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Abstrak  

Penelitian ini mengenai Implementasi Aplikasi Siskeudes di Pemerintahan Desa 

Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, 

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak akan terlepas dari faktor keuangan 

sebagai pendukung pembiayaan, aplikasi sistem keuangan desa ini dikembangkan 

untuk pengelolaan dana desa agar dapat mempermudah pelaporan keuangan 

menjadi lebih transparan serta akuntabel. Penelitian ini dilaksanakan di Desa 

Karya Bhakti, Kecamtan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur. Pengumpulan 

data dilakukan dengan penelitian keperpustakaan, observasi, dan wawancara 

mendalam. Narasumber tidak hanya Kepala Desa dan perangkat Desa, tetapi 

juga masyarakat yang ada di Desa Karya Bhakti. Data data yang dikumpulkan 

dibandingkan dan dianalisis dengan Kualitatif. Metode yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif menggunakan model 

implementasi penerapan kebijakan George C Edward III. Pengelolaan keuangan 

desa seharusnya, adanya aplikasi ini keuangan desa menjadi lebih dapat 

dipertanggungjawabakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi 

penerapan aplikasi sistem keuangan desa dari segi komunikasi, sumber daya, 

disposisi dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan Kurang baik. 

Pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa ini dalam pengaplikasiannya sulit di 

karenakan aplikasi yang ribet, tetapi cara untuk mengintegrasikan sumber daya 

manusia (SDM) yang rendah yaitu melalui pendampingan dan pelatihan; serta 

Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) memberikan dampak positif 

terhadap kinerja pegawai.  
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Pendahuluan   

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan 

Desa, dikatakan bahwa: “Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau 

barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban Desa”. Sedangkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang 

disebut Anggaran Pendapatan Belanja (APBDesa) adalah rencana keuangan 

tahunan Pemerintahan Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan desa, yang keseluruhannya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan 

desa demi terwujudnya pembangunan.    

Aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) 

bersama Kementerian Dalam Negeri membangun Aplikasi Siskeudes pada tahun 

2015 Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Salah satu 

strategi dalam pengelolaan keuangan desa pemerintah pusat 

mengimplementasikan aplikasi yang berbasis daring (online) untuk pemerintahan 

desa yaitu aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) adalah aplikasi yang dikembangkan bersama dengan Permendagri 

sebagai regulator sehingga hasil dari penggunaan aplikasi tersebut akan sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Dengan disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014, 

aplikasi Siskeudes yang berbasis daring dapat membuat desa lebih baik lagi 

dengan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Pemberian 

kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya 

sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga 

permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial 

budaya lainnya dapat diminimalisir. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi Penerapan Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (SISKUEDES) dalam akuntabilitas keuangan desa, peneliti juga 

akan melihat terdapat kemajuan yang signifikan atau tidak dalam hal transparansi 

dan akuntabilitas keuangan desa, terdapat perbedaan setelah dan sebelum 

menerapkan aplikasi sistem keuangan desa ini, dengan melihat beberapa variabel 

variabel seperti: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang 

merupakan model implementasi George C Edward III yang dapat menentukan 

keberhasilan dari implementasi aplikasi SISKEUDES.  

Berdasarkan dari apa yang telah di jelaskan, terlihat bahwa masalah pokok 

yang dihadapi oleh aparatur desa dalam pelaksanaan laporan keuangan desa 

dengan menggunakan aplikasi Siskeudes tersebut sumber daya manusia dan 

jaringan internet yang kurang memadai. Selain itu, minimnya pelatihan dalam 

pelaksaan aplikasi Siskeudes kepada aparatur desa. Dalam setiap implementasi 

sebuah program, sarana dan prasarana menjadi suatu unsur yang diperlukan untuk 
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mendukung berjalannya implementasi tersebut. Implementor yang melaksanakan 

harus mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk 

melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan 

prasarana) yang memadai maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan 

berhasil. Dalam hal ini implementasi sistem keuangan desa (Siskeudes) 

membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dan koneksi internet yang 

baik agar pelaporan keuangan desa pada setiap tahun dapat berjalan dengan baik 

dan transparansi. 

 

Kerangka Dasar Teori  

Implementasi  

Pada dasarnya implementasi menurut Syaukani Dkk (2003:295) 

Merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah 

negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan 

dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termaksud tujuan jangka pendek, menengah 

dan panjang. 

Pendapat Cleaves yang dikutip (dalam Wahab 2008;187), yang secara 

tegas menyebut bahwa : implementasi itu mencakup “proses bergerak menuju 

tujuan kebijakan dengan cara langkah administrasi dan politik”. Keberhasilan atau 

kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut 

kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan 

program program yang telah dirancang sebelumnya. 

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabartier (dalam Abdul 

Wahab, 1990:51) mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan 

keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang undang namun 

dapat pula berbentuk perintah perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang 

penting atau keputusan keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan itu 

mengindentifikasikan masalah masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara 

untuk menstrukturkan proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah 

melalui sejumlah tahapan pengesahan undang undang, kemudian output kebijakan 

dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana atau 

peraturan yang bersangkutan. Menurut Usman (2000:70) implementasi adalah 

bermuara pada aktivitas, aksi dan tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 

untuk mencapai tujuan  kegiatan. 

Menurut Grindle (1980), implementasi sering di lihat sebagai suatu proses 

yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha 

sedapat mungkin mempengaruhinya. Kemudian Gordon (1986), mengatakan 

bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada 

realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk 

mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah 

diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit unit dan metode 

metode untuk melaksanakan program. Melakukan interprestasi berkenan dengan 
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mendefinisikan istilah istilah program ke dalam rencana rencana dan tujuan 

tujuan yang dapat diterima. Menerapkan berarti mengunakan instrumen instrumen 

mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan pembayaran 

pembayaran, atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi  

tujuan tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan 

implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai 

kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang 

peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas melaksanakan 

program. 

Menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (2006:81), mengatakan 

bahwa implementasi adalah proses menstransformasikan suatu rencana kedalam 

praktik. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan 

pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legialatif atau para pengambil 

keputusan. Seolah olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam 

kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapa pun baiknya rencana yang telah 

dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu tidak dilaksanakan dengan baik dan 

benar. Ia membutuhkan pelaksana yang bener bener memperlihatkan rambu 

rambu pemerintah yang berlaku. Sayangnya, implementasi ini sering dipakai 

sebagai ajang untuk melayani kepentingan kelompok, pribadi dan bahkan 

kepentingan partai. Implementasi pada dasarnya operasionalisasi dari berbagai 

aktivitas guna mencapai suatu tujuan. Hinggis (1985), mengindentifikasi 

implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber 

daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. 

Berdasarkan konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan Implementasi merupakan tahap realisasi suatu tujuan program. 

Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu 

memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan 

dan kegagalan, termaksud hambatan atau peluang peluang yang ada dan 

kemampuan organisasi  yang disertai tugas melaksanakan program.  

 

 Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). 

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang 

di buat oleh BPKP untuk mmembantu pemerintah desa dalam melakukan 

pelaporan keuangan desa. Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh 

pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan 

dimengerti. Dengan tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat 

sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan 

internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses 

dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan di input 

saja karena sudah tertata dengan baik. 

Berdasarakan Konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan aplikasi sistem keuangan desa adalah aplikasi yang dibuat 

untuk membantu pemerintahan desa dalam pengolahan keuangan desa yang 
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cukup besar agar terciptanya pengolahan keuangan desa yang transparansi dan 

akuntabilitas. 

 

Pemerintahan Desa 

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan tata cara pemerintahan desa 

oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut asas 

otonomi desa (Care Internasional, 2004: 11). Pemerintahan desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan 

Permusyaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan 

dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 

No. 72 Tahun 2005 tentang desa). Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah 

seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa 

berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan 

kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, 

pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan, dan pengembangannya 

(Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan 

dan Pertanggungjawaban Peyelenggaraan Pemerintahan Desa). 

Berdasarkan konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan pemerintahan desa adalah suatu proses penyelenggaraan 

pemerintahan desa yang melibatkan badan permusyawaratan Desa (BPD) untuk 

mencapai suatu tujuan berdasarkan asas otonomi. 

 

Metode Penelitian 

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, tujuan 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. 

Dalam arti ini penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau 

menerangkan satu saling hubungan atau komparasi, sehingga tidak memerlukan 

hipotesis.  

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian keperpustakaan, 

observasi, dan wawancara mendalam. Narasumber tidak hanya Kepala Desa dan 

perangkat Desa, tetapi juga masyarakat yang ada di Desa Karya Bhakti. Data data 

yang dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis dengan Kualitatif. Metode yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis kualitatif 

menggunakan model implementasi penerapan kebijakan George C Edward III. 

Pengelolaan keuangan desa seharusnya, adanya aplikasi ini keuangan desa 

menjadi lebih dapat dipertanggungjawabakan.  

Tempat penelitian di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di desa 

Karya Bhakti Merupakan Desa yang lambat dalam pengolahan Aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES) disebabkan kurangnya sumber daya manusia yang 

memadai dan pengelolaan Aplikasinya yang rumit serta kurangnya pelatihan 
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mengenai Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Waktu Penelitian 

disertai penulisan proposal ini dimulai dari bulan Februari hingga Desember 

2019. 

Adapun orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini antara 

sebagai berikut Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pendamping Desa, dan Bendahara 

desa, Ketua BPD Desa, dan Masyarakat Desa, serta data yang terdapat pada lokasi 

penelitian berupa bahan bacaan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan kegiatan 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Komunikasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Slamet Suwito selaku Kepala Desa 

Karya Bhakti mengatakan bahwa : 

“sejak diterapkan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa 

harus berkoordinasi dengan pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) baik 

dalam perubahan APBDes maupun dalam menetapkan APBDes. Musyawarah 

dilakukan setiap tahunnya 3-5 kali untuk menetapkan APBDes ataupun 

Perubahan APBDes. pihak pihak yang hadir pun kalangan Masyarakat desa dan 

aparatur aparatur desa karya bhakti dan BPD Karya Bhakti, jadi komunikasi 

dalam pengelolaan keuangan desa terjalin dengan baik dan jelas dalam 

pengelolaannya, saling transparansi dalam pengelolaannya”. 

Kemudian yang dikatakan oleh Bapak Sutarno selaku masyarakat Desa 

Karya Bhakti Mengatakan Bahwa  : 

“saya selaku masyarakat merasakan komunikasi yang dilakukan atau 

terjalin oleh pemerintah Desa  dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sangat 

baik dalam pengelolaan keuangan desa, pihak pemerintahan desa pun tak lupa 

untuk melibatkan masyarakatnya untuk ikut serta dan menyalurkan aspirasinya 

kepada pemerintahan Desa”. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kebeberapa narasumber 

dapat disimpulakan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik antara 

Pemerintahan Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dengan 

Masyarakat serta dengan pihak kecamatan pun terjalin cukup baik. Masyarakat 

pun ikut berpartisipasi dalam menyalurkan aspirasinya. 

 

Sumber Daya dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Adbul Rahim selaku Bendahara Desa 

Karya Bhakti mengatakan bahwa : 

“selama adanya Implementasi Aplikasi Siskeudes fasilitas yang telah 

diberikan oleh pemerintahan daerah belum ada, selama pengolahan keuangan desa 

masih mengunakan komputer yang biasanya digunakan dalam pelayanan, 

pelatihan pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Timur pun masih 

menggunkan Dana Desa terkadang malah masih harus menggunakan dana pribadi 

walaupun nanti akan digantikan, dan dalam Implementasi Aplikasi Siskuedes 

mengenai sumberdaya apartur dalam ngengoperasinya saya masih di bantu dari 
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pendamping desa yang paham dan ahli dalam pengoperasian aplikasi Sistem 

Keuangan desa di karenakan agar dalam pencairan tidak tertinggal dari desa desa 

lainnya”.  

Kemudian yang dikatakan oleh Bapak Bambang Winarko selaku 

Pendamping Desa Karya Bhakti mengatakan bahwa : 

“dari pihak BPKD menyediakan aparatur siap pakai yang paham dalam 

pengeperasian aplikasi Siskuedes, agar setiap desa yang ada bisa dan paham 

penggunaan aplikasi Siskuedes,tetapi terkadang adapula desa yang aparaturnya 

sudah memadai dan dapat menggunakan aplikasi siskeudes dengan efektif dan 

efesien”.   

Dari hasil observasi penulis selama berada di lapangan dapat diketahui 

bahwa dalam sarana dan prasarana yang ada di kantor desa Karya Bhakti memang 

kurang seperti kompeter/leptop .Adapun keterangan diatas dari hasil wawancara 

peneliti dengan beberapa narasumber diatas terkait mengenai dana yang 

digunakan, ternyata dana yang digunakan masih menggunakan dana pribadi 

karena anggaran dalam pelatihan pelatihan belum di anggarkan pada APBDes di 

Desa Karya Bhakti.  serta beberapa melakukan wawancara kebeberapa 

narasumber ternyata di Desa karya Bhakti masih di bantu oleh pendamping desa 

dalam pengoperasian aplikasi Siskeudesnya agar seiringan dengan berjalannya 

waktu Desa Karya Bhakti dapat menyesuaikan seperti desa desa lainnya. 

 

Disposisi dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Slamet Suwito selaku kepala Desa 

Karya Bhakti mengatakan bahwa : 

“saya merasa dalam penerapan aplikasi Siskeudes ini malah mempersulit 

dalam pengolahan keuangan desa karena menurut saya membuang buang tenaga 

serta biaya sedangkan apabila secara manual dalam pengolahan keuangan desa 

bisa lebih mudah dan lebih cepat, sedangkan sebelumnya sudah  pernah adanya 

aplikasi  pengolahan keuangan desa juga tetapi tidak terlaksana dengan baik dan 

sekarang aplikasi Siskeudes ini merupakan lanjutan kesempurnaan dari aplikasi 

sebelumnya. Sedangkan untuk akuntabilitas dan keterbukaan mengenai 

pengolahan keuangan desa dari pihak pemerintahan desa selalu membuat 

semacam baliho atau sepanduk untuk memperlihatkan dana yang telah digunakan 

setelah kegiatan sehingga terjalin keterbukaan antara masyarakat dan 

peemerintahan desa”. 

Kemudian yang dikatakan oleh Ibu Darni selaku Masyarakat Desa Karya 

Bhakti mengatakan bahwa : 

“Pengelolaan keuangan desa di kalangan pemerintahan dengan 

masyarakat terjalin sangaat baik karena dalampengolahannya sudah  merupakan 

rahasia umum. dari pihak pemerintahan pun tidak menutup nutupi mengenai 

keuangan desa, dan selalu transparasi terhadap masyarakat desa karya bhakti. 

dalam Implementasi Siskuedes agar terjalinnya transparasi penggunaan keuangan 

desa maka pemerintahan desa membuatkan rincian penggunaan dana kegiatan 
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dalam bentuk sapanduk yang di letakkan di pingir jalan atau di temapat kegaiatan 

pembangunan berlangsung”. 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksana kebijakan 

dan masyarakat ataupun pendamping desa mendukung dengan adanya 

pelaksanaan  Implementasi Aplikasi Siskuedes di Lingkungan pemerintahan Desa 

Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur alasannya 

kebijakan ini mempermudah dalam proses pengolahan keuangan desa walaupun 

saat ini masih kurangnnya pelatihan pelatihan yang dilakukan. 

Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti 

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisiyang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik 

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor 

memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka 

proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

 

Struktur Birokrasi dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes  

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Slamet Suwito selaku kepala Desa 

Karya Bhakti mengatakan bahwa : 

“di Desa Karya Bhakti setiap aparatur desa yang ada sudah bekerja sesuai 

dengan tugas dan fungsinya masing masing, dan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat pun  cukup baik sesuai dengan SOP yang ada, adanya aplikasi 

Siskuedes yang diterapkan pengajuan pencairan serta pelaporan pertanggung 

jawaban sedik agak terhambat dikarenakan kurangnya fasilitas dan pengetahuan 

mengenai pengoperasian aplikasi siskuedes, tetapi desa karya bhakti tidak terlalu 

ketertinggalan dalam pengelolaannya karena masih banyak desa desa yang malah 

ternyata tidak bisa dan malah belum meggunakan aplikasi tersebut”. 

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulakan bahwa struktur 

birokrasi di Desa Karya Bhakti berjalan dengan baik sesuai dengan tahapan 

ataupun prosedur yang ada hanya saja terkadang masih terhambat dalam 

penginputan ke dalam aplikasi siskuedes karena belum terlatih begitu baik dalam 

pengoperasiannya dan kurangnya fasilitas yang ada. 

 

Faktor faktor penghambat dalam Implementasi Aplikasi Siskeudes 

Faktor penghambat adalah hal hal yang berpengaruh sedikit/bahkan dapat 

menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Berdasarakan hasil 

penelitian penulis, ada beberapa faktor yang menghambat Implementasi Aplikasi 

Siskeudes di Pemerintahan Desa karya Bhakti yaitu sebagai berikut : Kurangnya 

tingkat pendidikan aparatur Desa Karya Bhakti, Kurang maksimalnya sosialisasi 

atau pelatihan pelatihan mengenai Aplikasi Siskeudes dikalangan aparatur desa, 

Kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana yang terdapat di kantor Desa karya 

Bhakti. 
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Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dengan 

menggunakan model implementasi Goerge C Edwards sebagai berikut 

Komunikasi dalam pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa yang 

menjadi ukuran keberhasilan adalah kejelasan informasi belum maksimal 

dibuktikan kurangnya bimbingan teknis yang dilakukan dan dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah kepada perangkat desa dalam pengoperasian tetapi komunikasi 

yang dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat 

Desa Karya Bhakti dalam pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik 

dibuktikan dengan adanya musyawarah yang dilakukan dalam penyusunan 

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).  

Sumber daya dari segi sumber daya manusia di desa Karya Bhakti berupa 

jumlah staff dan keahlian dari pelaksana kurang baik dibuktikan bahwa 

kurangnya pemahaman dalam pengoperasian komputer tetapi dalam pelaksanaan 

pengoperasiaannya berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya tim yang 

membantu dalam pengoperasian siskeudes ini atau disebut dengan pendamping 

desa yang mebantu bendahara dan sekretaris desa dalam pelaksanaannya. Sumber 

daya dari segi sarana dan prasarana yang kurang menunjang dibuktikan dengan 

hanya adanya komputer yang hanya 2 (dua) dan itu digunakan dalam pelaksanaan 

pelayanan sedangkan dalam pengoperasian aplikasi siskuedes dibutuhkan 

komputer atau laptop yang di fokuskan untuk pengoperasiannya. 

Disposi berupa semangat pemerintah desa terhadap program siskeudes 

berjalan dengan maksimal dibuktikan dari semangat pemerintah desa dalam 

mengikuti pelatihan yang pernah dilaksanakan dan semangat dalam 

pengoperasiannya walaupun pada saat ini masih dibantu oleh pendamping desa, 

perangkat desa berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya dengan belajar dan 

mengikuti pelatihan pelatihan yang ada dikarenakan siskeudes dianggap cukup 

rumit sehingga harus diadakannya pelatihan pelatihan agar terbiasa dan 

memaksimalkan kinerja pemerintahan desa dan dalam tranparansi atau 

keterbukaan terkait keuangan desa dengan masyarakat desa cukup baik dibuktikan 

dengan adanya spanduk spanduk kecil mengenai penggunaan dana yang 

digunakan dalam suatu kegiatan dalam pembangunan. 

Struktur birokrasi ditandai dengan adanya SOP yakni pembagian tugas, 

desa antara perangkat desa dengan kesusuaian dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya tetapi dalam pelaksaannya aparatur desa masih dibantu oleh 

pendamping desa dalam pengoperasian aplikasi Siskuedes. 

Faktor faktor penghambat dalam implementasi antara lain seperti  

Kesiapan Pemerintah Desa dalam melaksanakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

belum cukup siap karena dari segi SDM yang belum sudah cukup pengetauannya, 

dan kurangnya pelatihan pelatihan yang dilaksankaan dan kurangnya fasilitas dan 

sarana prasarana yang layak serta kurangnya peran dari pemerintah pemerintah 

terkain untuk aktif turun ke lapangan atau desa desa mengecek sehingga terjadi 
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ketidak optimalnya pelaksanaan Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) di Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur. 

Setalah melihat kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang bertujuan 

untuk memperbaiki dalam Implementas Aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(Siskeudes) di Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau 

Kabupaten Kutai Timur  adalah sebagai berikut:  

1. Desa Karya Bhakti lebih baik meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak 

yang terlibat dalam pelaksanaan Siskeudes, agar nantinya pelaksanaan 

Siskeudes tersebut dapat berjalan dengan maksimal. 

2. Mengadakan atau mengajukan untuk melaksaakan pelatihan yang cukup dan 

pengawasan yang rutin agar pelaksanaan Sistem Keuangan Desa agar bisa 

berjalan dengan maksimal di Desa Karya Bhakti. 

3. Pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan kemampuan atau skill operator 

atau aparatur desa dengan pelatihan dan bimbingan teknis langsung pada 

prakteknya bukan hanya sekedar pada penyampaian informasi atau sosialisasi 

mengenai aplikasi siskuedes. 

4. Desa sebaiknya dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa harus 

lebih dari satu orang agar pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa menjadi 

lebih maksimal. 

5. Kepala Desa Karya Bhakti harus lebih memahami potensi dan sumber daya 

seperti dana dan sember daya manusia yang ada di Desa Karya Bhakti agar 

dapat memahami kebutuhan Desa dalam pengolahan Aplikasi Siskuedes 
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