
BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa sistem akuntabilitas didalam pengelolaan keuangan Desa 

Girisuko dapat dikatakan akuntabel. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya 

sudah sangat partisipatif, Transparan serta Akuntabel . Secara lebih jelas dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Sistem 

Informasi Desa

a. 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.

b. Desa Girisuko dalam penyusunan RPJMDes serta RKPDes selalu 

melibatkan masyarakat dan aspirasi dari masyarakatlah yang digunakan 

sebagai dasar dalam menentukan RPJMDes dan RKPDes sehingga 

dalam perencanaan benar-benar melibatkan masyarakat.



c. Sistem Informasi Desa mempunyai manfaat yang sangat luas bahkan 

sebagai penjaring aspirasi maupun sebagai media pengawasan 

masyarakat terhaadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Dengan adanya media ini makanya akan mempermudah masyarakat 

dalam melakukan control juga membantu pemerintah untuk 

mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.

2. Akuntabilitas Keuangan Desa

a. Transparan

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. 

Sealin adanya SID pemerintah Desa Girisuko juga menyampaikan 

laporan keuangan yang ada kepada masyarakat Desa

b. 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. Dalam hal ini Desa Girisuko telah 

melakukan pelaporan pertanggungjawaban baik itu kepada Bupati yang 

dalam hal ini disampaikan kepada Camat serta kepada BPD. Serta 

dalam pelaporannya menggunakan SID sebagai media dalam publikasi 

laporan keuangan yang ada.



c. Partisipasif

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

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Penggunaan anggaran dilakukan secara jelas dan terukur sehingga tidak 

ada penyelewengan anggaran ataupun pemindahan anggaran yang 

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

Desa Girisuko dapat dikatan sudah disiplin dan tertib anggran dalam 

menjalankan pemerintahannya terutamanya tentang akuntabilitas 

keuangan . 

3.  Sistem Informasi Desa Girisuko

1. Software

Software yang ada di Desa Girisuko sudah sesuai dengan spesifikasi 

yang diperlukan dalam pengelolaan SID, spesifikasi minimal dari yang 

ditentukan oleh Combine Resource Institute  sebagai penyedia dan pelopor 

aplikasi sistem informasi desa. Dengan software yang sudah mendukung 

SID tentunya dapat memperlancar publikasi anggran, pelayanan public, 

serta dalam membuat data kemiskinan yang antinya dapat digunakan 

sebagai dasar untuk membuat kebijakan untuk mengurangi angka 

kemiskinan.



2. Hardware

Hardware yang telah tersedia di Desa Girisuko sudah memenuhi standar 

untuk menjalankan sebuah kegiatan SID secara baik dan maksimal , itu 

terlihat dengan sudah terpenuhinya perlengkapan yang ada di desa 

Girisuko yang berupa, Monitor LCD, CPU dengan kapasitas 500 Gb, 

Keybord dan Mouse, Jaringan internet Wifi, serta Printer, tentunya dengan 

kelengkapan yang sudah memadai dapat memberikan pelyanan kepada 

masyarakat yang maksimal.

3. Brainware

Sumber daya manusia yang tersida dalam pengelolaan SID di Desa 

Girisuko sudah cukup baik dalam mengoperasionalkan SID tersebut, 

namun perlunya pembagian tupoksi dalam pengelolaan SID yang lebih 

rinci sebab pada saat ini dalam pengelolaan SID masih dikerjakan 

bersama-sama, itu terlihat dalam bidang jurnalistik masih belum 

optimalnya pemahaman mengenai bidang jurnalistik oleh SDM yang ada 

di Desa Girisuko, maka sangat penting diadakannya pelatihan jurnalistik 

agar pengelolaan SID dapat secara penuh memahami tata kelola SID yang 

baik.



E. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Berjalannya Sistem Informasi 

Desa 

1. Faktor Pendukung 

a. Sumber Daya Manusia

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.

b. Sumber Daya Keuangan

Dalam pengelolaan sistem informasi Desa Girisuko telah disediakan 

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 

tentunya sebagai sarana untuk mempermudah kerja aparatur desa Girisuko.

2. Faktor Penghambat

a. Kemampuan Jurnalistik Pengelola SID Masih Rendah

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.

b. Hardware Komputer Spesifikasinya Masih Kecil

Kemampuan CPU untuk pelaksanaan program SID di Desa Girisuko 

masih rendah, sehingga perlu dilakukan penggantian CPU computer yang 

ada di Desa Girisuko agar proses input data yang dilakuakn 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. 

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa Girisuko

a. Mengoptimalkan penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan di Pemerintah Desa Girisuko.

b. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat Desa Girisuko 

mengenai penggunaan Sistem Informasi Desa .

c. Melakukan pendidikan jurnalistik terhadap perangkat desa Girisuko 

agar bisa menulis atrikel dengan baik serta menarik sehingga menarik 

minat masyarakat luas untuk membacanya.



d. Melakukan peningkatan fasilitas dalam pengelolaan Sistem Informasi 

Desa, terutama peningkatan Hardware seperti spesifikasi CPU agar 

meningkatkan kecepatan perangkat computer dalam mengelola Sistem 

Informasi Desa.

2. Bagi Masyarakat Desa Girisuko

a. Lebih memanfaatkan secara optimal pengguaan Sistem Informasi Desa 

untuk mengawasi dan mengontrol kinerja serta penggunaan anggaran 

Pemerintah Desa Girisuko. 


