
 

LAMPIRAN I 

Pedoman Wawancara : 

Nara Sumber : 

1. Kaur Keuangan 

2. Kasi Pemerintahan 

3. Staf Keuangan / Operator siskeudes 

Daftar Pertanyaan : 

I. Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Menerapan Aplikasi Siskeudes  

1. Bagaimana kesiapan Pemerintah Desa Karangrejo dalam menerapkan 

aplikasi Siskeudes ? 

2. Bagaimana cara Pemerintah Desa Karangrejo mengintegrasikan 

aplikasi Siskeudes kepada SDM nya ? 

3. Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan perbedaanya 

bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes? 

4. Apakah desa mendapatkan pelatihan menggunakan siskeudes ?  

5. Bagaimana kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah penerapan 

aplikasi Siskeudes ? 

II. Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Karangrejo 

1. Sejak kapan Desa Karangrejo mulai menerapkan aplikasi Siskeudes? 

2. Kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Karangrejo dalam 

menerapkan aplikasi Siskeudes ? 

3. Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi siskeudes? 

4. Apakah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Karangrejo 

mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam menyusun laporan 

keuangan desa ? 



 

5. Berdasarkan implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Karangrejo 

hingga saat ini apakah desa memiliki masukan atau saran terkait 

dengan implementasi kedepannya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LAMPIRAN II 

 

TRANSKRIP REKAMAN  WAWANCARA 

 

Nama Informan 1 : Dedy Ariyanto 

Jabaran  :  Kaur Keuangan 

Nama Informan 2 : Budi Setiono A. Ma, Pd 

Jabaran  :  Kasi Pemerintahan 

Nama Informan 3 : Yudha Eka Bramantya 

Jabaran  :  Operator Siskeudes 

Tanggal /Jam : 18 Maret 2021  pukul 09.30 – 13.00 WIB 

Disusun  : 20 Maret 2021 pukul 07.00 – 11.30 WIB 

Tempat Wawancara  : Lingkungan Desa Karangrejo Kecamatan Wungu 

Topik Wawancara : 1. Kesiapan Pemerintah Desa dalam Menerapan Aplikasi 

Siskeudes  

  2. Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Karangrejo 

 

 Materi Wawancara 

Kesiapan Pemerintah Desa dalam Menerapan Aplikasi Siskeudes 

Peneliti Bagaimana kesiapan Pemerintah Desa Karangrejo dalam 

menerapkan aplikasi Siskeudes ? 

Informan 

1 

Kesiapannya pemdes mengadakan training untuk operator 

siskeudes, training diadakan lebih 2x, agar mudah memahami 

dalam menjalankan aplikasi tersebut. 

Informan 2 Kesiapan pemerintah desa dalam melaksanakan aplikasi sistem 

keuangan desa sudah dikatakan siap, karena dari segi SDM 

sudah terpenuhi.  

Informan 3 Kesiapan pengenalan sudah ada sosialisasi dari pemdes 

(pemerintah desa) kemudian ada training untuk operator sendiri 

beberapa kali, operator di training bagaimana cara input 

siskeudes, yang ditrening operator saja. ya operator siskeudes. 

Peneliti  Bagaimana cara Pemerintah Desa Karangrejo 

mengintegrasikan aplikasi Siskeudes kepada SDM nya ? 

Informan 

1 

Sebelumnya ada sosialisasi dari pemdes kemudian ada training 

untuk operatornya tidak hanya sekali tapi berulang kali. Jadi 

operator dikumpulkan kemudian dibimtek bagaimana cara 

menggunakan aplikasi siskeudes. Kebetulan saya dulu yang 

mengoperatori jadi saya yang di bimtek. Kemudian tahun 2018 

kita mengangkat staf keuanganya itu pak Yudha sebagai operator 

siskeudes. 

Informan 2 Setelah semua operator dikumpulkan sekabupaten kemudian di 

bimtek kita mempelajari dan belajar bersama kemudian mencoba 



 

memasukkan anggaran-anggaran dari pemerintah setelah kita 

pilah-pilah sesuai dengan petunjuk aplikasi siskeudes kemudian 

berjalan begitu saja 

Informan 3 Karenakan aplikasi siskeudes ini  sangat  ribet, banyak menu-

menunya, tetapi  cara untuk mengintegrasikan sumber daya 

manusia (SDM) melalui pendampingan dan pelatihan. Selain itu 

kita harus mau belajar. Kita harus mengikuti dan mencermati 

semua prosesnya. Karna ini juga sistem yang baru dan banyak 

prosesnya, jadi kita juga harus lebih aktif belajarnya. Kita harus 

aktif bertanya apabila kita ada kendala, kalau tidak aktif kita 

tidak akan bisa. 

Peneliti Siapa yang mengoperasikan aplikasi Siskeudes dan 

perbedaanya bagaimana sebelum dan sesudah menggunakan 

aplikasi siskeudes? 

Informan 

1 

Yang mengoperatori hanya satu yaitu staf keuangan mas Yudha 

Eka Bramantya, tapi masih berhubungan erat dengan saya 

sebagai bendahara desa, tapi disetujui oleh semua perangkat. 

Jadi semua perangkat sebenarnya berkaitan dengan ini tapi 

hanya satu orang yang mengoperatori kalau lebih dari satu nanti 

malah rusak aplikasinya. Untuk perbedaannya tidak ada yang 

membedakan menggunakan excel dengan aplikasi siskeudes 

hanya kalau dulu anggaran desa kecil kalau sekarang anggaran 

desa besar jadi pemerintah mewajibkan menggunakan aplikasi 

siskeudes. Jadi dari segi penggunaannya tida kada yang 

membedakan sama saja. 

Informan 2 Awal pada tahun 2016 saya yang mengoperatori saya mengikuti 

bimtek tapi belom sampek prin out tahun 2017 di ganti pak dedi 

yang mengoperatori berjalan setahun diterapkan kemudian tahun 

2018 sampai saat ini dibantu staf yaitu mas yudha yang 

mengoperatori aplikasi siskeudes. 

Informan 3 Siskeudes (sistem keuangan desa)  di Desa Karangrejo di pegang 

atau yang mengoperasikannya seorang operator siskeudes, saya 

sendiri sebagai operator desa sejak tahun 2018-sekarang ini, 

“Perbedaaanya ya… sangat berbeda sekali, sebelum ada aplikasi. 

perbedaanya ya lebh mudah menggunakan aplikasi siskeudes 

karena pekerjaan lebih mudah dikerjakan, kitasebagai 

operatornya tinggal memasukkan saja nominal uang yang ada di 

APBDes”. 

Peneliti Apakah pemerintah desa mendapatkan pelatihan 

menggunakan siskeudes  ? 

Informan 

1 

Iya operator dapat bimbingan dari pemdes. Setiap ada pembaruan 

system pemdes memberikan bimtek ke operator 



 

Informan 2 Dapat dari sebelum benar-benar diterapkan di desa karangrejo 

pada tahun 2017 operator sudah mendapat bimbingan sejak 

oktober 2016 tapi karena penggunaannya belum valid jadi baru 

benar-benar diterapkan tahun 2017. 

Informan 3 Ya … setiap tahun selalu ada bimbingan teknis (BIMTEK) 

dalam hal pengoperasiannya, dan setiap BIMTEK pasti ada 

pembaruan sistem. Pelaksanaan pelatihan dilakukan di masing-

masing Kantor Kecamatan.Tujuan diadakannya pelatihan bagi 

operator siskeudes, nantinya tidak ada lagi alasan ketidaktahuan 

penggunaan aplikasi siskeudes dalam penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga seluruh Desa 

yang ada di Kecamatan Wungu dapat segera menetapkan 

APBDes dan mengajukan pencairan dana. 

Peneliti Bagaimana Kualitas akuntabilitas keuangan desa setelah 

penerapan aplikasi siskeudes ? 

Informan 

1 

Kalau dulu pakai excel lebih banyak pekerjaannya tapi bisa 

diedit atau diubah-ubah sewaktu-waktu jadi kurang aman kalau 

sekarang pakai aplikasi siskeudes sekali input jadi gak bisa 

diedit aman karena sifatnya online jadi sewaktu-waktu kalau 

BPK, instatorat, pemdes maulihat bisa. Mengerjakannya juga 

harus urut tersusun. Untuk spj sama saja hasilnya. 

Informan 2 Laporan keuagan sangat aman dan terjaga sekali. Pemantauan 

dan pengawasannya sangat mudah sekali kalau memang ada 

kebocoran-kebocoran keuangan pasti diketahui jadi anggaran 

tidak bisa dimanipulasi 

Informan 3 Setelah menggunakan aplikasi siskeudes, laporan keuangan 

semakin tertata rapi dan dapat di pahami oleh semua orang. 

Akuntabilitas dilakukan oleh pemerintah desa sebagai 

penanggung jawab atas pelaksanaan setiap kegiatan/program 

yang dijalankan. 

Implementasi Aplikasi Siskeudes di Desa Karangrejo 

Peneliti Sejak kapan Desa Karangrejo mulai menerapkan aplikasi 

Siskeudes ? 

Informan 

1 

Sejak tahun 2017, saya yang mengoperatori sebelum dibantu 

oleh staf keuangan 

Informan 2 Sebenarnya siskeudes dimulai bulan oktober 2016 sudah di 

bimtek tapi belum valid penggunaannya selanjutnya tahun 2017 

aplikasi siskeudes baru benar-benarditerapkan di sini. 

Informan 3 Pemerintah desa Karangrejo Kecamatan Wugu sudah mulai 

menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa. (Siskeudes) sejak 

tahun 2017. Pertama kali menerapkan siskeudes yaitu dengan 

menerima sosialisasi dari Pemkab, kemudian aplikasi 

diluncurkan terus kami mempelajari bersama-sama dan mencoba 



 

memasukkan anggaran-anggaran sesuai dengan petunjuk di 

siskeudes. 

Peneliti  Kendala apa yang dihadapi oleh  Pemerintah Desa dalam 

menerapkan aplikasi Siskeudes ? 

Informan 

1 

Tidak ada kendalanya paling juga adanya perawatan aplikasi 

yang tidak bisa digunakan dua hari gitu menurut saya wajar. 

Informan 2 Tidak ada kendala Cuma kita dituntut untuk lebih teliti dan 

benar-benar belajar untuk menguasai aplikasisi skeudes 

Informan 3 Perlu adanya penyesuaian oleh pihak pengelola anggaran 

keuangan terhadap penerapan sistem aplikasi siskeudes, 

dikarenakan sistem ini merupakan sistem yang baru, dan masih 

kurangnya tentang penerapan sistem keuangan desa kepada 

pelaksana kegiatan serta  pengelola anggaran. 

Peneliti Apa dampak yang dirasakan dengan adanya aplikasi 

siskeudes ? 

Informan1 Dampak yang dirasakan gak ada sama saja tapi memang lebih 

aman saja. 

Informan 2 Penggunaan anggaran yang saat ini dikelola menggunakan 

aplikasi siskeudes itu benar benar nyata tidak akan bisa selisih 

ketemu real angkanya. Selain itu juga bisa terpantau oleh 

pengawas dan pemerintah kabupaten jadi laporan keuangan 

bersifat terbuka. Dibandingkan yang dulu hanya pemerintah saja 

yang mengetahui dan data juga bisa diubah-ubah sehingga 

pengawasanya kurang dan anggaran bisa bocor. 

Informan 3 Dengan adapanya aplikasi ini memberikan dampak yang baik 

dan positif bagi pemerintah desa Karangrejo untuk kinerja 

pemerintah desa sendiri, sehingga dapat meringankan pekerjaan 

dan dapat meringankan semua pekerjaan di Desa. Aplikasi 

siskeudes ini sangat sekali membantu kita dalam menyusun 

laporan keuangan, kinerja  kita juga semakin baik san mudah, 

selain itu laporannya juga semakin akurat 

Peneliti Apakah implementasi aplikasi Siskeudes di Desa Karangrejo 

mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam menyusun 

laporan keuangan desa ? 

Informan 

1 

Sebenarnya yang mempengaruhi kinerja itu jumlah anggarannya 

kalau anggaranya sedikit pengerjaannya juga sedikit tapi kalau 

dananya banyak pengerjaannya juga banyak. Memang aplikasi 

siskeudes memudahkan tapi terkadang juga administrasi 

tunainya jadi awut-awutan tidak disiplin waktu. 

Informan 2 Sangat mempengaruhi karena semenjak menggunakan aplikasi 

siskeudes kinerja lebih teliti, tepat waktu, disiplin. Kita tidak 

perlu membuat draft  sendiri karena di aplikasi siskeude ssudah 



 

tertata jadi kita tinggal menyiapkan data-datanya saja dan 

dimasukan datanya secara urut sesuai menu yang terdapat di 

aplikasi. Jadi memudahkan kinerja. 

Informan 3 Desa   Karangrejo   sudah   menerapkan   siskeudes   dalam   

mengelola keuangan. Sebelumnya kami menggunakan excel 

untuk mengelola keuangan desa. penerapan siskeudes sangat 

mempengaruhi kinerja dalam menyusun laporan keuangan. 

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sangatlah membantu, karena 

memiliki kelengkapan tata kerja yang ada di aplikasi ini, 

sangatlah membantu pengelolaan keuangan desa. 

Peneliti  Berdasarkan implementasi aplikasi siskeudes di desa 

Karangrrejo hingga saat ini apakah desa memiliki masukan 

atau saran terkait dengan implementasi kedepannya ? 

Informan 

1 

Untuk apliksi sendiri sering trobel jadi untuk pengerjaanya 

tertunda, semoga kedepannya lebih bagus lagi  

Informan 2 Saya tidak bisa berkomentar untuk penggunaannya saat ini 

karena bukan saya yang mengoperatorinya, Untuk masukan bagi 

pemerintah desa karangrejo sendiri untuk kedepannya ya lebih 

ditingkatkan lagi kinerjanya, jangan menunda-nunda pekerjaan. 

Informan 3 Masukannya jika digunakan semua orang semoga saja tidak 

terjadi kelemotan. Biasanya digunakan untuk menginput terjadi 

lemot, karena terlalu banyak yang menggunakan / menjalankan 

aplikasi tersebut, jadi sebagai aplikasi operator siskeudes harus 

pintar-pintar mencari waktu untuk memasukkan APBDes.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 LAMPIRAN III 

 

Dokumentasi 

 

 

 
 

 

Juklak Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan 

 Keuangan Desa 



 

 

 

 
 

 

Surat Edaran Permendagri Siskeudes 

 



 

 
 

 

Surat Ketua KPK Kepada Kades 



 

 
Kantor Desa Karangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun 

 

 

 

Perangkat Desa Karangrejo Kec. Wungu Kab. Madiun 

 

 



 

 

 Hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintahan Bpk. Budi Setiono 

 

  

 Hasil Wawancara dengan Kaur Keuangan Bpk. Dedy Ariyanto 

 

 

 



 

 

         Hasil Wawancara dengan Staf  Operator Siskeudes Yudha Eka Bramantya 

 

 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemdes Karangrejo  



 

 

 

Contoh  Nota Pembayaran Desa Karangrejo 

 



 

 

 Contoh  Tanda Bukti Pengeluaran Desa Karangrejo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA KARANGREJO 

KECAMATAN WUNGU KABUPATEN MADIUN 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

U R A I A N 

 

Ref. 

 

ANGGARAN 

( Rp ) 

 

REALISASI 

( Rp ) 

 

LEBIH/(KURANG

) ( Rp ) 

PENDAPATAN 
    

Pendapatan Asli Desa 
 42.820.000,00 42.820.000,00 0,00 

Pendapatan Transfer 
 1.818.161.000,00 1.818.161.000,00 0,00 

Dana Desa 
 

917.496.000,00 917.496.000,00 0,00 

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi  10.558.000,00 10.558.000,00 0,00 

Alokasi Dana Desa  890.107.000,00 890.107.000,00 0,00 

Pendapatan Lain-lain 
 1.852.000,00 2.079.038,86 227.038,86 

JUMLAH PENDAPATAN 
 

 

1.862.833.000,00 1.863.060.038,86 

 

227.038,86 

BELANJA 
    

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 
 736.046.000,00 736.046.000,00 0,00 

 

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 

 
552.066.000,00 552.066.000,00 0,00 

 
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 

 
99.413.000,00 99.413.000,00 0,00 

 

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 
42.500.000,00 42.500.000,00 0,00 

 
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN 

 
413.808.000,00 413.808.000,00 0,00 

MENDESAK DESA       

JUMLAH BELANJA  1.843.833.000,00 1.843.833.000,00 0,00 

SURPLUS / (DEFISIT) 
 

19.000.000,00 19.227.038,86 (227.038,86) 

PEMBIAYAAN 
    

Penerimaan Pembiayaan 
 0,00 819.013,63 819.013,63 

Pengeluaran Pembiayaan 
 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 

PEMBIAYAAN NETTO 
 

 

(19.000.000,00) (18.180.986,37) 

 

(819.013,63) 

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 
 

0,00 1.046.052,49 (1.046.052,49) 

 
DESA KARANGREJO, 05 Juli 2021  

KUASA PENGELOLA KEUANGAN DESA 

 
ROKHIM 

 

Contoh  Laporan realisasi aggarab APBDesa Karangrejo 

 

 


