rancang bangun aplikasi / 
system pencairan digital 

10%  1 Aplikasi 1 Aplikasi 10%  

5 Petunjuk Teknis digitalisasi 
permohonan pencairan DD 
dan ADD 

10 % 1Dokumen 1Dokumen 10 % 

6 Sosialisasi dan membentuk 
kesepakatan digitalisasi 
pencairan DD dan ADD 

10% 1Kegiatan 1Kegiatan 10% 

7 Launching Digitalisasi 
Pencairan DD dan ADD 
  

10 %  1 Kegiatan 1 Kegiatan 10 %  

8 Implementasi pencairan 
Dana Desa dan ADD secara 
paperless 

30 % 9 Desa 30 Desa 60 % 

  JUMLAH  100 %      130 % 

B
. 
JANGKA MENEGAH          

1. Melaksanakan evaluasi 
digitalisasi Pencairan Dana 
Desa dan ADD pada Desa 
yang ditunjuk sebagai pilot  
project di tiga desa pada 
tiga kecamatan 

40 %   1 Kegiatan 9 desa 40% 

2. Meningkatkan penerapan 
digitalisasi Pencairan Dana 
Desa dan ADD pada di 
seluruh desa pada tiga 
kecamatan 

60 %  44 Desa - - 

  JUMLAH 100 %       
C.  JANGKA PANJAMG          
1. Meningkatkan penerapan 

digitalisasi Pencairan Dana 
Desa dan ADD pada di 
seluruh desa 419 (empat 
ratus Sembilan belas) desa 
di kanupaten Bojonegoro  

40 % 419 Desa - - 

2. meningkatkan akuntabilitas 
kinerja pada proses 
Pencairan Dana Desa dan 
ADD berbasis Digital 
paperless di Kabupaten 
Bojonegoro 

60 %  1 Kegiatan - - 

  Jumlah  100 %       



No Sebelum sesudah 

1 Terjadi kesalahan administrasi terhadap 
proposal permohohan pencairan 

Adanya sistem elektronik yang 
memudahkan penyusunan proposal 
sehingga dapat meminimalisir 
kesalahan 

2 Proses pencairan dana desa dan ADD 
secara manual / konvensional  

Pencairan dana desa dan ADD berbasis 
digital dengan memanfaatkan aplikasi 
SIAP Desa 

3 Verifikasi berkas secara manual Verifikasi berkas berbasis elektronik 

4 Diperlukan waktu yang relatif lama 
dalam proses pencairan dana desa dan 
ADD  

Dapat menekan waktu yang diperlukan 
dalam proses pencairan dana desa dan 
ADD 

5 Kurangnya akuntabilitas dalam 
pencairan dana desa dan ADD 

Meningkatnya akuntabilitas pencairan 
dana desa dan ADD secara digital 
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Kuadran Upaya yang dilakukan 

1 Key Players.  
(Promoters)  

a. Memanfaatkan dukungan untuk melaksanakan 
seluruh tahapan proyek perubahan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan  

b. Melakukan konsultasi dan meminta arahan 
kebijakan pada setiap tahapan proyek perubahan  

c. Selalu berkoordinasi dalam tahap perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.  

d. Meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan, 
kendala dan hambatan yang terjadi.  

2 Keep Informed.  
(Defenders)  

a. Melakukan komunikasi efektif untuk meyakinkan 
manfaat dari proyek perubahan ini  

b. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar 
dapat terlibat dalam proses kegiatan.  

c. Memberikan informasi secara berkelanjutan 
tentang proyek perubahan serta  minta 
dukungan dalam pelaksanaannya.  

3 Keep Satisfied.  
(Latents)  

a. Meyakinkan bahwa proyek perubahan memang 
sangat dibutuhkan.  

b. Memberikan informasi secara terus menerus 
tentang proyek perubahan yang akan dilakukan.  

c. Melakukan pendekatan dan koordinasi agar 
dapat terlibat dalam proses kegiatan  

d. Melakukan komunikasi dan interaksi dalam 
pelaksanaan proyek perubahan.  

4 Minimal Effort.  
(Aphatetics)  

a. Memberikan pemahaman akan arti penting dan 
manfaat proyek perubahan.  

b. Melakukan koordinasi & memberikan informasi 
tentang pelaksanaan proyek perubahan dan 
hasilnya.  

c. Memberikan motivasi agar ikut berkontribusi 
terhadap kegiatan proyek perubahan.  
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Kepentingan 

+ + 

− − 
− + 

PROMOTERS 
  

• Bupati 

• Wakil Bupati 

• Sekretaris Daerah  

• Asisten Daerah 

DEFENDERS 
  

• Sekretaris Dinas 
• Kabid Pemerintahan Desa 
• Kabid Pembangunan dan 

Kerjasama Desa/ Kelurahan 
• Kabid Pengembangan Sumber 

Daya Alam dan Teknologi 

Tepat Guna 
• Kabid Ketahanan Masyarakat 

Desa/ Kelurahan 
• Para Kepala Seksi 

LATENTS 
  

• BPKAD 
• Dinas Kominfo 
• Camat 
• Kepala Desa 
• Media 

APATHETIC 
  

• Staf Dinas 
• Masyarakat miskin 

desa 
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PEMBERDAYAAN ORGANISASI 
PEMBELAJARAN 

Pemberdayaan organisasi pembelajaran merupakan upaya dan hasil yang telah 
dilakukan oleh Project Leader dalam mengembangkan pembelajaran organisasi guna 
memberdayakan stakeholder internal dan eksternal. Dalam proyek perubahan ini, 
pemberdayaan organisasi pembelajaran dilakukan dengan melakukan beberapa hal 
sebagai berikut : 

Membentuk Tim Efektif dalam rangka 
mengimplementasikan proyek 
perubahan sehingga dapat berjalan 
secara efektif beriringan dengan 
agenda yang berjalan sesuai dengan 
tugas pokok dan fungsi 

Memberikan  informasi dan edukasi 
kepada stakeholder internal dan 
eksternal tentang pencairan dana desa 
dan ADD berbasis digital  

Melaksanakan diskusi kelompok 
melalui Focus Group Discussion (FGD) 
pada kesempatan pembahasan rapat 
koordinasi untuk memperoleh hasil 
yang terbaik sekaligus menjadi sarana 
dalam melakukan mengembangkan 
pengetahuan 

Melaksanakan komunikasi dan 
memberikan edukasi tentang 
akuntabilitas pencairan dana desa dan 
ADD berbasis digital kepada Sekdes, 
Kaur Keuangan dan Operator Desa. 



Secara umum tidak ditemui kendala yang berarti dalam 
mengimplementasikan proyek perubahan, akan tetapi dapat 
disampaikan bahwa secara umum beberapa kendala secara 
internal dan eksternal sebagai berikut : 
Kendala Internal 

Kendala internal yang dihadapi dalam implementasi proyek 
perubahan antara lain adalah terkait dengan padatnya 
aktivitas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
sehingga berpotensi menggeser jadwal milestone dan 
menyita banyak waktu anggota Tim Efektif Proyek Perubahan 
dalam mengimplemetasikan milestone. 

Kendala Eksternal 
Kendala eksternal yang ditemui pada saat 
mengimplementasikan proyek perubahan diantaranya 
adalah kurangnya pemahaman Kepala Desa dan Perangkat 
desa dalam menggunakan aplikasi. Kondisi ini dapat 
mengakibatkan proses input dan output data kurang 
maksimal sehingga akan berdampak pada ketidak sesuaian 
antara dokumen diminta oleh aplikasi. 

Strategi yang dilakukan dalam menangani kendala yang ditemui pada saat implementasi proyek 
perubahan antara lain : 
Strategi Internal 

Strategi yang dilaksanakan untuk menangani permasalahan internal implementasi proyek 
perubahan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi anggota Tim Efektif Proyek 
Perubahan serta menentukan jadwal yang sesuai apabila berbenturan dengan agenda pada 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.  

Strategi Eksternal 
Untuk menjawab permasalahan eksternal yang ditemui pada saat mengimplementasikan 
proyek perubahan adalah dengan memberikan penjelasan kepada Kepala Desa dan Perangkat 
Desa tentang cara kerja dan penggunaan aplikasi sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah 
dibuat. Dalam meberikan penjelasan tersebut dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung 
maupun media sosial untuk mempermudah komunikasi antara Kepala Desa, Perangkat Desa 
dan Tim Efektif Proyek Perubahan. 

KENDALA PROYEK PERUBAHAN 



KESIMPULAN 

Rekomendasi yang dapat 
disampaikan dalam rangka 
mewujudkan implementasi 
proyek perubahan sebagai 
keberlanjutan inovasi antara 
lain : 
• Meningkatkan 

implementasi proyek 
perubahan pada seluruh 
Desa dan Kecamatan di 
Kabupaten Bojonegoro 

• Pengembangan sistem 
digital pada perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi 
pemanfaatan Dana Desa 
dan ADD di Desa 

• Melaksanakan sosialisasi 
dan pendampingan kepada 
Kepala Desa dan Perangkat 
Desa dalam 
mengimplementasikan 
sistem digital 

• Melaksanakan monitoring 
dan evaluasi secara 
berkelanjutan. 

Proyek Perubahan PERSADA GITA (Penyederhanaan Prosedur 
Pencairan Dana Desa dan ADD Berbasis Digital) berhasil 
diimplementasikan pada jangka pendek dalam rangka 
melakukan transformasi dari sistem manual menjadi sistem 
digital dalam rangka meningkatkan akuntabilitas sekaligus 
menyederhanakan proses pencairan Dana Desa dan ADD di 
Kabupaten Bojonegoro.  
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik pada implementasi 
proyek perubahan sebagai berikut : 
 Proyek perubahan berhasil diimplementasikan dengan 

capaian sebesar 130% melebihi target kinerja pada jangka 
pendek, yaitu dengan ketercapaian tahap implementasi 
yang semula ditargetkan 9 Desa, dapat dilaksanakan 
melebihi target 30 Desa. 

 Diperolehnya dukungan dari Mentor, Coach, stakeholder 
internal dan eksternal dalam implementasi proyek 
perubahan. 

 Tahapan Melaksanakan evaluasi digitalisasi Pencairan Dana 
Desa dan ADD pada Desa yang ditunjuk sebagai pilot  
project di tiga desa pada tiga kecamatan yang semula 
direncakan akan berjalan di jangka menengah sudah 
berhasil dilakukan di jangka pendek dengan nilai bobot 
sebesar 40% 

 Terlaksananya pembuatan Petunjuk Teknis digitalisasi 
permohonan pencairan DD dan ADD 

 Terlaksananya aplikasi digital dalam proses permohonan 
pencairan DD dan ADD 

 Terlaksananya sosialisasi digitalisasi permohonan pencairan 
DD dan ADD 

 Terlaksananya penerapan digitalisasi permohonan 
pencairan DD dan ADD pada desa yang ditunjuk sebagai 
Pilot Project di 9 (Sembilan) desa di 3 (tiga) Kecamatan 
masing-masing @ 3 (tiga) desa 

 Dalam mengimplementasikan proyek perubahan, ditemui 
kendala dari sisi internal dan eksternal, akan tetapi kendala 
tersebut dapat diselesaikan dengan meningkatkan 
koordinasi dan komunikasi dengan Tim efektif serta 
memberikan pemahaman kepada Kepala Desa dan 
Perangkat Desa tentang PERSADA GITA 

REKOMENDASI 




