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ABSTRACT 

Pemberian dana untuk desa yang begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula(1 Milyar 

per desa di tahun 2017). Maka  pemerintah desa memerlukan system yang dapat menghasilkan laporan 

keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai 

posisi keuangan desa, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas desa. System ini disebut Sistem keuangan 

desa (Sikeudes). Namun permasalahannya aparat desa belum memiliki kompetensi dan keahlian yang cukup 

dalam menjalankan aplikasi siskeudes dalam rangka pencapaian pengeloaan keuangan yang akuntabel dan 

transparan.Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan diDesa Margorejo, Kecamatan Jati 

Agung, Kabupaten Lampung Selatan.  Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antaralain dengan 

memberikan pelatihan bagi aparat  desa agar terjadi peningkatan kompetensi dan keahlian aparat desa dalam 

menyusun laporan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes. Setelah memperoleh pelatihan, terjadi 

peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan keteerampilan aparat dalam mengaplikasikan siskeudes. Aparat 

desa yaitu operator, bendahara, sekretaris desa, kepala desa telah dapat menggunakan siskeudes untuk 

menghasilkan laporan keuangan, yang biasanya laporan keuangan dibuat secara manual. Laporan keuangan 

yang merupakan output dari siskeudes mnghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel (dapat 

dipertanggungjawabkan) dan transparan (dapat diakses oleh banyak pihak), sehingga laporan keuangan ini 

lebih relevan untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan keuangan desa yang lebih baik. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------
 

LATAR BELAKANG  

 
UU RI Nomor 6 Tahun 2014 berisi amanat bagi 

pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam 

mengelola pemerintahan dan berbagai sumber 

daya yang dimiliki termasuk dalam mengelola 

keuangan desa. Pemberian dana untuk desa yang 

begitu besar tentunya menuntut tanggung jawab 

yang besar pula. Di Tahun 2015, telah 

dialokasikan Dana Desa oleh pemerintah pusat 

sebesar 20,7 Trilyun untuk 74.093 desa, 

sedangkan di tahun 2016 sebesar 46,9 Triliyun 

untuk 74.754 desa yang tersebar di seluruh 

Indonesia. Dana Desa ini akan terus bertambah 

bahkan akan mencapai lebih dari 1 Milyar per 

desa di tahun 2017 

(http://www.bppk.kemenkeu.go.id/kejelasan-

dana-desa-dalam-anggaran-pendapatan-dan-

belanja-negara). Selain Dana Desa, terdapat 

pendapatan desa yang lain seperti Alokasi Dana 

Desa, Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, 

dan Bantuan Keuangan dari pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota. Untuk itu pemerintah 

desa memerlukan system yang dapat 

menghasilkan laporan keuangan dan informasi 

keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang 

meliputi informasi mengenai posisi keuangan 

desa, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas 

desa. System ini disebut Sistem informasi 

keuangan desa (Sikeudes). 

Kegiatan pengabdian ini merupakan 

implementasi / penerapan dari hasil penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian Ismail dan King 

(2007), Ramdhani (2015), Abdallah (2013), Fahri, 

LN. (2017), Gamayuni (2017), menemukan 

bahwa penggunaan system informasi akuntansi  

berdampak pada  pengelolaan keuangan yang 

berkualitas. Hasil penelitian ini  memberikan 

bukti empiris bahwa penerapan teknologi sistem 

keuangan desa (siskeudes) dapat meningkatkan  

pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel 

dan transparan. Dengan demikian Siskeudes harus 

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/kejelasan-dana-desa-dalam-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/kejelasan-dana-desa-dalam-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara
http://www.bppk.kemenkeu.go.id/kejelasan-dana-desa-dalam-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara
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segera diimplementasikan sebagai suatu sistem 

teknologi informasi dalam mengelola keuangan 

desa yang akuntabel dan transparan. Selanjutnya  

diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang 

cukup bagi aparat dalam menggunakan siskeudes.  

 

Berdasarkan hasil survey, wawancara dan diskusi 

bersama mitra desa, dapat didentifikasi bahwa 

tuntutan yang dihadapi desa saat ini adalah:harus 

dapat menggunakan sistem teknologi siskeudes 

untuk menghasilkan informasi laporan keuangan 

dan mengelola keuangan desa dengan baik, 

akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan) dan 

transparan (informasi dapat diakses pihak 

manapun). Dari hasil survey dan pengamatan 

secara langsung tersebut, aparat desa belum  

memiliki kompetensi dan keterampilan yang 

cukup dalam menggunakan aplikasi 

siskeudes.Kompetensi aparat desa diharapkan 

meningkat setelah dilakukan pelatihan siskeudes 

ini.Berdasarkan hasil survey, wawancara, dan 

diskusi dengan aparat desa, permasalahan yang 

terjadi berdasarkan kondisi desa saat ini adalah: 

kurangnya kompetensi, keahlian dan keterampilan 

aparat dalam menggunakan aplikasi siskeudes 

untuk menyusun laporan keuangan dan mengelola 

keuangan desa yang akuntabel dan transparan. 

 

Berikut adalah penjabaran permasalahan dalam 

menyusun laporan keuangan desa dengan 

menggunakan aplikasi siskeudes:  

a. Kesulitan dalam menyusun laporan 

keuangan desa  

b. Kurangnya pengetahuan, kompetensi 

dan keterampilan aparat desa dalam 

menggunakan aplikasi siskeudes. 

c. Kurangnya dukungan atau bantuan dari 

pemerintah daerah untuk desa dalam 

menggunakan aplikasi siskeudes  

d. Kurangnya kompetensi aparat dalam 

mengelola informasi keuangan sebagai 

dasar  untuk mengelola keuangannya 

dengan baik. 

 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi, keahlian dan ketsampilan aparat desa 

dalam menyusun laporan keuangan menggunakan 

aplikasi siskeudes, karena pentingnya Laporan 

keuangan sebagai sumber informasi untuk 

mengelola keuangan desa yang transparan dan 

akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).  

Manfaat kegiatan ini adalah desa dapat 

memanfaatkan sistem teknologi informasi 

siskeudes sebagai sarana untuk mengelola 

keuangannya dengan baik sehingga tercapai target 

kinerja desa sesuai dengan visi misi desa.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa.  

Pengaturan mengenai keuangan desa diatur pada 

Pasal 71 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut: 

Pasal 71 menentukan bahwa: 

(1) 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. 

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, 

belanja, pembiayaan, dan pengelolaan 

Keuangan Desa. 

Pasal 72 menentukan bahwa: 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: 

a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil 

usaha, hasil aset, swadaya dan 



 

22 

 

partisipasi, gotong royong, dan lain-lain 

pendapatan asli Desa; 

b. alokasi Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

c. bagian dari hasil pajak daerah dan 

retribusi daerah Kabupaten/Kota; 

d. alokasi dana Desa yang merupakan 

bagian dari dana perimbangan yang 

diterima Kabupaten/Kota; 

e. bantuan keuangan dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota; 

f. hibah dan sumbangan yang tidak 

mengikat dari pihak ketiga; dan 

g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja 

Pusat dengan mengefektifkan program yang 

berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. 

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi 

daerah Kabupaten/Kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 

10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan 

retribusi daerah.  

(4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% 

(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan 

yang diterima Kabupaten/Kota dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, 

Kepala Desa melimpahkan sebagian 

kewenangan kepada perangkat Desa yang 

ditunjuk. 

(6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak 

memberikan alokasi dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat 

melakukan penundaan dan/atau pemotongan 

sebesar alokasi dana perimbangan setelah 

dikurangi Dana Alokasi Khusus yang 

seharusnya disalurkan ke Desa. 

Pasal 73 menentukan bahwa: 

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan Desa. 

(2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan 

dimusyawarahkan bersama Badan 

Permusyawaratan Desa. 

(3) Sesuai dengan hasil musyawarah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 

Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan 

Desa. 

Pasal 74 menentukan bahwa: 

(1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi 

kebutuhan pembangunan yang disepakati 

dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan 

prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. 

(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak 

terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan 

dasar, lingkungan, dan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa. 

Pasal 75 menentukan bahwa: 

(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan 

pengelolaan Keuangan Desa. 

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala 

Desa menguasakan sebagian kekuasaannya 

kepada perangkat Desa. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan 

Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

 

Pengelolaan Keuangan Dana Desa 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam 
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Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa 

dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa 

harus menggunakan asas pengelolaan keuangan 

desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan 

asas-asas transparan, akuntabel, parsisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan displin anggaran. 

Pengelolaan keuangan desa tersebut di kelola 

dalam masa satu tahun anggaran yaitu mulai 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 

Desember.  

a. Transparan 

Pasal 4 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2006, tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dikatakan transparan 

adalah prinsip keterbukaan yang 

memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses 

informasi seluas-luasnya tentang keuangan 

daerah. Dengan adanya transparansi 

menjamin akses atau kebebasan bagi setiap 

orang untuk memperoleh informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, yakni 

informasi tentang kebijakan, proses 

pembuatan dan pelaksanannya, serta hasil-

hasil yang dicapai. Transparansi yakni 

adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan informasi 

adalah informasi mengenai setiap aspek 

kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau 

oleh publik. Keterbukaan informasi 

diharapkan akan menghasilkan persaingan 

politik yang sehat, toleran dan kebijakan 

dibuat berdasarkan pada preferensi publik. 

b. Akuntabel 

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau 

menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang badan hukum pimpinan 

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki 

hak atau berkewanangan untuk meminta 

keterangan atau pertanggungjawaban.    

c. Partisipasi 

Partisipatifyaitupenyelenggaraanpemerintaha

ndesayangmengikutsertakan kelembagaan 

desa danunsur masyarakatdesa (BPKP, 

2016). Sedangkan partisipasi menurut (LAN 

dan BPKP, 2000) adalah setiap warganegara 

mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun 

melalui intermediasi institusi legitimasi yang 

mewakili kepentingannya. 

d. Tertib dan displin anggaran 

Tertibdan disiplinanggaranyaitupengelolaan 

keuangan desaharusmengacu 

padaaturanataupedoman yangmelandasinya 

Menurut Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kekuasaan 

pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala 

desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan desa dan mewakili 

pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan 

milik desa yang dipisahkan.kepala desa sebagai 

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 

wajib menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan 

Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala 

desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan 

desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 

Desa (PTPKD) terdiri atas Sekertaris desa, 

Kepala seksi dan Bendahara desa.  Sekertaris 

selaku koordinator pelaksana teknis pegelolaan 

keuangan desa bertugas untuk menyusun 

pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

dana desa.   

Laporan semester pertama berupa laporan 

realisasi APBDesa. Laporan yang disampaikan 

oleh kepala desa tersebut terdiri dari pendapatan, 

belanja, dan pembiyaan yang telah di tetapkan 

dengan peraturan desa dan laporan tersebut 
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merupakan bagian yang tidak terpisah dari 

laporan penyelengaraan pemerintah desa. Laporan 

yang di maksud harus diinformasikan kepada 

masyarakat secara tertulis dan dengan mesia 

informasi yang mudah diakses masyarakat. 

Laporan keuangan merupakan struktur yang 

menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan 

dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laoran 

keuangan ini untuk kepentingan umum adalah 

penyajian informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, dan arus kas. 

 

Menurut BPKP (2016), 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. Adapun Pengelolaan 

Keuangan Desa meliputi keseluruhan kegiatan 

yang terkait perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut 

Harahap (2009), laporan keuangan 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil 

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau 

jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan 

keuangan dana desa adalah laporan realisasi 

pelaksanaan APB Desa, laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB 

desa, laporan realisasi penggunaan dana, laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB 

desa. 

 

 

MATERI DAN METODE 

Pemecahan Masalah 

Kerangka pemecahan masalah yang dianggap 

relevan untuk kegiatan ini adalah: 

a. Memberikan pelatihan bagi aparat desa 

tentang penyusunan laporan keuangan 

dengan menggunakan aplikasi siskeudes. 

Pada tahap ini dilakukan persiapan materi 

pelatihan aplikasi siskudes agar mudah 

dipahami oleh aparat desa, pengenalan 

pengeolaan desa dengan berdasarkan 

informasi keuangan yang diperoleh dari 

hasil apliasi siskeudes, pembahasan laporan 

keuangan yang telah dibuat, dan pelatihan  

kepada aparat desa  dalam menyusun 

laporan keuangan menggunakan aplikasi 

siskeudes. 

b. Pemantauan dan evaluasi kegiatan 

Selanjutnyan akan dilakukan evaluasi 

apakah aparat desa sudah dapat memahami 

dan menggunakan aplikasi siskeudes dengan 

baik. 

 

Realisasi pemecahan masalah 

Dalam hal ini dilakukan pemberian pelatihan bagi 

aparat dalam mengaplikasikan siskeudes. Pada 

tahap ini dilakukan pemberian materi 

pengetahuan tentang sistem keuangan desa dan 

pengelolan keuangan desa, pelatihan Siskeudes, 

evaluasi hasil. 

Jenis luaran yang ditargetkan sebagai solusi yang 

diharapkan tercapai:  

a. Peningkatan pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan aparat desa dalam menyusun 

laporan keuangan menggunakan aplikasi 

siskeudes. 

b. Tersedianya laporan keuangan sebagai 

output dari siskeudes, sebagai dasar untuk 

pengelolaan keuangan desa yang transparan 

dan akuntabel. 

 

Khalayak Sasaran 

Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah aparat desa (kepala desa, 

sekretaris, bendahara dan bagian keuangan desa) 

yang bertugas menyusun laporan keuangan 

dengan menggunakan aplikasi siskeudes. 
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Metode yang digunakan 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di 

puskesmas ini dilakukan dengan metode: 

a. Evaluasi awal (pemberian kuesioner kepada 

aparat desa, untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman aparat dalam siskeudes dan 

pengelolaan desa) 

b. Pemberian materi tentang siskeudes dan 

pengelolaan keuangan desa 

c. Pelatihan  siskeudes 

d. Diskusi dan Tanya jawab 

e. Evaluasi hasil (pemberian kuesioner kepada 

aparat desa untuk mengetahui adanya 

peningkatan pemahaman dan keterampilan 

dalam menggunakan aplikasi siskeudes dan 

pengelolaan keuangan desa). 

 

PELAKSANAAN KEGIATAN 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini 

dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Agustus 2018, 

bertempat di kantor Desa Margorejo, Kecamatan 

Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Peserta 

adalah aparat desa terkait siskeudes dan 

pengelolaan keuangan desa, yaitu kepala desa, 

sekretaris desa, bendahara, dan operator 

siskeudes. Kegiatan terdiri dari beberapa sesi 

pemberian materi dari pihak UNILA dan BPKP 

Provinsi Lampung. 

 

Tahapan kegiatan sebagai berikut: 

1. Evaluasi awal (pemberian kuesioner kepada 

aparat desa, untuk mengetahui seberapa besar 

pemahaman aparat dalam siskeudes dan 

pengelolaan desa). 

Berdasarkan jawaban dari jawaban kuesioner 

tersebut (terlampir), aparat desa selama ini 

masih membuat laporan keuangan secara 

manual dan belum menggunakan apliaksi 

siskeudes. Aparat desa terkait yaitu operator 

siskeudes, bendahara, sekretaris desa dan 

kepala desa masih terbatas pemahamnnya 

mengenai siskeudes dan masih kurang dapat 

mengaplikasikan siskeudes. 

2. Pemberian materi tentang siskeudes dan 

keuangan desa 

Materi yang diberikan (terlampir) antar lain 

tentang penyusunan laporan keuangan desa, 

komponen laporan keuangan desa, cara 

mengaplikasikan siskeudes. 
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