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BAB III

PEMBAHASAN ANALISIS PENERAPAN AKUNTABILITAS 
KEUANGAN DESA DALAM SISTEM INFORMASI DESA (SID) TAHUN 

2016

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan secara detail mengenai bagaimana 

proses penerapan akuntabilitas anggaran dalam Sistem Informasi Desa (SID) di 

Desa Girisuko, Kab. Gunungkidul serta faktor-faktor apa saja yang menjadi 

pendukung dan penghambat Penerapan Akuntabilitas Anggaran dalam Sistem 

Informasi Desa (SID) di Desa Girisuko, Kab. Gunung Kidul – Yogyakarta. 

Berdasarkan metode yang sudah dilaksanakan penulis menggunakan 

pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Didalam pengumpulan data yang dalam hal ini terkait dengan proses 

akuntabilitas keuangan desa oleh Pemerintah Desa Girisuko yang menggunakan 

teknik wawancara, peneliti melibatkan narasumber-narasumber yang 

merepresentatifkan dari masyarakat maupun institusi yang secara langsung 

maupun tidak langsung terlibat dalam proses akuntabilitas keuangan desa. Dengan 

melibatkan komponen masyarakat yang kompeten dalam hal ini sehingga akan 

dihasilkan data-data yang relevan dengan indikator-indikator yang akan diteliti 

dari akuntabilitas keuangan desa ini.

Akuntabilitas keuangan Desa sendiri mengandung pengertian bahwa 

Pemerintah Desa harus dapat memberikan pertanggungjawabannya kepada 

masyarakat Desa untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan 

sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan transparan untuk mencapai 

keberhasilan dalam pelaksanaan misi pembangunan Desa. Adanya Alokasi Dana 

Desa juga merubah kondisi keuangan desa yang dulu sebelum adanya ADD 
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pemberian gaji kepada pamong desa, kepala bidang, kepala dukuh, hingga Kepala 

Desa diberikan seriap tiga bulan sekali (triwulan).

Dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) membuat setiap pamong desa, 

kepala bidang, kepala dukuh, hingga Kepala Desa bisa mendapatkan gaji setiap 

bulan. Dahulu yang pemerintah desa tidak bisa berfokus dalam menjalankan 

tugasnya sebagai pelayan masyarakat karena juga harus memikirkan uang untuk 

memberi nafkah keluarganya dengan adanya ADD ini bisa bernafas lebih lega 

serta bisa focus menjalankan tugasnya karena sudah bisa mendapatkan 

penghasilan tetap setiap bulan . Dengan adanya hal tersebut terlihat sebelum 

adanya dana desa pegawai/pemerintah desa masih belum terjamin dalam hal 

kesejahteraan dan diharapkan setelah adanya ADD ini dapat meningkatkan 

kesejahteraan aparatur desa, serta berdampak langsung dengan kinerjanya yang 

tentunya diharapkan semakin membaik.

Pemberian Alokasi Dana Desa ini mulai diberlakuakan di Desa Girisuko pada 

pertengahan tahun 2015 yakni anggaran yang menjamin seluruh yang terkait 

dengan kesejahteraan dan pembangunan desa yang ditegaskan didalam Undang-

Undang Nomor 06 Tahun 2014 . Pertama berkaitan dengan kesejahteraan 

perangkat desa yang menyebutkan adanya penghasilan tetap kepada aparatur desa 

yang diberikan setiap bulan dan bukan setiap triwulan lagi. Kedua berkaitan 

dengan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatkan pembangunan 

insfrastruktur umum desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan 

adanya anggran yang lebih besar serta gaji bagi aparatur desa yang sudah dapat 

dikatakan layak sebesar Rp.1.300.000,00 maka diharapkan tercipta pemerintahan 
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yang optimal dan kinerja birokrasi yang lebih baik. (Hasil wawancara dengan 

Bapak Sumbodo, Pj Sekdes Desa Girisuko pada tanggal 19/02/2017 di Balai Desa 

Girisuko).

Dalam pelaksanaan realisasi anggaran alokasi dana desa tentunya peran 

pemerintah desa sangatlah penting, karena wewenang yang besar dalam 

mengelola anggran yang besar menuntut pemerintah benar-benar akuntabel dan 

transparan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan 

Pemerintah Daerah dalam kaitannya keuangan desa dari dana yang dialokasikan. 

Desa Girusuko dalam hal ini di Gunungkidul dijadikan Desa percontohan dalam 

penggunan Sistem Informasi Desa yang dimana adanya sistem ini proses 

pelaporan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat akan lebih mudah 

khususnya menjadi lebih transparan hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan 

oleh bapak Marsudiono selaku kepala seksi pelayan yang berbunyi : 

“Adanya Sistem Informasi Desa (SID) tentunya berdampak langsung 
dengan proses reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah 
pusat, dimana dengan adanya SID ini masyarakat tentunya dipermudah 
mengakses berbagai sumber informasi terutama transparansi dalam 
penggunaan anggaran, sehingga tanpa datang ke Balai Desa masyarakat 
sudah bisa mengakses informasi yang berkaitan dengan desa contohnya 
anggaran”(Wawancara dengan Bapak Marsudiono, Kepala Seksi 
Pelayanan Desa Girisuko, 19/02/2017 di Balai Desa). 

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas dapat dilihat bahwa Sistem 

Informasi Desa (SID) meruapakan salah satu terobosan yang sangat berguna baik 

itu bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa . Hal ini tentunya sejalan 

dengan apa tujuan dari akuntabilitas keuangan desa dengan adanya sistem ini 

masyarakat dapat mengakses haknya dalam memperoleh pertanggungjawaban 
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dalam penggunaan alokasi dana desa dan pemerintah dapat 

mempertanggungjawabkannya secara lebih transparan.

Sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini maka 

indikator-indikator yang diteliti dalam Akuntabilitas Keuangan Desa dalam  

Sistem Informasi Desa ini adalah : Peran pemerintah desa dalam proses 

pengelolaan keuangan desa dalam sistem informasi desa yaitu 1) perencanaan dan 

penganggaran keuangam desa, 2) pelaksanaan keuangan desa, 3) pentatausahaan 

keuangan desa, 4) pelaporan keuangan desa. Kemudian indikator-indikator terkait 

akuntabilitas keuangan desa adalah : 1) adanya laporan yang diberikan oleh 

pemerintah desa , 2) adanya kebenaran dalam laporan pemerintah desa, 3) adanya 

transparansi laporan oleh pemerintah desa. Untuk lebih mengetahui secara lebih 

mendalam maka berikut peneliti sajikan pembahasan terkait indikator-indikator 

yang dianalisa dalam proses akuantabilitas keuanagn desa dalam sistem informasi 

desa di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang,Gunungkidul.

A. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di 

Sistem Informasi Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pengertian 

keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan 

pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan 

desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. (Petunjuk 
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Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Oleh; Deputi 

Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015:33)

Dalam melihat lebih jelas dapat dilihat dalam siklus pengelolaan 

keuangan desa  berikut : 

Gambar 3.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa,BPKP, 2015

Selanjutnya Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut 

memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan 

batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan 

desa secara mendetail dapat dilihat dalam gambaran umum pengelolaan keuangan 

desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/provinsi/kabupaten/kota, subjek 



66

pelaksananya di desa, struktur APBDesa, laporan dan lingkungan strategis berupa 

ketentuan yang mengaturnya. 

Gambar 3.2
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa,BPKP, 2015

Dalam struktur keuangan desa kekuasaan pengelolaan keuanngan desa berada 

ditangan kepala Desa. Tetapi dalam implementasinya kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa sebagian kewenangnnya dikuasakan kepada perangkat desa 

sehingga pelaksanaannya dilaksanakan bersama-sama baik itu oleh kepala deas 

dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Untuk lebih 

menganalisis secara mendalam mengenai keuangan desa maka akan penulis 

jabarkan dalam analisi sesuai indikaor-indikator yang ada dan tentunya terkait 

dengan sistem informasi desa yang ada yaitu :



67

1. Perencanaan dan Penganggaran 

Penyusunan perencanaan pembangunan desa sesuai dengankewenangan 

pemerintah desa, dengan mengacu pada perencanaan 

pembangunankabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJM 

Desa danRKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan 

PeraturanDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 

untukjangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan 

TahunanDesa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 

untukjangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam melakuakn perencanaan pembangunan, 

pemerintah desa wajib melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

(Musrenbang) yang dilaksanakan secara partisipatif yangpelaksanaannya paling 

lambat pada bulan Junitahun anggaran berjalan.. RKP Desa merupakan 

penjabaran dari RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa. 

Di Desa Grisisuko sendiri menurut wawancara yang penulis lakukan dengan 

PJ Sekretaris Desa Girisuko menyatakan : 

“Dalam penyusunan RPJMDes dan RKPDes di Desa Girisuko tentunya 
kami bersumber dari hasil Musdus, setelah itu dimusyawarahkan lagi 
dalam dalam forum Musrenbang ditingkat Desa, yang dalam 
pelaksanaannya melibatkan pemerintah desa, BPD, Lembaga masyarakat, 
serta dari tokoh masyarakat juga tentunya” (Hasil wawancara dengan 
Bapak Sumbodo, Pj Sekdes Desa Girisuko pada tanggal 19/02/2017 di 
Balai Desa Girisuko).

Dalam hal ini untuk memperkuat bukti adanya keterlibatan masyarakat dalam 

proses perencanaan pembangunan di Desa Girisuko, berikut adalah bukti musdus 

yang dilakukan oleh masyarakat yang dilaksanakan pada :
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Musyawarah dusun 

Tanggal  : 21-10- 2015

Tempat  : Balai Pedukuhan Pacar 1

Pukul     : 20:00

Susunan acara :

1. Pembukaan

2. Sambutan kepala dukuh

3. Musyawarah pembangunan

4. Lain- lain

5. Penutup

Hasil musdus sebagai berikut

Usulan dari bapak Ketua LPPM bahwa dipadukuhan pacar I itu jalan gang 

RT 01 dan RT 02 sudah rusak parah, maka Bapak LPPM untuk 

pembangunan periode 2016 mengusulkan membangun jalan gang RT 01 

dan RT 02.

Bapak Sadiyono juga mengusulkan untuk periode 2017 pembangunan 

dilanjutkan memperbaiki jalan gang RT 03 dan RT 04.

Bapak Fajar sodir mengusulkan Pembangunan selokan dari jalan utama 

dusun yang setiap musim hujan airnya membludak dan mngenai rumah 

warga masyarakat. Untuk periode 2017 bapak Fajar juga mengusulkan 

karena jalan depan balai dusun sampai tugu rusak sebaiknya diusulkan 

juga kedesa untuk dibangun.
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Jadi dapat diambil kesepakatan bahwa pada periode 2016-2017 padukuhan 

pacar I mengusulkan pembangunan 

1. Jalan gang RT 01 dan RT 02

2. Jalan gang RT 03 dan RT 04

3. Selokan Dusun dan selokan jalan utama

4. Perbaikan jalan depan balai dusun sampai tugu Pacar I

Dari apa yang disampaikan Bapak Sumbodo terlihat bahwa salah satu hal 

penting dalam proses perencanaan untuk RPJMDes yang berlaku selama 6 Tahun 

telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Dengan adanya Musdus serta adanya 

Musrenbang tentunya hal yang diharapkan adalah kebijakan yang dihasilkan 

benar-benar dibutihkan oleh masyarakat, bukan ustru kebijakan yang dibuat hanya 

sebagai formalitas semata maupun hanya berupa kegiata untuk menghabiskan 

anggaran. Salah satu hal yang bisa penulis ambil contoh adalah pembangunan 

jembatan Ndung Dowo yang ada di Padukuhan Pacar I,. Jembatan ini terwujut 

berkat adanya musdus yang diselenggarakan pemerintah desa Girisuko hal ini 

juga secara langsung disampaikan oleh pernyataan dari ketua BPD Desa Girisuko 

sebagai berikut :

“Dalam menyusun RPJMDes serta RKPDes Pemerintah Desa Girisuko 
telah melibatkan masyarakat secara langsung, dalam hal ini telah bisa 
mengakomodir kepentingan dari masyarakat salah satu contohnya adalah 
pembangunan jembatan Ndung Dowo, yang dalam hal ini pembangunan 
dilakuakn atas usul masyarakat dengan tentunya mempertimbangan 
APBDes yang ada, kami selaku BPD juga melakukan dorongan serta 
pengawan agar proses pembangunan jembatan dapat segera terlaksana”( 
(Hasil wawancara dengan Bapak Suhadi, Ketua BPD Desa Girisuko pada 
tanggal 19/02/2017 di Balai Desa Girisuko).
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Dari pernyataan Bapak Suhadi tentunya memperkuat fakta yang ada bahwa 

dalam penyusunan RPJM serta RKPDes tentunya merupakan hasil dari 

musyawarah bersama masyarakat bersama dengan pemerintah . Dalam kaitannya 

dengan Sistem informasi desa untuk perencanaan ini Desa Girisuko juga  

memperhatikan masukan yang ada dari kolom komentar masyarakat yang di post 

langsung di website Desa Girisuko, untuk lebih jelasnya penulis melakukan 

wawancara dengan bapak Ismuhadi sebagai berikut : 

“Dalam penerapan Sistem Informasi Desa Girisuko selain sebagai 
sarana informasi dalam website ini juga bisa digunakan untuk masyarakat 
menyampaikan masukan serta saran terutama dalam hal pembangunan 
Desa demi memajukan Desa Girisuko, dmasukan ini dapat digunakan 
sebagai bahan untuk menyusun RKPDes serta RPJMDes” .
(Hasil wawancara dengan Bapak Ismuhadi Staf Desa Girisuko yang 
mengurusi SID pada tanggal 19/02/2017 di Balai Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan Bapak Ismuhadi tersebut jelas bahwa SID juga 

mempunyai peranan yang cukup besar dalam membantu perecanaan RPJMDes 

serta RKPDes. Dengan adanya sistem ini masyarakat bisa lebih mudah dalam 

menyampaikan masukan maupun saran yang membangun bagi kemajuan Desa 

Girisuko, karena dengan prinsip ini maka tentunya dalam menjaring pendapat 

serta aspirasi masyarakat tidak perlu secara langsung diadakan pertemuan-

pertemuan tetapi cukup dengan lewat komentar di SID maka masyarakat dapat 

menyampaikan masukannya. Untuk bukti lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

gambar dibawah ini : 
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Gambar 3.3
Penggunaan SID Sebagai Penjaring Aspirasi Masyarakat

Berikut ini adalah salah satu komentar masysrakat di dalam sistem informasi 
desa yang ada di dalam website Desa Girisuko sebagai penjaring aspirasi 
masyarakat 

@hadisang: ‘’membaca berita terkait dana desa yang mencapai 2m di setiap 
desa, saya sebagai putra asli Girisuko, saya berharap agar danba tersebut bisa 
mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu supaya bisa sejajar dengan yang 
lain yang sudah mampu. Salam semangat buat desaku sepesial salam buat pak 
Ismuhadi sahabtku sewaktu bangku SD.

Sistem Informasi Desa Girisuko, 2017

Dari apa yang terlihat diatas maka tentunya Sistem Informasi Desa 

mempunyai manfaat yang sangat luas bahkan sebagai penjaring aspirasi maupun 

sebaga media pengawasan masyarakat terhaadap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah. Dengan adanya media ini makanya akan mempermudah masyarakat 

dalam melakuakan control juga membantu pemerintah untuk mendapatkan 

masukan dari masyarakat itu sendiri. Dalam hal perencanaan pula wawancara 

yang dilakukan dengan Ibu Wahyu selaku Kaur perencanaan juga memperkuat 

bahwa proses perencanaan RPJMDes dan RKPDes benar-benar dilakukan, berikut 

pernyataan dari Ibu Wahyu :
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“Tentunya Pemerintah Desa Girisuko dalam membuat suatu RPJMDesa 
serta RKPDes mengacu kepada hasil dari Musdus yang selanjutnya 
menjadi dasar diadakan Musrenbang yang dalam hal ini di Desa Girisuko 
dibentuk adanya tim 11 yang bertugas merumuskan rumusan RPJMDes, 
selanjutnya dibawa ke BPD dan hasilnya baru diusulkan ke Pemerintah 
Daerah”. (Hasil wawancara Ibu Wahyu Setyaningsih selaku Kaur 
Perencanaan Desa Girisuko pada tanggal 28/02/2017 di Balai Desa 
Girisuko).

Dari apa yang disampaikan Ibu wahyu terlihat bahwa dalam hal perencaan 

Desa girisuko sudah melibatkan baik itu unsur masyarakat yang merupakan 

sasaran dari adanya suatu program. Karena apabila yang terjadi hanya kebijakan 

asal jadi maka tentunya manfaat yang dihasilkan tidak akan optimal dan tidak 

sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat. Selain pelibatan masyarakat 

Pemerintah Desa Girisuko juga melibatkan peran BPD serta lembaga desa lainnya 

dalam menyusun draft RPJMDes yang dengan ini memperlihatlan dalam 

pelaksanaannya sudah dapat dikatakan baik. Berikut merupakan data tabel terkait 

program yang akan dilakukan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa Girisuko : 

Tabel 3.1
Program Pembangunan Jangka Menengah Desa Girisuko

No Kebijakan Program
Misi Kesatu
A. Meningkatkan kwalitas

pelayanan untuk pendidikan
dan kesehatan

1. Pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan
2. Pembiaan dan partisipasi
pemuda
3. Perbaikan gizi masyarakat
4. Peningkatan sumber daya
kesehatan
5. Lingkungan sehat

Meningkatkan kwalitas
pelayanan untuk pendidikan
dan kesehatan

1. Penguasaan, pengembangan
penerapan teknologi pada
UMKM
2. Pengembangan usaha mikro,
kecil dan menengah



73

Meningkatkan pelayanan
Kependudukan

1. Peningkatan tertib administrasi
kependudukan
2. Pengembangan sistem 
informasi
administrasi kependudukan

Meningkatkan
pemberdayaan keluarga
dan KB

1. Ketahanan dan pemberdayaan
keluarga
2. Keluarga Berencana
3. Peningkatan kwalitas hidup dan
perlindungan perempuan
4. Peningkatan kesejahteraan dan
perlindungan anak

Meningkatkan kwalitas
kehidupan beragama dan
memantapkan kerukunan
antar dan inter umat
beragama

1. Peningkatan kwalitas beragama
2. Pemantapan kerukunan inter 
dan
antar umat beragama

Menurunkan gangguan
keamanan masyarakat

1. Pemeliharaan ketertiban
2. Pemberdayaan rakyat terlatih
dan perlindungan masyarakat 

Misi Kedua
B. Meningkatkan SDM

Pertanian
1. Pengembangan Sumber
Daya Manusia pertanian
tanaman pangan
2. Pengembangan SDM
kehutanan dan perkebunan
3. Pemberdayaan masyarakat
pertanian, kehutanan dan
perkebunan

Mengoptimalkan kinerja
kelompok pertanian

1.Pendidikan dan pelatihan
Pertanian

Menjaga dan meningkatkan
kwalitas sarana dan
prasarana air bersih

1. Penyediaan dan pengelolaan
air bersih
2. Peningkatan dan perawatan

Misi Ketiga
C.  Revitalisasi pertanian dalam

rangka peningkatan
ketahanan pangan

1. Peningkatan ketahanan
pangan
2. Pengembangan produk
pertanian bahan baku industry

Mengembangkan
intensifikasi pertanian dan
kewirausahaan bidang
pertanian

1. Pengembangan agrobisnis

Mengupayakan
pendampingan managemen
dan pelatihan ketrampilan

1. Pengembangan usaha mikro
2. Pengembangan kewira
Usahaan
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bagi UMKM
Mengembangkan industry
kecil berbahan baku local

1. Pengembangan agro industry

Misi Keempat
D. Meningkatkan kapasitas

aparat pemerintah desa
1. Peningkatan kwalitass SDM
Aparat Pemerintah Desa
2. Pengembangan
kelembagaan dan
ketatalaksanaan desa
3. Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur desa

Mewujudkan Desa sebagai
pusat pertumbuhan dan
pembangunan

1. Peningkatan dan
pengembangan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes)
2. Pembangunan Desa
3. Peningkatan pemberdayaan
Masyarakat

Meningkatkan kwalitas
managemen keuangan
desa

1. Peningkatan kwalitas
pelaksanaan anggaran
belanja
2. Peningkatan pengelolaan
keuangan desa

Meningkatkan penerimaan
keuangan desa

1. Peningkatan pendapatan asli
desa
2. Pembinaan dan pengelolaan
kekayaan desa
3. Pendayagunaan usaha Desa
BUMDes.

Sumber : RPJM Desa Girisuko, tahun 2015-2018)

Selanjutnya setelah terbentuknya RPJMD, maka untuk menjabarkannya 

dilakukan perumusan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang disusun 

berjangka waktu satu tahun . Salah satu alasan disusunnya RKPDes adalah untuk 

mendapatkan Alokasi Dana Desa yang diadakan setiap bulan namun tidak 

menutup kemungkinan akan ada sumber dana lain-lain. Pemerintah Desa 

mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten berdasarkan kondisi geografis, jumlah penduduk, luas wilayah dan 

sebagainya. 
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Rencana Kerja Pemerintah Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala 

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Desa Girisuko sendiri memiliki prioritas kegiatan yang disertakan 

dengan anggaran yang telah di setujui oleh Pemerintah Daerah Gunungkidul 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2
Rencana Kerja Desa Girisuko Tahun 2016

Biaya dan Sumber 
Biaya

No Bidang Jenis 
Kegiatan

Vol Manfaat

Jumlah (Rp) Sumb
er

biaya jasa 
komunikasi, 
air dan listrik

12

tersedianya 
jasa 
komunikasi, 
air dan listrik

     
3,600,000.00 

ADD

pemeliharaan 
dan perizinan 
kendaraan 
dinas

2

tersedianya 
kendaraan 
dinas 
kondisis 
prima

     
2,700,000.00 

ADD

penyediaan 
barang 
cetakan dan 
penggandaan

1
tersedianya 
barang 
cetakan      

2,160,000.00 

ADD

Penyediaan 
ATK

1

tersedianya 
ATK 
perangkat 
desa

   
10,339,000.00 

ADD

Penyediaan 
Jasa 
Kebersihan 
Kantor

12 
bln

lingkungan 
kantor desa 
terjaga 
kebersihanny
a

     
6,000,000.00 

ADD

Penyediaan 
Jasa Jaga 
Balai 

12 
bln

tersedianya 
tenaga 
keamanan 
kantor desa\

     
6,000,000.00 

ADD

1 Penyeleng
garaan 
Pemerint
ah Desa 
Desa

Penyediaan 
Jasa 
Administrasi/
Teknik 

24 
bln

tertingkatnya 
tertib 
administrasi    

24,000,000.00 

ADD
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Perkantoran
Penyediaan 
komponen 
listrik/penera
ngan 
bangunan 
kantor

1

tersedianya 
komponen 
listrik / 
penerangan 
kantor         

500,000.00 

ADD

Rapat 
koordinasi 
dan 
konsultasi 
keluar 
daerah/desa

 50 
kali 

tersedianya 
operasional 
perjalanan 
dinas      

2,500,000.00 

ADD

Makan 
minum rapat 
koordinasi 

1 
tahu

n

tersedianya 
konsumsi 
rapat-rapat

     
9,228,000.00 

ADD

pipanisasi 
dan sarana air 
bersih kantor 
desa

1
tersedianya 
saluran air 
kantor desa      

7,500,000.00 

PJK

Program 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur
Penyediaan 
jasa 
perbaikan 
peralatan 
kerja (servis 
dan suku 
caadang)

1 ls

tersedianya 
peralatan 
kantor selalu 
dalam 
kondisi siap 
pakai      

2,500,000.00 

ADD

Penyediaan 
jasa 
perbaikan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor

ls

tersedianya 
perlengkapan 
kantor yang 
baik      

2,000,000.00 

ADD

Penyediaan 
Peralatan 
Rumah 
Tangga

Ls

tersedianya 
peralatan 
rumah tangga 
kantor desa

     
3,500,000.00 

ADD

Pembanguna
n Gedung 
kantor desa, 
gapura dan 
mck

1

tersedianya 
bangunan 
kantor dan 
gedung 
pertemuan 

 
100,000,000.0

0 

ADD
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yang 
memadai

Pengadaan 
peralatan 
kerja

Ls

tersedianya 
laptop/kompu
ter yang 
memadai

     
8,000,000.00 

ADD

Pengadaan 
perlengkapan 
gedung 
kantor desa

Ls

tersedianya 
perlengkapan  
gedung/kanto
r 

     
5,000,000.00 

PJK

Program 
peningkatan 
kinerja 
aparatur
Penghasilan 
tetap dan 
tunjangan 
Kepala Desa 
dan 
Perangkat 
Desa

Kades
12 
bln

   
25,800,000.00 ADD

Sekdes 8 bln    
14,000,000.00 ADD

kabag kaur
72 
bln

   
93,600,000.00 ADD

Dukuh

108 
bln

 
136,080,000.0

0 ADD

Staf
36 
bln

   
44,496,000.00 ADD

tunjangan 
kepala desa 
dan 
perangkat 
desa

1 ls
     

6,000,000.00 ADD
Tunjangan 
dan 
operasional 
BPD

Ketua
12 
bln

     
2,400,000.00 ADD

Wakil ketua
12 
bln

     
2,100,000.00 ADD

Sekretaris 12      ADD
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bln 1,920,000.00 
Kepala 
Bidang

48 
bln

     
7,200,000.00 ADD

Anggota
36 
bln

     
4,500,000.00 ADD

Operasional 
BPD 1 ls      

5,000,000.00 ADD
Insentif dan 
operasional 
RT/RW (55 
orang) insenti 
RT/RW

660
Tertingkatny
a kinerja 
RT/RW    

29,700,000.00 ADD
Operasional 
PKK 
(termasuk 
biaya 
kunjungan) 
dan kegiatan 
latihan 
paduan suara

1 
tahu

n

Tersedianya 
anggaran 
operasional 
PKK

     
4,500,000.00 ADD

Operasional 
LPMD

1 
tahu

n

Tersedianya 
anggaran 
operasional 
LPMD

     
4,680,000.00 ADD

Karang 
Taruna

1 
tahu

n

Tersedianya 
anggaran 
operasional 
KT

     
3,600,000.00 ADD

Pengadaan 
seragam/paka
ian dinas

21 
pake

t

Tersedianya 
pakaian 
seragam 
kantor

     
3,600,000.00 ADD

Pengadaan 
Mesin 
Absensi/finge
r print

1 
unit

Tertingkatny
a kinerja 
Perangkat 
Desa

     
3,500,000.00 

ADD

Penyediaan 
bahan bacaan 
dan peraturan 
perundang-
undangan

12 
bln

Tersedianya 
bahan bacaan 
dan Peraturan 
Perundang2a
n

     
3,500,000.00 

ADD

Program 
Perencanaan 
Pembangun
an Desa
Penyusunan 2 Tersusunnya      ADD
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monografi 
desa

kali dokumen 
Monografi 
Desa

2,240,000.00 

Pengelolaan 
SID

1 
tahu

n

Terkelolanya 
SID    

15,000,000.00 

ADD

Penyusunan 
Raperdes 
RKPDes

1 
kali

Tersusunnya 
dokumen 
RKPDes

     
3,847,500.00 

ADD

Penyelenggar
aan Musdes

1 
tahu

n

Terselenggar
anya Musdes      

6,500,000.00 

ADD

Penyelenggar
aan 
Musrenbangd
es

1 
kegi
atan

Terselenggar
anya 
Musrenbangd
es

     
8,000,000.00 

ADD

Program 
pengelolaan 
Keuangan 
dan 
Kekayaan 
aset desa
Penyusunan 
Raperdes 
APBDes 
2018

1 
kali

Tersusunnya 
Raperdes 
APBDes      

3,000,000.00 ADD
Penyusunan 
Raperdes 
perubahan 
APBDes

1 
kali

Tersusunnya 
Raperdes 
Perubahan 
APBDes

     
3,000,000.00 ADD

Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
bulanan dan 
smesteran

1 
tahu

n

Tertib 
administrasi 
keuangan 
desa    

16,260,000.00 ADD
Penyusunan 
Raperdes 
Pertanggungj
awaban 
APBDes

1 
kali

Tersusunnya 
Raperdes 
Pertanggungj
awaban 
APBDes

     
3,000,000.00 ADD

Intensifikasi 
Pemungutan 
PBB

1 
kegi
atan

Tertingkatny
a kelancaran 
PBB

   
15,000,000.00 

Retr. 
Pjk

Program 
Optimalisasi 
Peran dan 
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akuntabilita
s 
kelembagaa
n

Pengisian 
Perangkat 
Desa

1 
kegi
atan

Terlaksana 
pengisian 
Perangkat 
Desa

   
30,000,000.00 ADD

Peningkatan 
Pelayanan 
satu pintu

1 
tahu

n

Tertingkatny
a Pelayanan 
satu pintu

     
9,000,000.00 ADD

Penyusunan 
LPPD

1 
kali

Tersusunnya 
Dokumen 
LPPD

     
3,025,000.00 ADD

Program 
Kearrsipan 
Desa

  
 ADD

Pengadaan 
Sarana 
Pengolahan 
dan 
Penyimpanan 
arsip desa

1 
kegi
atan

Tersedianya 
sarana 
pengolahan 
dan 
penyimpana 
arsip desa

     
8,000,000.00 Pjk

Pendataan 
dan Penataan 
Dokumen 
/arsip desa

1 
kegi
atan

Terdokument
asinya arsip 
desa      

5,000,000.00 Pjk
Jumlah Perbidang 1      

722,575,500
2

Insentif Pendidik 
dan dukungan 
penyelenggaraan 
PAUD

13 
PA
UD

Honor 
Pendidik 
dan 
Operasio
nal 
Proses 
Pendidik
an

        
30,800,000 

Dana 
Desa

Pengelolaan 
Perpustakaan 
Desa

1 
kegi
atan

Terkelol
anya 
Perpusta
kaan 
Desa

          
3,500,000 Dana 

Desa

Pembangu
nan Desa

Pelaksanaan 
kursus/pelatihan 
ketrampilan 

 
Tercipta 
masyara
kat 

        
10,000,000 Dana 

Desa
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masyarakat 
pendukung 
pariwisata

berdaya 
saing

Pengembangan 
dan pembinaan 
sanggar seni 
budaya

1 
tahu

n

Tersedia
nya 
fasilitas 
dalam 
hal 
pengemb
angan 
seni 
budaya 
daerah

        
50,000,000 

Dana 
Desa

Pemberian PMT 
untuk balita dan 
lansia melalui 
Pos Yandu

1 
tahu

n

Balita se 
Girisuko 
tertingka
t gizi

          
5,400,000 Dana 

Desa

Pembinaan 
Kader 
Kehatan/KB

1 
tahu

n

Tertingk
atnya 
pengetah
uan dan 
jalinan 
komunik
asi kader

        
28,545,000 

Dana 
Desa

Pengembangan 
Desa Siaga

1 
tahu

n

Terakom
odir 
kegiatan 
desa 
siaga

          
5,000,000 Dana 

Desa

Pembinaan dan 
pengembangan 
pos yandu dan 
pos bindu

1 
tahu

n

Terselen
ggaranya 
pembina
an,  
honor 
kader 
dan 
operasio
nal

        
11,500,000 

Dana 
Desa

Pembinaan 
masyarakat 
untuk 
pencapaian 
keluarga sadar 
gizi

Ibu-
ibu 
se 

Des
a 

Giri
suk

o

Teerting
katnya 
kesadara
n akan 
gizi

          
3,000,000 

Dana 
Desa
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Pembinaan 
kelompok Bina 
Keluarga

1 
kelo
mpo

k 

Terselen
ggara 
pembina
an 
kelompo
k bina 
keluarga

          
3,000,000 

Dana 
Desa

Penyuluhan 
kesehatan anak 
dan balita

Ibu-
ibu 
se 

Des
a 

Giri
suk

o

Tertingk
atnya 
pengetah
uan akan 
kesehata
n anak 
dan 
balita

          
6,750,000 

Dana 
Desa

Pembinaan 
pengasuhan dan 
pembinaan 
tumbuh kembang 
anak

Ibu-
ibu 
se 

Des
a 

Giri
suk

o

Tertingk
atnya 
pengetah
uan akan 
pola asuh 
yang 
baik

          
6,750,000 

Dana 
Desa

Penyertaan 
modal BUMDes

1 
BU
MD

es

Tersedia
nya 
modal 
BUMDe
s

        
20,000,000 Dana 

Desa

Pembinaan dan 
Pengembangan 
Forum Anak

1 
tahu

n

Terfasilit
asinya 
kegiatan 
forum 
anak

          
6,000,000 Dana 

Desa

Pembinaan dan 
pemberdayaan 
warga difabel

 

Terberda
yakan 
warga 
difabel

          
2,000,000 Dana 

Desa
Pembangunan 
jalan Desa    Dana 

Desa

1. Ruas jalan 
Gebang – 
Turunan

300 
m

Tertingk
atnya 
jalan 
desa

        
90,000,000 Dana 

Desa
2. Temuireng - 
Sanglor II

300 
m        

100,000,000 
Dana 
Desa

3. Pacar I- Pacar 200          Dana 
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II m 65,000,000 Desa
4. Jalan Usaha 
Tani

200 
m          

43,283,700 
Dana 
Desa

Pembangunan 
Gapura Desa 
(pendukung 
wisata)

1 
pak

et

Tersedia
nya 
gapura 
sebagai 
sarana 
promosi 
wisata

        
20,000,000 

Dana 
Desa

Pembangunan 
selokan/drainase

100 
m

Tertingk
atnya 
drainase 
poros 
jalan 
desa

        
35,000,000 

Dana 
Desa

Pengembangan 
objek wisata 
yang dikelola 
desa

2 
obje

k

Terkelol
anya 
obyek 
wisata

      
100,000,000 Dana 

Desa
Peningkatan 
ruang 
terbuka/taman 
desa

1 
kali

Tersedia
nya 
lapangan 
olah raga

        
15,000,000 Dana 

Desa

Pameran 
Pembangunan 1x

Terfasilit
asinya 
promosi 
produk 
desa

          
7,500,000 Dana 

Desa
Jumlah Perbidang 2 668,028,700

3

Pembinaan 
RT/RW

9 
RW 
46 
RT

Tertingk
atnya 

          
1,500,000 

ADD

Pembinaan PKK

PK
K 

Des
a

           
1,500,000 

ADD

Pembinaan KT
70 

oran
g

           
3,600,000 ADD

Pembinaan 
Kemasyara
katan

Pelaksanaan 
Pelaksanaan Hari 
Besar Nasional

4 
Hari 
besa

r 

Tertingk
atnya 
rasa 
nasionali

        
11,000,000 

ADD
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sme 
(HUT 
RI, 
Sumpah 
Pemuda, 
Hari Ibu, 
Hari 
Kartini)

Pembinaan 
Satuan Linmas 
dan pengadaan 
sarana prasarana 
pendukung 
linmas

Ls

Tertingk
atnya 
SDM 
Linmas 
dan 
sarpras 
linmas

5,000,000 

ADD

Pembinaan 
Keamanan dan 
Ketertiban 
Masyarakat

1 ls

Terselen
ggaranya 
pembina
an 
kamtibm
as

          
4,500,000 

ADD
Pengadaan 
Sarana dan 
Prasarana Olah 
Raga

9 
pad
uku
han

Tersedia
nya 
peralatan 
olah raga 

          
3,000,000 

ADD

Pelaksanaan 
Lomba Potensi 
Kepemudaan

1 
kegi
atan

Tersedia
nya 
wadah 
kreasi 
generasi 
muda

          
5,000,000 

ADD

Penyelengaraan 
kompetisi 
olahraga

1 
kegi
atan

Terselen
ggaranya 
kompetis
i 
olahraga

        
10,000,000 

ADD

AKP ls
Terlaksa
nanya 
akp

          
3,000,000 ADD

Optimalisasi 
Peran TKPKDes Ls

Optimali
sasi 
peran 
TKPK 
dalam 
penangg
ulangan 

          
3,000,000 

ADD
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kemiskin
an

Penanganan bagi 
anak terlantar

1 
kali

Tertanga
ninya 
anak 
terlantar

          
1,000,000 

ADD

Festival seni 
budaya

1 
kali

Terselen
ggaranya 
festival 
seni 
budaya

        
10,000,000 

ADD

pengembangan 
kehidupan sosial 
keagamaan

Ls

Terpelih
aranya 
toleransi 
antar 
umat 
beragam
a

          
4,500,000 

PJK

Pemberian 
stimulan 
kegiatan 
keagamaan

9 
pad
uku
han

Terselen
ggaranya 
kegiatan 
keagama
an

          
2,700,000 

PJK
Jumlah Perbidang 3 69,300,000

4
Pelatihan 
aparatur 
pemerintah desa 
dibidang  
managemen 
pemerintahan 
desa

1 
kali

Tertingk
atnya 
SDM 
Perangka
t Desa

          
1,200,000 

Dana 
Desa

Pelatihan 
Aparatur 
dibidang 
Pengelolaan 
Keuangan Desa

1 
kali

Tertingk
atnya 
SDM 
Perangka
t Desa

          
1,200,000 Dana 

Desa
Pelatihan 
aparatur 
dibidang 
perencanaan 
pembangunan

1 
kali

Tertingk
atnya 
SDM 
Perangka
t Desa

          
1,200,000 Dana 

Desa

Pemberday
aan 
Masyaraka
t

Pelatihan 
aparatur 
dibidang 
administrasi desa

1 
kali

Tertingk
atnya 
SDM 
Perangka

          
1,200,000 Dana 

Desa
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t Desa

Peningkatan 
kapasitas 
anggota BPD

1 
kali

tertingka
tnya 
SDM 
BPD

          
1,200,000 Dana 

Desa

Pembinaan 
LPMD 1 

kali

Tertingk
atnya 
SDM 

LPMD

          
1,200,000 Dana 

Desa

Pelaksanaan 
Bulan Bakti 
Gotong Royong 

1 
kali

Terlaksa
nanya 
kegiatan 
bulan 
bhakti 
gotong 
royong

          
2,500,000 

Dana 
Desa

Pelaksanaan 
Evaluasi Lomba 
Desa

1 
kali

Terlaksa
nya 
evaluasi 
pembang
unan 
desa 
tingkat 
kecamata
n

        
10,000,000 

Dana 
Desa

Pemberian 
Stimulan 
Pembangunan 
Infrastruktur 
Padukuhan

9 
pak

et

Terlaksa
nanya 
peningka
tan 
infrastru
ktur 
padukuh
an

90,000,000 

Dana 
Desa

Pelatihan 
Pemanfaatan 
Pekarangan

8 
kelo
mpo

k

Terberda
yakan 
kelomok 
perempu
an dalam 
hal 
pemanfa
atan 
lahan/pe
karangan

          
3,000,000 

Dana 
Desa

Jumlah Perbidang 4 112,700,000

JUMLAH TOTAL    
1,572,604,200
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Sumber : RKPDes Desa Girisuko, 2016

Dalam perumusan RKPDes ini tentunya dilakukan oleh Pemerintah Desa 

Girisuko dengan melibatkan BPD, Lembaga masyarakat, serta dari 

masyarakat itu sendiri. Dengan dilakukannya hal tersebut sehingga bisa terbit 

Peraturan  Desa Girisuko Nomor 4 tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggran 2016. Dalam APBDes Desa 

Girisuko juga terdapat rencana pendapatan dan belanja sebagai berikut : 

Tabel 3.3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girisuko Tahun 2016

N
o Uraian Anggaran

Pendapatan Desa Rp.1,576,043,784

Belanja Desa

A Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa

721,569,500

B Bidang Pembangunan Desa 618,562,984

C Bidang Pembinaan 
Masyarakat Desa 

102,075,400

D Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat Desa

129,225,900

E Belanja Tak Terduga 4 ,610,000

Jumlah Belanja 1,576,043,784

Sumber : APBDes Desa Girisuko Tahun, 2016

Dari apa yang tertulis diatas dapat dilihat jumlah belanja yang 

direncanakan sesuai dengan jumlah pendapatan Desa Girisuko, sehingga tidak 

terjadi defisit anggaran. Anggaran pendapatan desa itu sendiri  diterima dari 

beberapa sumber, sebagai berikut : 
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Tabel 3.4
Sumber Pendapatan Desa

N
o Pendapatan Jumlah (Rp)

Pendapatan Asli Desa

A Penghargaan percepatan pungut 
pajak

Rp.2.899.584

B Pengelolaan tanah milik desa Rp.700.000

C Hasil menyewakan kios desa Rp.710.000

D Lain-lain kekayaan milik desa 
(SAB)

Rp.1.200.000

E Lain-lain PADesa yang sah Rp.5.500.000

Jumlah Rp.11.009.584

Pendapatan Dana Transfer

A Dana Desa Dari APBN Rp.768.673.800

B Bagian Hasil Pajak daerah Rp.23.067.500

C Bagian Hasil Retribusi daerah Rp.24.009.300

D Alokasi Dana Desa Rp.749.283.600

Jumlah Rp.1.565.034.200

Jumlah Total Rp.1.576.043.784

Sumber : APBDes Desa Girisuko Tahun, 2016

Dari penjelasan diatas dapat dapat dilihat serta diambil kesimpulan bahwa apa 

yang telah dirumuskan dan masyarakat bersama dengan Pemerintah Desa 

Girisuko dalam Musdes, dan Musrembangdes sesuai dengan apa yang dihasilkan 

dalam APBDes dan RKPDes Desa Girisuko. Dengan kesesuaian tersebut disini 

telak terlihat bahwa dalam perencanaan dan penganggaran telah benar-benar 

melibatkan partisipasi masyarakat dan juga BPD desa yang dalam pernyataan 
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diatas diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan bapak Suhadi selaku ketua 

BPD Desa Girisuko.

Terkait perumusan RPJM Desa dan RKPDes Desa Girisuko yang telah 

melibatkan masyarakat serta lembaga desa inilah yang membuat Desa ini sudah 

bisa dikatakan partisipatif . Serta dalam penyusunanya juga bersifat transparan 

karena dalam penyusunannya dibentuk tim yang disebut tim 11  yang bertugas 

menyusun dan merumuskan pendapat serta keinginan masyarakat tentang program 

apa yang perlu dilaksanakan. Setelah RPJMDes terbentuk maka selanjutnya Desa 

Girisuko melakukan perumusan RKPDes yang merupakan penjabaran atau unsure 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun 

untuk jangka waktu satu tahun untuk mendapatkan anggaran Alokasi Dana Desa 

yang dilakukan setiap bulan dalam pencairannya. 

Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan sumber 

dana dari lain-lain yanga kan dijelaskan lebih lanjut dalam penyusunan dan 

Anggaran Belanja Daerah. Berikut ini dapat dilihat data tabel terkait hasil dari 

pelaksanaan penyerapan aspirasi dan pendapat dari masyarakat Desa Girisuko 

oleh tim 11 yang terdiri dari Kepala Seksi, Dukuh, serta Perangkat Dusun itu 

sendiri .

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Setelah APB Desa ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa, program 

dankegiatan yang telah direncanakan baru dapat dilaksanakan. Tetapi, untuk 

Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasionalperkantoran yang diatur 

dalam Keputusan Kepala Desa tetap belum bisa dilaksanakan. Dengan 
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adanyaketentuan dari kepala desa tersebut, maka belanja pegawai dan 

operasionaldapat dilakukan tanpa perlu menunggu penetapan APB Desa. 

PelaksanaanAPB Desa dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh 

desaberdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan keuangan desa, ada beberapa prinsip yang harus 

diperhatikan. Prinsip tersebut diantaranya adalah seluruh penerimaan dan 

pengeluaran keuangan desa dilakukan lewat rekening kas Desa . Dalam 

melakukan pencairan dana rekening kas Desa ditandatangani oleh Bendahara 

Desa dan juga oleh Kepala Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Poses Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan 

mencatat pendapatan desa. Pendapatan desa yang bersifat Pendapatan Asli 

Desa berasal dari masyarakat dan lingkungan desa, sedangkan pendapatan 

transfer berasal dari pemerintah supra desa. Dalam hal ini Pihak yang terkait 

dalam proses penerimaan pendapatan adalah pemberi dana yang terdiri dari 

(Pemerintah Pusat/Prov/Kab/Kota, Masyarakat, serta Pihak ketiga), Penerima 

Dana (Bendahara Desa/Pelaksana Kegiatan/Kepala Dusun) dan bank.(BPKP, 

Kemenku, Tahun 2015). Adapun rincian pendapatan Desa Girisuko didalam 

Pendapatan Asli Desa meliputi : 
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Tabel 3.5
PAD Desa Girisuko 2016

N
o

Pendapatan Jumlah (Rp)

Pendapatan Asli Desa

a Penghargaan percepatan pungut 
pajak

Rp.2.899.584

b Pengelolaan tanah milik desa Rp.700.000

c Hasil menyewakan kios desa Rp.710.000

d Lain-lain kekayaan milik desa 
(SAB)

Rp.1.200.000

e Lain-lain PADesa yang sah Rp.5.500.000

Jumlah Rp.11.009.584

Sumber : APBDes Desa Girisuko, Tahun 2016

Dari anggaran pendapatan terkait dengan pendapatan asli desa yang dalam hal 

ini diperoleh dari, percepatan pungut pajak,  pengelolaan tanah milik desa, 

menyewakan kios desa serta kekayaan lain-lain milik desa yang sah dilakukan 

penyetoran ke Bendahara Desa yang kemudian disetorkan ke Bank .Hal ini 

disampaikan pula secara langsung oleh Ibu Sumarini selaku bendahara Desa 

Girisuko :

“Dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan prosesnya adalah dengan 
melakukan penyetoran dari pendapatan asli desa yang ada kemudian 
setelah mendapatkan bukti setoran dari bank kemudian bendahara 
melakukan pencatatan dalam buku bank, sehingga semua proses yang ada 
benar-benar sesuai dengan prosedur yang ada dan pastinya akuntabel dan 
dapat dipertanggungjawabkan”. (Hasil wawancara Ibu Sumarini selaku 
Bendahara Desa Girisuko pada tanggal 01/03/2017 di Balai Desa 
Girisuko).

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarini terlihat bahwa proses yang 

dilakukan dalam penerimaan pendapatan khususnya pendapatan asli desa telah 
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dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan tentunya dilaksanakan 

secara akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan . Dengan dilakukannya hal 

ini merupakan salah satu hal positif yang dilakuakn dan tentunya harus selaku 

dilakukan guna mewujudkan pemerintahan desa yang baik.

Selanjutnya pelaksanaan yang kedua adalah pelaksanaan penerimaan dana 

Transfer dari Alokasi Dana Desa (ADD) Pendapatan Transfer Desa sebagaimana 

telah diuraikan di atas berasal dari pemerintah daerah yang menyalurkan dana 

kepada desa sesuai amanat ketentuan yang berlaku atau bantuan keuangan kepada 

desa. Dana Transfer yang akan diberikan kepada desa telah tertuang dalam APBD 

Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang sebelumnya telah 

diinformasikan kepada desa yaitu 10 hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala 

daerah dan DPRD. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Girisuko secara lebih jelas 

disampaikan oleh Ibu sumarini sebagai berikut : 

“Dalam pelaksanaan dana transfer Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 
dana mas yaitu Dana Desa dan juga Alokasi dana desa yang diDesa 
Girisuko jumlahnya untuk DD sebesar Rp.768.673.800 yang dibagi 
menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama 60% dan tahap kedua 40%. 
Sedangkan Untuk ADD Desa Girisuko mendapatkan alokasi sebesar  
Rp.749.283.600 yang dalam pelaksanaannya diajukan terlebih dahulu 
kepada Kecamatan kemudian dari Kecamatan diajukan ke BPPKAD 
setiap bulan dan dananya juga turun setiap bulan sesuai pagu indikatif 
yang ada”. (Hasil wawancara Ibu Sumarini selaku Bendahara Desa 
Girisuko pada tanggal 01/03/2017 di Balai Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarini tersebut terlihat bahwa dalam 

pelaksanaan serta dalam mendapatkan alokasi dana desa dan juga dana desa 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Dalam pelaksanaanya juga dilakukan 

dengan akuntabel yang tentunya memudahkan dalam penggunaannya serta 

transparan dalam prosenya. Untuk lebih jelas maka dapat dilihat model 
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pelaksanaan keuangan desa yang digambarkan dalam alur prosedur pelaksanaan 

keuangan desa yang bersumber dari dana transfer sebagai berikut : 

Gambar 3.4

Siklus Dalam Pelaksanaan Penerimaan Dana Transfer

Sumber : BPKP, Juklak Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa, 2015

Adapun dana transfer yang diterima oleh Desa Girisuko yang telah dilakukan 

pencatatan dalam buku bank dan buku rincian pendapatan oleh Bendahara Desa 

Girisuko sebagai berikut :
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Tabel 3.6

Sumber Pendapatan Transfer Desa Girisuko 2016

N
o Pendapatan Dana Transfer Anggaran

a Dana Desa Dari APBN Rp.768.673.800

b Bagian Hasil Pajak daerah Rp.23.067.500

c Bagian Hasil Retribusi daerah Rp.24.009.300

d Alokasi Dana Desa Rp.749.283.600

Jumlah Rp.1.565.034.200

Sumber : APBDes Desa Girisuko, 2016

Dari semua data dipenerimaan pendapatan desa tersebut telah pemerintah 

Desa Girisuko publish di dalam sistem informasi desa sehingga masyarakat baik 

desa Girisuko maupun dari luar Girisuko dapat mengakses data tersebut. 

Masyarakat juga tidak perlu untuk datang langsung ke Kantor Desa untuk 

menanyakan transparansi pendapatan desa yanga ada karena dengan mereka 

dirumah dan hanya dari Handphone ataupun computer bisa untuk mengakses data 

tersebut. Tentunya pemerintah Desa Girisuko sangat transparan dalam hal ini dan 

membuat masyarakat secara mudah untuk mengakses dan mengetahui tanpa ada 

data yang dirahasiakan.

b. Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Belanja

Dalam pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja , pihak yang paling berperan 

dalam pelaksanaan kegaitannya adalah kepala bagian yang terdiri dari kepala 

bagian pembangunan, kepala bagian pemerintahan dan kepala bagian 

kesejahteraan rakyat. Hal pertama yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan adalah 

mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pengajuan tersebuat dengan 
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disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Rencana Anggaran Biaya 

sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris Desa dan 

disahkan oleh Kepala Desa . Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam Juklak 

Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut : 

Gambar 3.5
Alur Persetujuan RAB

       Sumber : BPKP, Juklak  Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, 2015)

Hal ini yang mendasari pengajuan RAB Desa Girisuko, dalam pengajuannya 

Desa Girisuko menggunakan format sesuai dengan yang ada di buku juklak 

bimkon pengelolaan keuangan desa , sesuai dengan wawancara yang dilakukan 

dengan bendahara Desa Girisuko sebagai berikut : 
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“Desa Girisuko dalam pelaksanaan pengeluaran belanja pertamana 
adalah dengan berdasar adanya juklak bimkon pengelolaan keuangan 
desa yang mengajukan RAB, selanjutnya surat permintaan pembayaran 
(SPP) diberikan kepada sekretaris Desa dalam hal ini posisi sekretaris 
desa Girisuko di PJ kan oleh bapak Sumbodo, untuk selanjutnya diajukan 
kepada Kepala Desa untuk didapatkan persetujuan. Setelah itu bendahara 
baru bisa mencairkan anggaran dari rekening kas Desa Girisuko di Bank 
untuk melaksanakan realisasi anggaran. (Hasil wawancara Ibu Sumarini 
selaku Bendahara Desa Girisuko pada tanggal 01/03/2017 di Balai Desa 
Girisuko).

Dari apa yang disampikan Ibu Sumarini tersebut dapat dilihat bahwa dalam 

pelaksanaannya Desa Girisuko mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang ada 

dan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh pemerintah. Dari apa yang 

disampaikan oleh ibu Sumarini pula dapat dilihat bahwa SPP merupakan 

dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang 

telah dilakuakn oleh pelaksana kegiatan, verivikasi dokumen oleh Sekretaris 

Desa (PJ Sekretaris Desa Girisuko), serta dokumen pengesahan belanja oleh 

Kepala Desa sekaligus perintah pencairan dana bagi bendahara desa.

Untuk kegiatan ini di Desa Girisuko masih dilakukan secara manual artinya 

adanya sistem informasi desa belum sampai masuk ranah pelaksanaan 

pengeluaran anggaran belanja karena dalam website desa girisuko untuk 

informasi ini juga tidak ditanyangkan dan harus ditanyakan langsung kepada 

pihak-pihak terkait secara langsung. Tetapi untuk melihat pelaksanaan 

pengeluaran keuangan yang akuntabel maka penulis akan sajikan tabel dalam 

perencanaan dan penganggaran Desa Girisuko karena dalam pengelolaan 

keuangan desa harus sesuai dengan unsur-unsur dalam pengelolaan keuangan 

desa.
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Unsur-unsur didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakaan 

pelaksanaan keuangan harus dilaksanakan dengan adanya pencataan oleh 

bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa, terakhir adanya 

persetujuan dari Kepala Desa dalam pencairan keuangan desa..Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 

Tabel 3.7
Perencanaan dan Peganggaran Pengeluaran Keuangan Desa Girisuko

No Unsur-Unsur Pelaksanaan Pengelolaan 
Keuangan Desa

Desa Girisuko

1. Adanya pencatataan pengeluaran dan 

penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa

Ada

2. Adanya penerimaan dan pengeluaran melalui 

rekening desa

Ada

3. Adanya persetujuan Kepala Desa dalam 

melakukan pencairan keuangan Desa

Ada

Dari hasil wawancara yang dilakukan terlihat meskipun untuk pelaksanaan 

pengelolaan keuangan Desa Girisuko belum masuk ke dalam sistem informasi 

desa tetapi Desa Girisuko sudah dapat dikatakan Akuntabel . Hal ini diukur 

dengan adanya unsur-unsur pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan alur 

pelaksanaannya juga telah sesuai dengan apa yang telah diatur pemerintah. 
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3. Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegaiatan pencataan yang 

secara khusus dilakuakn oleh bendahara desa . Dalam pelaksanaannya 

bendahara desa mempunyai kewajiban mencatat terhadap seluruh transaksi 

yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran . Pencataan dilakuakn secara 

sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi . 

Penatanusahaan keuangan desa dilakuakn dengan cara sederhana yaitu 

berupa pembukuan, belum dilakukan secara jurnal akuntansi.

Di Desa Girisuko alur penatausahaan dilakukan dengan cara yang sederhana 

dimana dalam setiap kegiatan kepala bagain wajib untuk membaut laporan 

yang disertai dengan bukti-bukti fisik pengeluaran uang. Hal ini disampaikan 

langsung oleh ibu Sumarini selaku bendahara di Desa Girisuko yang 

menyampaikan sebagai berikut : 

“Dalam setiap pelaporan yang dilakukan setiap kepala bagian wajib 
untuk membuat laporan perkegiatan yang dilaksanakan, disini setelah 
proses pencairan uang terlaksana yang diserahkan oleh bendahara 
kepada penanggungjawab kegiatan yaitu masing-masing kepala bagian 
kegiatan tidak hanya memberikan SPP dan RAB tetapi juga harus 
menyerahkan laporan hasil kegiatan pertanggungjawaban belanja yang 
dilampiri dengan bukti pembayaran seperti kwitansi/nota/serta sarana 
bukti pembayaran lain yang sah, serta bendahara desa juga memberikan 
buku matrial yang nantinya diisikan bukti pajak sebagai kewajiban 
Bendahara Desa menyetor kepada kas Negara” . (Hasil wawancara Ibu 
Sumarini selaku Bendahara Desa Girisuko pada tanggal 01/03/2017 di 
Balai Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarini terlihat bahwa dalam 

pelaksanaan penatausahaan keuangan desa di Desa Girisuko berdasarkan 

petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan dari 

BPKP. Dalam penatausahaan keuangan desa ini juga di desa Girisuko juga 



99

telah melengkapi adanya unsur-unsur adanya pencataan pengeluaran dan 

penerimaan keuangan oleh Bendahara Desa, serta adanya penyimpanan 

bukti pembayaran. Maka dalam hal penatausahaan keuangan desa di Desa 

Girisuko dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik karena telah sesuai 

dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga dalam 

pelaksanaannya sudah dapat berjalan dengan baik dan secara rinci.

B. AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA

Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada asas pemerintahan yang baik. 

Dalam hal ini asas-asas pemerintah yang baik tertuang dalam Permendagri nomor 

113 Tahun 2014 yang terdiri dari : Transparansi,  Akuntabel, Partisipatif, serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut ini 

dan tentuya dikaitkan dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) : 

1. Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan 

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses yang mudah serta jelas 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan Desa. Asas ini merupakan hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi yang dilakukan di desa Girisuko sudah bisa dikatakan sangat 

baik, pasalnya di Desa ini dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID) sangat 

membantu masyarakat dalam mengakses keuangan desa. Selain adanya SID 

pemerintah Desa Girisuko juga menyampaikan laporan keuangan yang ada 
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kepada masyarakat Desa melalui kegiatan-kegiatan yang ada hal ini 

disampaikan langsung oleh Bendahara desa Girisuko sebaggai berikut :

“Dalam hal transparansi tentunya itu kami lakukan mas, baik itu secara 
langsung juga dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu hal 
yang kami lakukan adalah dalam musrenbang tahun 2017 yang 
dilaksanakan pada bulan Januari lalu kami juga menyampaikan 
pertanggungjawaban APBDes tahun 2016 didalam pertemuan tersebut 
dihadiri oleh tokoh masyarakat, lemabaga desa, karangtaruna, serta 
masyarakat itu sendiri. Selain secara langsung kami juga menshare segala 
bentuk APBDes, RKPDes di dalam SID Girisuko” (Hasil wawancara Ibu 
Sumarini selaku Bendahara Desa Girisuko pada tanggal 01/03/2017 di 
Balai Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sumarini terlihat bagaimana 

transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Girisuko dalam 

mengelola keuangan desa serta memberikan pertanggungjawabannya 

kepada masyarakat. Hal yang menarik adalah meskipun desa ini berada di 

lokasi yang dapat dikatakan jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota tetapi 

Desa ini mampu memberikan akses yang sangat transparan dengan adanya 

website Desa yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Desa yang tentunya 

merupakan prestasi tersendiri bagi desa ini. 

Hal yang menarik pula adalah ketika tanggal 1 Maret 2017 diadakan 

pemaparan Desa Akuntabilitas public yang dilaksanakan di Desa Girisuko 

yang bahkan dihadiri oleh Presiden Director Ford Indonesia Mr. David Hulse 

yang dalam kesempatan ini penulis sempat melakukan wawancara berkaitan 

dengan Sistem Informasi Desa yang sedang berjalan ini dan berikut pernyataan 

Mr. David Hulse :
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“in my mind i just want people in this village can know how the 
government happen, how policy making, and absolutely to make people 
know how government in this village use budgeting”(Mr. David Hulse, 
Presiden Director Ford Foundation Indonesia, pada tanggal 1 Maret 2017 di 
Balai Desa Girisuko)

Dari apa yang disampaikan oleh Mr. David terlihat bagaimana sekarang ini 

pentingnya transparansi dalam pengelelolaan keuangan desa untk memajukan 

kondisi pemerintahan desa. Desa Girisuko sendiri terpilih dari sekitar 2000 

desa yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pembiayaan dari ford 

foundation yang bekerjasama dengan IDEA yang merupakan sebuah NGO 

yang bergerak dalam kegiatan sosial. Diharapkan dengan kerjasama yang besar 

ini kedepan Desa Girisuko dapat berprestasi lebih baik lagi dan benar-benar 

bisa menjadi desa percontohan dalam penerapan Sistem Informasi Desa.

2. Akuntabel

Akuntabel mengandung pengertian suatu perwujutan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang akan menentukan bahwa setiap 

kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus 

dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. Dalam hal ini penulis 

menggunakan indikator berikut untuk melihat asas akuntabel yang ada di Desa 

Girisuko : 



102

a. Adanya Laporan Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Desa

Dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya 

pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk 

menyampaikan laporan yang sifatnya periodic semesteran dan tahunan. 

Laporan tersebut terdiri dari  Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui 

camat) yang berupa : Laporan Semesteran Realiasasi Pelaksanaan APB 

Desa,  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa 

kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan Realisasi 

Penggunaan Dana Desa. Sedangkan adapula laporan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desaterdiri dari 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Berikut merupakan alur proses 

pertanggung jawaban realisasi APBDes Girisuko :
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Gambar 3.6
Flowchart Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa 

Semesteran

   Sumber : BPKP, Juklak Bimkom Pengelolaan Keuangan Desa

Desa Girisuko dalam melakukan pelaporan realisasi anggaran APBDes telah 

dilaksanakan. Dalam hal ini bendahara menyusun terlebih dahulu laporan 

semesteran kepada Bupati dari pelaksanaan kegiatan yang telah disetujui oleh 

Kepala Desa. Setelah dari Kepala Desa maka langkah selanjutnya adalah 

mengajukan laporan ini kepada bupati yang dalam hal ini diserahkan kepada 

Kecamatan. Hal ini sesuai wawancara yang dilakuakn dengan bendahara Desa 

Girisuko Ibu Sumarini sebagai berikut : 
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“Dalam pelaporan yang disampaikan tentunya desa Girisuko 
memberikan laporan yang sifatnya akuntabel kepada pemerintah, langkah 
yang dilakukan adalah dengan menyusun laporan semesteran sebagai 
pertanggungjawaban terhadap anggaran serta realisasi anggran yang 
diajukan kepada Bupati yang dalam ini melalui Kecamatan serta BPD”. 
(Hasil wawancara Ibu Sumarini selaku Bendahara Desa Girisuko pada 
tanggal 01/03/2017 di Balai Desa Girisuko).

Selanjutnya untuk lebih mengetahui secara lebih detail serta membuktikan 

apa yang dikatakan oleh Ibu sumarini maka penulis melakukan cros cek kepada 

ketua BPK Desa Girisuko tentang adanya laporan yang diberikan kepada BPD 

Desa Girisuko yang dalam pernyataannya Bapak Suhadi menyampaikan : 

“Iya mas Pemerintah Desa Girisuko telah memberikan draft pelaporan 
keuangan kepada BPD Desa Girisuko, walaupun dalam pelaksanaanya 
laporan tersebut sampai kesaya agak terlambat tetapi saya sangat 
mengapresiasi kinerja dari Pemerintah Desa Girisuko yang selalu membuat 
laporan semesteran maupun pertanggungjawaban tahunan”(Hasil 
wawancara Bapak Suhadi selaku ketua BPD Desa Girisuko pada tanggal 
20/02/2017 di Balai Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Suhadi terlihat bagimana 

komitmen serta tanggung jawab yang besar dari Pemerintah Desa Girisuko 

dalam memberikan pelaporan kepada Bupati ataupun kepada BPD 

Tentunya draft laporan yang diberikan merupakan wujud 

pertanggungjawaban serta pelaksanaan kewajiban pelaporan sesuai dengan 

apa yang ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kemudian untuk melihat lebih jelas tentang pelaporan realisasi anggaran 

Desa Girisuko dapat dilihat di tabel laporan anggaran pendapatan dan 

realisasi anggaran Desa Girisuko.
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Tabel 3.7
Laporan Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Desa Girisuko

NO
JENIS KEGIATAN

RINCIAN KEGIATAN
VOLUME SATUAN SUMBER 

DANA JUMLAH

I

BIDANG 
PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DESA Program Operasional Kantor Desa 

 1 TAHUN LS

ADD             44,296,740 

  Program sarana dan prasarana aparatur
 1 TAHUN  LS

ADD           169,006,500 

  

Program Peningkatan Kinerja Aparatur 
Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Masyarakat 
Desa

 1 TAHUN LS

ADD           353,546,000 
  Program Perencanaan Pembangunan Desa  LS              48,550,950 

  
Program Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan/Aset Desa

 1 TAHUN  
ADD,BHP,BHR             49,720,000 

  
Program Optimalisasi Peran dan Akuntabilitas 
Kelembagaan Pemerintahan  Desa

 1 TAHUN LS
ADD,BHP,BHR             59,800,000 

 SUB TOTAL I               724,920,190 

II
BIDANG 
PEMBANGUNAN DESA Program Pengembangan PAUD

  
DD             30,800,000 

  
Program  Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan 
Masyarakat

  
DD             83,099,600 

  Program Upaya Kesehatan Masyarakat   DD,BHP,BHR             12,810,000 

  
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 
Masyarakat

  
DD             54,895,000 

  Program pembangunan infrastruktur dasar desa   DD           375,176,300 

  

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan 
Konservasi Sungai, Embung dan Sumber Daya Air 
Lainnya

  

DD             20,000,000 
  Program Pengembangan Ekonomi Lokal   DD             32,742,500 
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Program Pengarusutamaan Gender  serta 
Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

  
DD               2,899,584 

 SUB TOTAL II               612,422,984 

III

BIDANG PEMBINAAN 
KEMASYARAKATAN 
DESA

Program Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 
Desa

  

ADD             10,500,000 

  
Program Peningkatan Nasionalisme dan 
Perlindungan Masyarakat

  
ADD             36,238,900 

  Program Kepemudaan dan Olah Raga   DD             16,199,000 

  

Program Penanggulangan Kemiskinan dan 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 
(PMKS)

  

DD             23,867,500 

  
Program Pengembangan Nilai Budaya dan Sosial 
Keagamaan

  
DD,BHP,BHR             15,100,000 

 SUB TOTAL III               101,905,400 

IV

 BIDANG 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DESA

 Program Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan 
Perangkat Desa

  

ADD,BHP,BHR             11,535,900 

  
 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Perdesaan

  
DD,ADD           102,977,500 

  SUB TOTAL BIDANG IV               114,513,400 

V
 BELANJA TAK 
TERDUGA  

  
                  242,826 

JUMLAH  
BELANJA   

             -    
     1,554,004,800 

Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiata
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Dari apa yang terlihat diatas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa 

pelaporan pertanggungjawaban Desa Girisuko sudah akuntabel. Hal ini 

terlihat dari adanya laporan semesteran yang diberikan Pemerintah Desa 

Girisuko kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan 

Realisasi Penggunaan Dana Desa. Sedangkan adapula laporan kepada Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Untuk lebih secara jelas mengetahui 

pelaporan keuangan yang akuntabel dari Desa Girisuko dapat dilihat dalam 

tabel dibawah ini yang mengharuskan Desa dapat dikatakan akuntabel apabila 

memuat unsur-unsur berikut ini : 

Tabel 3.8
Unsur-Unsur Akuntabilitas Keuangan Desa Girisuko

No Unsur-Unsur Pelaporan Keuangan Desa Girisuko

1 Adanya pelaporan yang diberikan kepada 
Bupati melalui Camat

Ada

2 Adanya pelaporan yang diberikan kepada 
ketua BPD

Ada

3. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa . Desa 

Girisuko merupakan Desa yang bisa dibilang partisipatif dalam 

penyelelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

kegiatan yang melibatkan masyarakat serta dalam pengambilan keputusan-
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keputusan terutamanya tentang APBDes dan RKPDes masyarakat dan 

lembaga desa  salah satu contohnya adalah diselenggarakanya musdes yang 

merupakan dasar dalam penyusunan RJJMDes serta RKPDes, musdes ini 

dilakukan pada tanggal 25 Desember 2015, Dengan dilakukannya musdes 

tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah partisipatif serta 

hasil dari musdes dan musrembang itu juga benar-benar dilakukan.

Pemerintah Desa mengharapkan dengan pelibatan masyarakat ini 

kebijakan yang dihasilkan akan benar-benar menyasar langsung dan 

berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini disampaikan langsung oleh 

kepala urusan perencanaan Desa Girisuko Ibu Wahyu sebagai berikut : 

“Desa Girisuko tentunya melakukan musdes, dan musrenbang dalam 
setiap perencanaan yang dilakukan contohnya dalam Perumusan 
RPJMDes dan RKPDes kami melakukan Musdes dan Musrenbang yang 
tentunya melakukan pelibatan baik itu dari masyarakat maupun dari 
lembaga desa, selain itu adanya SID juga dapat digunakan untuk 
menjaring aspirasi masyarakat dengan saran yang diberikan dapat 
menjadi bahan pertimbangan untuk dijadikan suatu kebijakan” (Hasil 
wawancara Ibu Wahyu Setyaningsih selaku Kaur Perencanaan Desa 
Girisuko pada tanggal 28/02/2017 di Balai Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan ibu Wahyu tersebut dapat dianalisis bahwa Desa 

Girisuko sudah partisipatif dalam menjaring aspirasi masyarakat serta 

melibatkan lembaga Desa dalam penyusunan kebijakan. Dengan adanya sistem 

informasi desa maka pemerintah dapat melakukan penjaringan aspirasi dengan 

menggunakan website sehingga masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan 

saran dan masukannya . Dengan adanya kemudahan ini diharapkan masyarakat 

dapat menggunakannya secara maksimal sehingga sistem yang ada tidak hanya 

sebagai formalitas saja tetapi benar-benar bisa menjadi suatu alat untuk 
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menginisiasi kepentingan masyarakat banyak. Berikut contoh kegunaan dari 

sistem informasi desa dalam menyerap partisipasi masyarakat :

Gambar 3.7
Partisipasi Masyarakat Dengan Adanya SID

        Sistem Indormasi Desa Girisuko, 2016

Dari gambar diatas dapat dilihat bagaimana masyarakat Desa Girisuko 

juga menggunakan Sistem Informasi Desa sebagai sarana untuk 

menyampaikan aspirasinya . Dengan adanya sistem ini tentunya 

mempermudah bagi masyarakat dakam memberikan masukan tanpa harus 

datang langsung ke Kantor Desapun masyarakat bisa menyampaikan kritik 

dan masukannya. Selain itu dalam hal akuntabilitas keuangan sistem ini juga 

memberikan masyarakat akses untuk melihat anggaran desa serta RKPDes 

yang ada di Desa Girisuko.

Selain hal tersebut dapat dilihat tingkat pertisipatifnya masyarakat dalam 

mengakses Website Desa Girisuko yang infonya dapat dilihat setiap ahri dan 
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dari data yang ada di Website Desa Girisuko terlihat sudah mencapai 34377 

kunjungan. Hal ini tentunya menjadi prestasi tersendiri dimana desa yang 

terletak di Ujung Gunungkidul ini telah mampu menarik minat masyarakat 

untuk mengakses dan meliihat isi dari website Desa ini . Bukti dari hal 

tersebut dapat dilihat dalam gambar dibawah ini : 

Gambar 3.8
Statistik Pengunjung Website Desa Girisuko

Sumber : Website Desa Girisuko, 2017

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggran merupakan pengelolaan keuangan desa harus 

mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya . Dimana dalam setiap 

pelaksanaan baik itu dari proses perencanaan sampai pada pelaporan harus 

sesuai dengan apa yang telah diatur oleh pemerintah pusat dalam hal ini 

berdasar pada petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan 

keuangan desa . Dalam hal ini pemerintah desa Girisuko dari analisis yan 

telah dilakukan penulis dari awal dapat dilihat bahwa dalam setiap proses 

pemerintah desa girisuko telah melakukannya sesuai dengan petunjuk yang 

ada .
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Dalam hal perencanaan pemerintah desa girisuko telah melakukan musdus 

serta musrenbang yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMDes serta 

untuk dasar penyusunan RKPDes yang merupakan penjabaran RPJMDes. 

Selanjutnya penganggaran juga setelah adanya RKPDes maka pemerintah 

desa mengajukan rencana anggaran kegiatan yang diajukan ke pemerintah 

dalam hal ini Bupati Kabupaten Gunungkidul yang setelah anggaran disetujui 

maka APBDes yang ada dapat segera dilaksanakan . 

Dalam hal pelaksanaanpun apa yang telah direncanakan dan dianggarkan 

telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tentunya sesuai dengan anggaran 

yang ada hal ini dibuktikan dengan adanya laporan realisasi anggaran serta 

laporan pertanggungjawaban. Hal ini juga masuk kedalam ranah pelaporan 

yang sudah sangat akuntabel dan transparan serta tidak ada yang 

disembunyikan. BPD Desa Girisuko pun juga mengetahui dan diberikan 

laporan pertanggungjawaban yang ada, selain itu masyarakat juga dalam 

setiap pertemuan yang ada juga dilakukan sosialisasi penggunaan anggaran 

desa diperuntukkan untuk apa saja.

Serta yang jelas penggunaan anggaran dilakukan secara jelas dan terukur 

sehingga tidak ada penyelewengan anggaran ataupun pemindahan anggaran 

yang harusnya untuk kegiatan x menjadi kegiatan y . Hal ini membuat dalam 

Desa Girisuko dapat dikatan sudah disiplin dan tertib anggaran dalam 

menjalankan pemerintahannya terutamanya tentang akuntabilitas keuangan.
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C. KONTRIBUSI SISTEM INFORMASI DESA GIRISUKO

Dengan adanya sistem informasi desa di Desa Girisuko tentunya 

memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam proses pemerintahan di Desa 

Girisuko. Proses ini yang jelas terpengaruh adalah perihal selain akuntabilitas 

keuangan desa, juga dalam hal pelayanan sangat terlihat bagaimana adanya 

SID dapat meningkatkan performa birokrasi yang ada di Desa Girisuko. 

Lebih dalam untuk membuktikan bahwa adanya sistem ini berdampak 

langsung terhadap masyarakat terutamanya dalam meningkatkan kualitas 

pemerintahan desa Desa Girisuko . Untuk lebih mengetahui kontribusi Sistem 

Informasi Desa maka dpat dilihat dalam point-point berikut ini :  

1. Transparan

Dengan adanya Sistem Informasi Desa maka hal yang jelas dapat 

dirasakan adalah transparansi yang diberikan oleh Pemerintah Desa Girisuko 

dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tentunya dalam hal keuangan. 

Dahulu sebulum adanya SID masyarakat harus datang ke desa bila ingin 

melihat anggaran desa maupun melihat rencana kerja pemerintah desa dalam 

waktu satu tahun. Tetapi dengan adanya sistem ini maka masyarakat dapat 

secara bebas mengakses berbagai data yang ada baik itu APBDes, RKPDes, 

semua sudah ada dalam Sistem Informasi Desa Girisuko. 

Untuk memastikan hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan Ibu 

Luluk yang merupakan salah satu Dukuh di Desa Girisuko yang menyatakan : 

“Dengan adanya SID jelas menghasilkan manfaat yang nyata, 
dahulu ketika saya ingin mengakses anggaran Desa Girisuko 
ataupun saya ingin melihat RKPDes saya harus datang langsung ke 
Kantor Desa tetapi  berkat adanya sistem informasi desa maka 
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sekarang dari rumahpun saya dapat mengkases data tersebut 
dengan mudah, selain menghemat waktu juga menghemat biaya 
dibandingkan saya harus datanglangsung ke Kantor Desa. Serta 
sebagai masyarakat saya juga bisa melakukan pengawasan terhadap 
kinerja pemerintah dalam pengelolaan anggaran yang ada di Desa 
Girisuko”. (Hasil wawancara Ibu Luluk  selaku Dukuh pada tanggal 
01/03/2017 di Balai Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan Ibu luluk terlihat bahwa sekarang masyarakat 

bisa secara mudah mendapatkan data yang dahulu mungkin masyarakat dalam 

mengakses data masih sangat sulit sekarang dengan adanya sistem informasi 

desa ini dari rumahpun masyarakat dapat mengakses data yang mereka 

perluakan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Dengan adanya sistem 

ini pula Pemerintah Desa Girisuko menjadi lebih transparan dan menjadi 

Desa Percontohan dalam hal akuntabilitas pemerintahan Desa di 

Gunungkidul. Berikut bukti bahwa di Desa Girisuko sudah benar-benar 

transparan :
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Gambar 3.9

Transparansi peraturan yang ada di Desa Girisuko

Sistem Informasi Desa Girisuko, 2016

2. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa . Desa 

Girisuko merupakan Desa yang bisa dibilang partisipatif dalam 

penyelelenggaraan Pemerintahan Desa. Hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya kegiatan yang melibatkan masyarakat serta dalam 

pengambilan keputusan-keputusan terutamanya tentang APBDes dan 

RKPDes masyarakat dan lembaga desa  salah satu contohnya adalah 

diselenggarakanya musdes yang merupakan dasar dalam penyusunan 

RJJMDes serta RKPDes, musdes ini dilakukan pada, 25-12-2015, 

Dengan dilakukannya musdes tersebut dapat disimpulkan bahwa 
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pemerintah desa sudah partisipatif serta hasil dari musdes dan 

musrembang itu juga benar-benar dilakukan.

Pemerintah Desa mengharapkan dengan pelibatan masyarakat ini 

kebijakan yang dihasilkan akan benar-benar menyasar langsung dan 

berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini disampaikan langsung 

oleh kepala urusan perencanaan Desa Girisuko Ibu Wahyu sebagai 

berikut : 

“Desa Girisuko tentunya melakukan musdes, dan musrenbang 
dalam setiap perencanaan yang dilakukan contohnya dalam 
Perumusan RPJMDes dan RKPDes kami melakukan Musdes dan 
Musrenbang yang tentunya melakukan pelibatan baik itu dari 
masyarakat maupun dari lembaga desa, selain itu adanya SID juga 
dapat digunakan untuk menjaring aspirasi masyarakat dengan 
saran yang diberikan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 
dijadikan suatu kebijakan” (Hasil wawancara Ibu Wahyu 
Setyaningsih selaku Kaur Perencanaan Desa Girisuko pada 
tanggal 28/02/2017 di Balai Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan ibu Wahyu tersebut dapat dianalisis bahwa 

Desa Girisuko sudah partisipatif dalam menjaring aspirasi masyarakat 

serta melibatkan lembaga Desa dalam penyusunan kebijakan. Dengan 

adanya sistem informasi desa maka pemerintah dapat melakukan 

penjaringan aspirasi dengan menggunakan website yanga da sehingga 

masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan saran dan masukannya . 

Dengan adanya kemudahan ini diharapkan masyarakat dapat 

menggunakannya secara maksimal sehingga sistem yang ada tidak hanya 

sebagai formalitas saja tetapi benar-benar bisa menjadi suatu alat untuk 

menginisiasi kepentingan masyarakat banyak. Berikut contoh kegunaan 

dari sistem informasi desa dalam menyerap partisipasi masyarakat :
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Gambar 3.10
Partisipasi Masyarakat Dengan Adanya SID

             Sistem Indormasi Desa Girisuko, 2016

3. Mempercepat Pelayanan 

Dengan adanya Sistem Informasi Desa maka pelayanan yang 

dilakukan dapat dilakukan secara cepat tanpa harus melakukan antri yang 

sampai berjam-jam dalam melakukan pengurusan surat-menyurat, 

perijianan serta hal lainnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak 

Marsudiono sebagai berikut : 

“Dengan adanya Sistem Informasi desa tentunya memberikan 
manfaat yang besar bagi proses pelayanan di Desa Girisuko yang 
dahulu jika masyarakat ingin membuat Kartu Keluarga ataupun 
meminta surat pengantar pembuatan KTP memerlukan waktu 15-
20 menit sekarang dengan adanya SID hanya dengan 3 menit prose 
situ telah selesai karena SID memungkinkan adanya database 
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masyarakat sehingga secara mudah dan cepat pemerintah desa 
dapat segera membuat keperluan masyarakat secara cepat dan 
tentunya tepat”(Wawancara dengan Bapak Marsudiono, Kepala 
Seksi Pelayanan Desa Girisuko, 19/02/2017 di Balai Desa). 
Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Marsudiono terlihat bahwa 

dengan adanya Sistem informasi desa ini tentunya memberikan 

mamnfaat yang cukup besar serta perubahan yang cukup posotif bagi 

proses birikrasi di Desa Girisuko. Dengan pengurusan surat-menyurat 

serta perijinan yang cepat tentunya hal ini mampu meningkatkan 

performa Birokrasi di desa Girisuko. Selain itu masyarakat juga tidak 

perlu lagi mengantri terlalu lama, karena dengan adanya SID ini hanya 

dengan 3 menit maka masyarakat sudah bisa mendapatkan keperluan 

mereka.

D. SISTEM INFORMASI DESA GIRISUKO

1. Software

Software yang digunakan Desa Girisuko dalam menjalankan Sistem 

Informasi Desa adalah aplikasi dari Combine Resource Institution. 

Coombine sendiri merupakan organisasi yang bergerak mendukung 

pengembangan media komunitas dan pemanfaatan Teknologi Informasi-

Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari sistem dan jaringan pengembangan 

informasi dan komunikasi komunitas. Pada awalnya, COMBINE melakukan 

fasilitasi dan bantuan teknis secara langsung bagi komunitas untuk 

mengembangkan sistem komunikasinya, salah satunya melalui radio 

komunitas.Sejalan dengan pesatnya perkembangan radio komunitas, maka 

sejak tahun 2004, COMBINE mulai mengintegrasikan dan membangun 
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jaringan antarmedia komunitas untuk mempermudah proses pertukaran 

informasi dan pengetahuan dengan berbasis internet.Bagi komunitas, 

pertukaran informasi dan pengeta

SISTEM INFORMASI DESA (SID) adalah sebuah platform teknologi 

informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya 

komunitas di tingkat desa. Inisiatif ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang 

akan bergabung dalam gerakan membangun kemandirian komunitas. 

Konsep pengelolaan sumber daya ini berada dalam payung besar gagasan 

Lumbung Komunitas yang dikelola oleh COMBINE Resource Institution. 

Desa Girisuko dalam perkembangannya mendapatkan bantuan dari 

komunitas IDEA yang merupakan Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA – 

Indonesian E-Commerce Association) merupakan wadah komunikasi antar 

pelaku industri E-Commerce Indonesia. 

Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia yang begitu pesat membuat 

diperlukannya iklim industri yang sehat dan sarana komunikasi yang 

terpadu antara para pelaku dengan mitra industri, termasuk pemerintah. 

Untuk itulah idEA hadir sebagai jembatan untuk menjalin hubungan yang 

baik antar pemain dalam industri dengan para mitra industri secara 

berkesinambungan, termasuk diantaranya dengan pemerintahan dalam hal 

regulasi yang berkaitan dengan kepentingan industri, maupun dengan 

asosiasi lain yang secara langsung menjadi elemen penting dalam 

pengembangan ekosistem industri E-Commerce.

Spesifikasi minimal Software dan Sistem Operasi:
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 Sistem Operasi: 
1. Windows XP, Windows 7, Windows 8 dan lain-lain.
2.  Linux Ubuntu, Mint, CentOS, OpernSUSE, Arch, Fedora, Sabayon, 

Mageia, ROSA dan lainlain.
3. MAC OS X.

 Web Server:
1. Web Server OS Windows: Appserv, Wamp, Vertrigo, Easyphp, 

Xampp dan lain-lain.
2. Web Server OS Linux: Lampp, Apache, Nginx, Lighttpd dan lain-lain.

 Web-browser (yang mendukung html 5 dan css3):
1. Mozilla Firefox v.16
2. Chrome 5
3. Internet Explorer 10
4. Opera 10.6

Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) dibangun dan dikembangkan oleh 

COMBINE Resource Institution (http://combine.or.id) sejak tahun 2009. 

Sistem ini dikelola dengan merujuk pada lisensi GNU GENERAL PUBLIC 

LICENSE Version 3. Untuk saat ini Desa Girisuko menggunakan SID versi 

3.04. Dengan versi ini Pemerintah Desa Girisuko dapat melakukan 

pengelolaan SID secara optimal karena dengan adanya sistem ini kegiatan 

pemerintah di Desa Girisuko menjadi jauh lebih akuntabel, transparan, dan 

partisipatif. Hal ini disampaikan langsung oleh Bapak Ismuhadi Selaku 

operator SID Desa Girisuko yang menyatakan : 

“untuk software kami bekerjasama dengan Combine Resource 
institution sebagai penyedia aplikasi yang saat ini kami gunakan, 
dengan software ini dahulu pertama kami menggunakan versi 2.0 
tetapi seiring perkembangan teknologi sekarang sudah mencapai 
versi 3.04, serta dalam sistem operasinya computer kami sudah 
didukung oleh windows 8, dengan perangkat browsing mozila firefox. 
Yang tentunya lebih optimal dalam melakukan pelayanan kepada 
masyarakat tentunya dengan versi yang lebih tinggi ini juga ada 
banyak program baru yang dapat dihasilkan salah satunya adalah 
dengan software ini dapat dibuat data kemiskinan sehingga tercipta 
data yanga akurat” (Hasil wawancara dengan Bapak Ismuhadi Staf 

http://combine.or.id/
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Desa Girisuko yang mengurusi SID pada tanggal 17/03/2017 di Balai 
Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ismuhadi juga terlihat software 

yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi minimal dari 

yang ditentukan oleh Combine Resource Institute  sebagai penyedia dan 

pelopor aplikasi sistem informasi desa. Dengan software yang sudah 

mendukung SID Versi 3.04 ini maka sistem informasi desa dapat berjalan 

dengan lancar tanpa ada kendala teknis, dan juga dengan versi yang abru ini 

dapat dikembangankan selain untuk publikasi anggran, pelayanan publik, 

serta dalam membuat data kemiskinan yang antinya dapat digunakan sebagai 

dasar untuk membuat kebijakan untuk menguragi angka kemiskinan.

2. Hardware

Versi pertama SID dirilis pada tahun 2011. Versi kedua SID dirilis pada 

tahun 2012. Aplikasi SID kini telah mencapai versi SID 3.04. Sebagai 

aplikasi berbasis komputer, SID 3.04 tentu saja hanya bisa diakses dengan 

menggunakan media komputer. Komputer yang digunakan bisa berupa 

personal computer (PC), laptop, maupun netbook. Komputer tersebut tidak 

harus komputer baru. Hal yang penting adalah komputer tersebut memenuhi 

spesifikasi dasar hardware dan software sebagai berikut:

Spesifikasi minimal Hardware:

1. Intel Pentium/ Celeron Family/ AMD K6/ Athlon/ Duron Family atau 

processor yang kompatibel.

2. Minimal processor yang diperlukan sebesar 233-MHz.
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3. RAM 64 Mb (MS Windows), RAM 512 Mb (Linux)

4. Disk space 400 Mb (MS Windows; tidak termasuk sistem operasi), 

Disk space 2 Gb (Linux;termasuk sistem operasi)

5. Super VGA (800 x 600) atau dengan resolusi yang lebih tinggi lagi.

6. Keyboard dan mouse yang kompatibel

7. Wireless LAN (opsional)

8. Modem SMS (opsional)

Dari spesifikasi yang dijelaskan diatas maka Desa harus mempunyai 

hardware sesuai spesifiaksi diatas untuk menjalankan aplikasi SID versi 

3.04. Mengikuti perkembangan jaman yang dinamis maka Desa Girisuko 

sudah mempunyai perangkat computer yang mendukung untuk 

menggunakan aplikasi sistem informasi desa . Hal ini disampiakan juga oleh 

Bapak Ismuhadi sebagai berikut : 

“Dalam melaksanakan pengoprasian sistem aplikasi SID di Desa 
Girisuko sudah mempunyai peralatan penunjang yang lengkap 
peralatan tersebut terdiri dari, Monitor LCD, CPU dengan kapistas 
memori 500 Gb, Keyboard dan mouse, jaringan internet dengan wifi, 
serta printer. Sebenarnya hal tersebut telah sesuai bahkan lebih dari 
spesifikasi minimal tetapi untuk sekarang agar dalam penyimpanan 
data bisa lebih optimal serta memperlancar kinerja computer maka 
sebenarnya saya mengharapkan peningkatan memori CPU menjadi 1 
Tera”. (Hasil wawancara dengan Bapak Ismuhadi Staf Desa Girisuko 
yang mengurusi SID pada tanggal 17/03/2017 di Balai Desa 
Girisuko).

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ismuhadi terlihat bahwa 

sebenarnya Desa Girisuko telah mempunyai fasilitas yang cukup untuk 

menjalankan sistem SID. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hardware yang 
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ada di Desa Girisuko seperti telah adanya monitor LCD, adanya CPU yang 

lebih dari 514 mb memorinya, serta lengkapnya sarana pendukung seperti 

mouse, keyboard, serta layanan internet. Hal yang menjadi sedikitb masalah 

adalah kedepannya di harapkan kemampuan memori dari CPU computer 

Desa Girisuko mencapai 1TB hal ini untuk memperlancar sistem operasi 

yang ada.

Tentunya dengan telah lengkapnya fasilitas sarana prasarana serta 

aplikasi maka sistem informasi desa dapat dilaksanakan dengan baik. Jika 

spesifikasi minimal telah terpenuhi kedepan juga seharusnya kemampuan 

computer yang ada sesuai dengan perkembangan jaman sehingga dalam 

pengoprasian sistem akan lebih canggih dan bukan tida mungkin pada 

nantinya sistem di Desa Girisuko akan sejajar dengan kota-kota besar seperti 

di Jakarta. 

3. Brainware

Brainware/pengelola Sistem Informasi Desa Girisuko terdiri dari 5 orang 

yang bertugas utama dalam melakukan pengelolaan SID. Dalam 

pelaksanannya tetapi didapatkan fakta bahwa yang aktif melakukan 

pengurusan SID ada 3 orang. ketiga orang tersebut terdiri dari Bapak 

Ismuhadi, Ibu Wahyu Setyaningsih, dan Ibu Luluk. Ketiga orang tersebut 

mempunyai peranan yang penting dalam memajukan sistem intformasi desa 

yang ada di Desa Girisuko. Pak Ismuhadi dalam pelaksanaan kegiatan 

sehari-hari menggunakan Sistem Informasi Desa untuk memebrikan pelayan 
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kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan bisa dalam hal surat-

menyurat, perijinana, dll. Hal ini terbukti sangat efektif karena dengan 

adanya sistem ini kegiatan surat menyurat atau perijinan yang biasanya 

memerlukan waktu 15 menit sekarang dalam waktu 3 menit sudah selesai.

Kemampuan para pengelola Sistem Informasi Desa Girisuko juga sudah 

tidak perlu diragukan lagi, karena 2 orang dari pengelola SID Desa Girisuko 

suka merupakan tim 18 pengelolaan SID tingkat Kabupaten Gunungkidul 

yang dibuat untuk memajukan serta mengoptimalkan penggunaan SID 

diwilayah Gunungkidul. Ibu Wahyu dan Ibu Luluk dapat dikatakan sudah 

sangat baik dalam mengelolaa Sistem Informasi Desa ini, yang jadi masalah 

adalah regenerasi selanjutnya karena banyak perangkat desa Girisuko yang 

sudah berusia cukup lanjut maka susah untuk diajak belajar dalam 

pengelolaan SID.

Langkah yang paling tepat adalah dengan melakuka regenerasi karena 

jika hanya 3 orang yang bertugas dan ahli dalam mengelolaa SID maka jika 

ketiga orang tersebut berhalangan hadir maka akan menghentikan proses 

pelayanan. Padahal dalam Pemerintahan Desa masih banyak aparatur desa 

yang dapat dioptimalkan . Sebanrnya di Desa Girisuko telah dibuat tim 

pengelola SID yang dibentuk dan disahkan dengan surat keputusan Kepala 

Desa Girisuko yang terdiri dari :
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Tabel 3.9
Tim Pengelola SID Desa Girisuko

NO N A M A JABATAN

1 ENDAH HERWANTI (KEPALA 
DESA) PENANGGUNGJAWAB

2 WAHYU SETYONINGSIH ADMINISTRATOR
3 ISMUHADI OPERATOR SID
4 LULU WIDIINDARSIH OPERATOR SID
5 WAHYU TRIWAHYUNINGSIH JURNALIS
6 ANTON NURDIANZAH JURNALIS

 Surat Keterangan Kepala Desa Girisuko, 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 5 orang yang menjadi pengurus 

sistem informasi Desa Girisuko, tetapi saat peneliti melakukan penelitian 

didapatkan fakta bahwa yang aktif melakukan pengelolaan SID adalah 

justruBapak Ismuhadi, Ibu Wahyu Setyoningsih, serta Ibu Luluk. Bapak 

Ismuhadi sendiri sering menggunakan SID untuk kepentingan-kepentingan 

pengurusan ijin, surat menyurat, serta hal-hal yang berkaitan dengan data 

kependudukan, karena dengan adanya SID ini sangat membantu dan 

memeprmudah perangkat desa dalam melaksanakan admisnistrasi Desa.Hal ini 

diperkuat dengan wawancara yang disampaikan langsung Ibu Wahyu 

Setyoningsih yang menyatakan : 

“Dalam praktek pengelolaan sistem informasi desa kami masih 
bekerja secara bersama-sama, belum bisa optimal dalam pembagian 
peran terutama di bidang jurnalistik, karena keterbatasan kemampuan 
jurnalisitik yang dimiliki. Tetapi untuk pengelolaan dan operator kami 
sudah bisa menjalankannya secarap optimal hal ini terbukti dengan 
lengkapnya informasi yang kami publish di SID, serta  dalam pelayanan 
juga sudah sangat baik terbukti dari pengurusan surat-menyurat yang 
tadinya membutuhkan 15 menit sekarang bisa 3 menit” (Hasil 
wawancara Ibu Wahyu Setyaningsih selaku Kaur Perencanaan Desa 
Girisuko dan operator SID pada tanggal 17/03/2017 via telefon.
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Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Wahyu terlihat bahwa kualitas 

pengelola sistem informasi desa girisuko sudah dapat dikatakan baik, tetapi 

yang jadi masalah adalah dalam hal pembagian tupoksi kerja masih belum bisa 

terlaksana secara optimal. Dalam hal jurnalistik masih kemampuan dari 

pengelola juga masih kurang, sehingga perlu adanya pelatihan jurnalistik 

kepada pengelola SID sehingga bisa semakin maksimal dalam melakukan 

pengelolaan sistem informasi desa.

E. FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

BERJALANNYA SISTEM INFORMASI DESA GIRISUKO

Dalam penerapan Sistem Informasi desa tentu pada prosesnya akan ada 

faktor pendukung dan penghambat yang akan mempengaruhi pelaksanaan 

sistem tersebut . Faktor pendukung dan penghambat tersebut bisa berasal dari 

internal pelaksana sampai lingkungan eksternal sistem tersebut, maka dari situ 

penulis akan meuliskan faktor-faktor apa saya yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan Sistem Informasi Desa di Desa Girisuko baik itu faktor pendukung 

juga faktor pengahambat .

1. Faktor Pendukung 

Dalam pelaksanaan suatu sistem dapat berjalan dengan baik apabila 

terpenuhi berbagai hal yang mendukung sistem tersebut untuk berjalan. 

Dalam proses berjalannya Sistem Informasi Desa di Desa Girisuko ada 

beberapa faktor yang mendukung proses sistem ini dapat berjalan yaitu :
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a. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia yang ada di Desa Girisuko sebagai operator 

pengelolaan Sistem Informasi Desa dapat dikatakan baik, hal ini 

dibuktikan bahwa 2 orang operator SID desa girisuko masuk dalam tim 

18 pengembangan sistem informasi desa yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul. Hal ini dinyatakan langsung oleh Bapak Ismuhadi yang 

menyatakan : 

“Di Desa Girisuko ini bisa dibilang sebagai pelopor penggunaan 
sistem informasi desa karena pada waktu itu hanya ada 4 desa 
yang ditunjuk sebagai percontohan dalam penerapan SID, dan 
alhamdullilah sampai sekarang Desa Girisuko masih tetap eksis 
dan bisa terus menerapkan SID, serta sumberdaya manusia kami 
dapat dikatakan baik karena 2 orang menjadi anggota tim 18 yang 
merupakan tim pengembangan SID di Kebupaten Gunungkidul”. 
Wawancara dengan Bapak Ismuhadi, Kaur pelayanan umum dan 
Pengelola SID Desa Girisuko,19 /02/2017 di Balai Desa). 

Dari apa yang disampaikan oleh pak Ismuhadi terlihat bahwa sumber 

daya manusia yang ada di Desa Girisuko sudah sangat baik dan bahkan 

ada aparatur desa Girisuko yang ditunjuk sebagai tim 18 . Tim 18 ini di 

ibaratkan perwakilan dari 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Gunungkidul, dengan salah satu orang yang paling berpengaruh di Desa 

Girisuko adalah Ibu Wahyu yang merupakan kepala urusan perencanaan 

Desa Girisuko sekaligus tim pengelola sistem informasi desa Girisuko. 

Kemampuan aparatur Desa Girisuko sendiri juga sudah sangat baik 

hal ini terlihat ketika penulis melakukan penelitian pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat juga sangat cepat sehingga tidak membuat 

masyarakat lama menunggu, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 
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yang dimiliki oleh aparatur Desa Girisuko sudah cukup bagus dalam 

menggunakan SID.

b. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan ini berkaitan dengan anggaran yang digunakan 

pemerintah dalam menerapkan sistem informasi desa untuk kegiatan di 

kantor Desa. Tanpa adanya anggaran yang jelas maka tentunya akan 

mengganggu proses pelaksanaan SID yang tentunya memerlukan 

anggaran dalam pengelolaannya, karena adanya SID tentunya 

memerlukan sarana computer, dan tentunya sarana Internet yang lancar 

untuk mendukung terlaksananya sistem ini hal inipun diungkapkan oleh 

bapak Ismuhadi sebagai berikut : 

“Dalam pengelolaan sistem informasi desa kami sangat bersyukur 
karena pelaksanaan program ini sepenuhnya juga didukung oleh 
Kepala Desa yang memberikan anggaran dalam pengelolaan dan 
pemeliharaan sistem informasi desa”(Wawancara dengan Bapak 
Ismuhadi, Kaur pelayanan umum dan Pengelola SID Desa 
Girisuko,19 /02/2017 di Balai Desa). 

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ismuhadi memberikan 

pengetahuan bahwa tentunya dalam pengelolaan sistem ini memerlukan 

anggaran baik itu untuk konektifitas internet juga untuk pembelian 

peralatan penunjang sistem informasi desa. Dengan adanya dana yang 

dianggarkan pemerintah desa diharapkan pelaksanaan SID di Desa 

Girisuko dapat berjalan secara lancar dan tentunya membawa manfaat 

yang besar bagi masyarakat Girisuko pada khususnya dan masyarakat 

umum sebagai pecontohan dalam melaksanakan sistem ini dan juga 
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tentunya sebagai sarana untuk mempermudah kerja aparatur desa 

Girisuko.

Gambar 3.11
Anggaran Desa Girisuko Untuk Pengelolaan SID

Sumber : APBDes Desa Girisuko, 2016 

2. Faktor Penghambat

Dalam penerapan Sistem Informasi Desa tentunya tidak terlepas dari 

adanya faktor penghambat yang menghambat pelaksanaan dari Sistem 

Informasi Desa yang ada di Girisuko. Faktor-faktor penghambat tersebut 

adalah : 

a. Kemampuan bidang Jurnalistik pengelola SID masih kurang

Kemampuan bidang jurnalistik pengelola sistem informasi desa 

Girisuko masih dirasa kurang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ibu 

Wahyu selaku pengelola SID Desa Girisuko yang menyatakan : 

“Kemampuan pengelola SID dalam hal jurnalistik masih 
kurang, walaupun 2 orang saya dan ibu Luluk sudah menjadi 
bagian dari tim 18 Kabupaten Guungkidul dalam pengelolaan dan 
pengembangan sistem Informasi Desa tetapi beberapa pengelola 
yang lain masih sulit untuk diajak belajar secara detail tentang 
kemampuan jurnalistik serta kemampuan mengelola SID secara 
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lebih baik. Hasil wawancara Ibu Wahyu Setyaningsih selaku Kaur 
Perencanaan dan Peneglola SID Desa Girisuko pada tanggal 
01/03/2017 di Balai Desa Girisuko).

Dari apa yang disampaikan Ibu wahyu tersebut kemampuan dalam 

olah kata maupun jurnalistik pengelola Sistem Informasi Desa 

Girisuko masih sangat kurang, hal ini perlu dilakukan pelatihan agar 

apa yang di publish di website Desa Girisuko menarik minat untuk 

orang membacanya. Sehingga tidak hanya informasi tetapi data yang 

ada dapat disajikan secara menarik tidak hanya berupa susunan kata 

yang membuat orang merasa malas uuntuk membaca.

Dengan adanya pelatihan ini tentunya diharapkan pengelola sistem 

informasi desa Girisuko menjadi lebih terampil dan lebih bagus dalam 

penulisan-penulisan informasi berkaitan dengan desa Girisuko. Hal 

yang tidak kalah penting adalah agar semua perangkat Desa Girisuko 

dapat menggunakan Sistem Informasi Desa secara bijak dan secara 

benar. Walaupun ada beberapa perangkat yang sudah ahli seharusnya 

dengan keahliannya tersebut bisa membuat seluruh perangkat desa 

Girisuko menjadi lebih mahir.

b. Hardware Komputer Spesifikasinya Masih Kecil

Hardware yang dimaksut disini adalah CPU, singkatan dari Central 

Processing Unit adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk 

menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak.  

Menurut salah satu pengelola Sistem Informasi Desa Girisuko 
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kemampuan CPU yang dipunyai masih rendah hal ini disampaikan 

langsung oleh Bapak Ismuhadi sebagai berikut : 

“kemampuan dari CPU yang kami miliki masih terhitung rendah 
karena untuk memorinya sendiri agar computer berjalan dengan 
lancar paling tidak spesifikasi CPUnya 1 Terabyte tetapisekarang 
di Girisuko masih berukuran 500 GB”. ”(Wawancara dengan 
Bapak Ismuhadi, Kaur pelayanan umum dan Pengelola SID Desa 
Girisuko,19 /02/2017 di Balai Desa). 

Dari apa yang disampaikan Bapak Ismuhadi perlu dilakukan 

penggantian CPU computer yang ada di Desa Girisuko agar proses 

input data yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Dengan 

kapasitas CPU yang besar juga tentunya akan meminimalisisr 

kemungkinan computer menjadi error . Walaupun dalam kenyataannya 

dengan CPU dengan memori 500 GB masih bisa digunakan tetapi 

seiring kemajuan jaman serta terus bertambahnya data yang disimpan 

maka akan lebih baik apabila kemampuan CPU yang ada di Desa 

Girisuko segera di tambah.


