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Dasar Hukum  

 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  

mengatur kewenangan desa, penataan desa, 
penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa, 
keuangan desa, peraturan desa dan kelembagaan 
masyarakat desa. 

 Permenkeu Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa. 

mewajibkan  Pemerintah  Daerah  Menyampaikan  laporan 
Konfirmasi transfer dan Laporan Realisasi Transfer yang diterima 
Pemda 

 Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014  tentang  
Pengelolaan  Keuangan Desa yang telah diubah dengan 
Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 

pedoman yang dapat digunakan oleh Desa dalam mengelola 
keuangan desa.  
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Mengingat semakin besarnya dana yang dikelola dipandang perlu adanya suatu 

standar pelaporan pemerintah desa yang dapat digunakan pemerintah desa 

sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kepada para Stakeholder seperti Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota maupun stakeholders yang lain 

terutama masyarakat desa itu sendiri 



Kebijakan dan Tindak lanjut 
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HIGH LEVEL MEETING 7 K/L 

Tgl. 22 April 2016  

Standar Pelaporan  

Keuangan Pemerintah Desa (SPKPD) 



KONSEP DASAR SPKPD 
Tujuan 

• Mengatur  penyajian laporan keuangan Pemerintah Desa 
dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas  
yang ditunjukkan dalam keterbandingan laporan keuangan 
baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar Desa. 

Ruang Lingkup 

• Standar  ini  berlaku  untuk  entitas  
pemerintah desa dalam menyusun laporan 
keuangan. 

Basis Akuntansi 

• Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan 
keuangan pemerintah desa adalah basis kas 
untuk Laporan Realisasi Anggaran dan basis 

akrual untuk Neraca. 



Komponen Laporan Keuangan 

Desa 

CaLK 

Neraca 

LRA 

Laporan Realisasi 

Anggaran Desa 

menyediakan informasi 

mengenai apakah sumber 

daya ekonomi telah 

diperoleh dan digunakan 

sesuai dengan anggaran 

yang telah ditetapkan.  

 

Neraca Desa 

memberikan informasi 

mengenai Aset 

(kekayaan) dan 

Kewajiban entitas 

pemerintah Desa pada 

tanggal pelaporan dan 

perubahan kekayaan 

selama periode berjalan.  

Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua 

informasi penting, baik yang telah tersaji dalam 

LRA dan Neraca maupun yang tidak tersaji, 

pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa. 



LRA Desa 

 Memuat unsur-unsur anggaran dan realisasi atas 
Pendapatan Desa, Belanja Desa, Surplus/Defisit Desa, 
Pembiayaan Desa dan SiLPA/SiKPA Desa. 

 Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening 
Pemerintah Desa atau di kas desa sebesar kas yang 
diterima. 

 Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening 
Pemerintah Desa atau dari kas desa sebesar kas yang 
dikeluarkan. 

 Selisih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa 
disebut Surplus/Defisit Desa. 

 Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan 
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 

 

 

 



NERACA Desa 

 Neraca desa memuat Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 
pelaporan. 

 Aset terdiri atas pos-pos : Kas, Piutang, Persediaan, Investasi, Aset tetap 
dan Aset lainnya. 

 Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau 
kepenguasaannya berpindah. 

 Kas dan piutang dicatat sebesar nilai nominal. 

 Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan 
pembelian, atau nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya. 

 Investasi dicatat sebesar pengeluaran untuk investasi yang dilakukan 
oleh desa untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi 
tersebut. 

 Aset tetap dicatat sebesar harga beli atau biaya perolehan. Apabila 
biaya perolehan tidak diketahui dicatat menggunakan nilai wajar. 

 Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat 
kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.  

 Ekuitas Desa adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan 
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa pada tanggal 
laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NERACA DESA 

Aset 

Kewajiban Jangka 
Pendek 

Aset Lancar 

Aset Tidak Lancar 

Kekayaan 
Bersih 

1. Kas Desa 
    a. Uang kas di Bendahara Desa 
    b. Rekening Kas Desa 
2. Piutang 
    a. Piutang Sewa Tanah 
    b. Piutang Sewa Gedung 
3. Persediaan  
    a. Kertas Segel 
    b. Materai 

1. Investasi Permanen 
    a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 
2. Aset Tetap 
    a. Tanah 
    b. Peralatan dan Mesin 
    c. Gedung dan bangunan 
    d. Jalan, Jaringan dan Instalasi 
3. Dana Cadangan 
    a.Dana Cadangan 



Catatan atas Laporan Keuangan 

Desa 
   Pemerintah Desa menyusun Catatan Atas laporan Keuangan 
Desa  

   agar dapat dipahami dan dibandingkan dengan laporan 
keuangan        aientitas lainnya. Catatan atas Laporan 
Keuangan Desa menjelaskan  aihal-hal sebagai berikut: 

   a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan 
pada     aaaiiLRA dan Neraca; 

   b) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang 
wajar, aaaiyang tidak disajikan dalam LRA dan Neraca. 



Penilaian Awal Aset 

 Untuk penyajian nilai aset pada neraca awal Desa, 

entitas dapat melakukan inventarisasi atas pos-pos 

neraca. Inventarisasi tersebut dapat dilakukan dengan 

cara inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen 

sumber lainnya. 

 Laporan keuangan yang telah disusun sebelum 

penerapan standar, dapat dijadikan sebagai dasar 

penyusunan neraca awal. 

 Aset yang dimiliki pemerintah desa sebelum penerapan 

awal Standar, dinilai menggunakan harga perolehan 

atau harga wajar jika harga perolehan tidak diketahui.  

 Contoh nilai wajar aset Desa adalah nilai taksiran yang 

tidak  selalu memerlukan penilaian dari jasa penilai 

 



Tanggal Efektif 

 Standar Pelaporan  Keuangan  Pemerintah  Desa  

(SPKPD) diharapkan berlaku  efektif  untuk  laporan  

keuangan  Pemerintah  Desa  atas  

pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran mulai  

Tahun  Anggaran  2018. 

 Dalam  hal  pemerintah  desa  belum  dapat  
menerapkan SPKPD ini, pemerintah  desa  dapat  

menerapkan  SPKPD  selambat-lambatnya Tahun 

Anggaran 2023. 
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Teknis Implementasi 

• Pendapatan 

• Belanja 

• Pembiayaan 

Transaksi 
Keuangan 

• Jurnal 
Akuntansi 

• Buku Besar 

Pencatatan dan 
pengklasifikasian 

•LRA Desa 

•Neraca 
Desa 

Laporan 
Keuangan 



Tantangan dan Solusi 

KOMITMEN 

 Sinergitas seluruh tingkatan manajemen 

SISTEM PENGENDALIAN DAN TATA KELOLA  

Struktur Pengelola keuangan desa yang simple 
membutuhkan suatu sistem pengendalian yang andal 
dan memadai. 

KETERBATASAN SDM 

1. Peningkatan intensitas pelaksanaan BIMTEK dan 
aaPelatihan 

2. Pendampingan dan pembinaan oleh pihak terkait 



Terima Kasih 


