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Langkah-Langkah Update dan Petunjuk Teknis Penggunaan Update 

Aplikasi SIMAK BMN Versi 20.0.0 dan Referensi SIMAK BMN Versi 20.0 

 

A. Petunjuk Singkat Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 20.0.0 dan Referensi SIMAK BMN 

Versi 20.0 

1. Seluruh satker wajib melakukan update Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0 dan Referensi 

SIMAK BMN versi 20.0. 

2. File update terdiri dari: 

a. Update Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0 (file update_bmnkpb20.0.0); dan 

b. Update Referensi SIMAK BMN versi 20.0 (file update_ref_bmnkpb20.0).  

3. Update aplikasi dan referensi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 agar digunakan dalam 

penyusunan laporan keuangan tingkat satker tahun 2020. 

4. Sebelum melakukan update aplikasi dan referensi dimaksud, satker wajib melakukan backup 

dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam huruf B. 

 

B. Langkah-Langkah Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 20.0.0 dan Referensi SIMAK BMN 

Versi 20.0 

1. Lakukan proses backup data sebelum dan setelah melakukan update aplikasi dan referensi. 

Backup data dapat dilakukan melalui menu Utility >> Backup atau dengan melakukan copy 

database SIMAK BMN (dbbmn10) ke folder lain. Adapun langkah-langkah untuk back-up 

manual database SIMAK BMN (dbbmn10) adalah sebagai berikut: 

a. Hentikan service mysqlbmn dengan cara menuju c:\program files\dbbmn10\, selanjutnya 

matikan service mysqlbmn dengan cara klik kanan file mysql-stop, kemudian pilih run as 

administrator. 

b. Copy folder dbbmn10 ke folder lain (eksternal hardisk/partisi lain). 

c. Hidupkan kembali service mysqlbmn dengan cara menuju c:\program files\dbbmn10\, 

selanjutnya klik kanan file mysql-install, pilih run as administrator. 

2. Lakukan update Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0 dan update Referensi SIMAK BMN versi 

20.0 dengan melakukan klik kanan pada file update sebagaimana dimaksud dalam huruf A 

angka 2, pilih run as administrator. 

3. Instalasi berhasil apabila tampilan layar Aplikasi SIMAK BMN seperti gambar di bawah ini. 

Dalam hal versi referensi SIMAK BMN tidak muncul, satker dapat melakukan login 

menggunakan user admin untuk memastikan versi aplikasi dan versi referensi. 
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C. Penjelasan Update Aplikasi SIMAK BMN Versi 20.0.0 dan Referensi SIMAK BMN Versi 

20.0 

1. Penonaktifan Menu Inventarisasi dan Penilaian Kembali 

Menu Inventarisasi dan Penilaian Kembali merupakan menu yang digunakan dalam rangka 

diberlakukannya Inventarisasi dan Penilaian Kembali berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 

75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D dan PMK No.118/PMK.06/2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap 

berupa Tanah, Gedung dan bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan 

dan bangunan Air sesuai kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, 

termasuk aset yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. 

Menu Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang sebelumnya ada pada Aplikasi SIMAK BMN 

hanya diperuntukan untuk mencatat hasil penilaian kembali dan koreksi penilaian kembali yang 

dilaksanakan pada tahun 2017-2019. Penilaian kembali maupun koreksi penilaian kembali yang 

dilaksanakan pada tahun 2020 belum dapat diakomodasi pada menu Inventarisasi dan Penilaian 

Kembali tersebut. Oleh karena itu menu Inventarisasi dan Penilaian Kembali dinonaktifkan 

terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan penyajian data penilaian kembali. Pencatatan hasil 

penilaian kembali maupun koreksi penilaian kembali BMN pada Aplikasi SIMAK BMN akan 

diatur kemudian. 

2. Perbaikan Menu Penghapusan 

Menu penghapusan digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan 

berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.  

Pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1, pada saat melakukan perekaman transaksi muncul 

notifikasi “Program Error Unknown member CMBBUL” sehingga transaksi penghapusan tidak 

dapat dilanjutkan. 

 

Menu ini telah diperbaiki pada Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0 sehingga transaksi 

penghapusan telah berhasil dilakukan sesuai dengan dokumen sumber yang ada.  

3. Penyesuaian Transaksi Penghapusan atas BMN dengan Kode Golongan 8 (Aset Tak 

Berwujud) 

Pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1, terdapat pembentukan jurnal kiriman Aplikasi SIMAK 

BMN ke Aplikasi SAIBA yang tidak tepat terkait transaksi Penghapusan untuk BMN dengan 

kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) yang dibukukan pada semester/periode berkenaan 

(tanggal dokumen sumber penghapusan dan tanggal pembukuan pada semester/periode yang 

sama). 

Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 yaitu: 

D Beban Kerugian Pelepasan Aset xxx 

K Aset Lainnya xxx 

D Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya xxx 

K Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx 

Jurnal tersebut berdampak pada ketidaktepatan penyajian transaksi pada laporan keuangan, di 

mana terdapat ketidaksesuaian penyajian nilai Beban Pelepasan Aset pada Laporan 
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Operasional dan terdapat ketidaksesuaian penyajian nilai Koreksi Nilai Aset Lainnya Non 

Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas. 

Jurnal yang semestinya dan telah disesuaikan pada Aplikasi SIMAK BMN 20.0.0 yaitu: 

D Beban Kerugian Pelepasan Aset xxx 

K Aset Lainnya xxx 

D Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya xxx 

K Beban Kerugian Pelepasan Aset xxx 

 

Atas penyesuaian tersebut, bagi satker yang selama tahun 2020 telah merekam transaksi 

Penghapusan untuk BMN dengan kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) menggunakan 

Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya agar melakukan Hapus – Rekam ulang transaksi terkait 

menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0, serta memastikan kembali bahwa jurnal yang 

dihasilkan telah sesuai.  

4. Penyesuaian Transaksi Reklasifikasi Keluar atas BMN Dengan Kode Golongan 8 (Aset 

Tak Berwujud) 

Menu reklasifikasi keluar digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh 

kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya. 

Pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1, terdapat pembentukan jurnal kiriman Aplikasi SIMAK 

BMN ke Aplikasi SAIBA yang tidak tepat terkait transaksi Reklasifikasi Keluar untuk BMN 

dengan kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) yang dibukukan tertanggal semester II tahun 

berjalan. 

Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 yaitu: 

D Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya xxx 

K Aset Lainnya xxx 

D Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya xxx 

K Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya xxx 

Transaksi reklasifikasi keluar yang dibukukan pada kurun waktu semester II tahun anggaran 

berjalan untuk BMN dengan kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) tidak membentuk jurnal 

untuk mengeliminasi Beban Amortisasi Aset Lainnya yang terbentuk pada saat penyusutan 

regular semester I, namun nilai dari jurnal Beban Amortisasi Aset Lainnya yang seharusnya 

terbentuk telah diakumulasi pada nilai jurnal Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset 

Tetap/Aset Lainnya yang terbentuk. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian nilai Beban 

Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Operasional dan ketidaksesuaian nilai Koreksi atas 

Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya pada Laporan Perubahan Ekuitas.  

Jurnal yang semestinya dan telah disesuaikan pada Aplikasi SIMAK BMN 20.0.0 yaitu: 

D Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya xxx 

K Aset Lainnya xxx 

D Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya xxx 

K Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya xxx 

D Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya xxx 

K Beban Amortisasi Aset Lainnya xxx 
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Atas penyesuaian tersebut, bagi satker yang selama tahun 2020 telah merekam transaksi 

reklasifikasi keluar untuk BMN dengan kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) menggunakan 

Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya agar melakukan Ubah – Simpan transaksi terkait 

menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0, serta memastikan kembali bahwa jurnal yang 

dihasilkan telah sesuai. Sedangkan bagi satker yang telah merekam transaksi reklasifikasi 

keluar untuk BMN selain kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) tidak perlu melakukan ubah-

simpan karena jurnal yang terbentuk telah sesuai. 

5. Penyesuaian Transaksi Hibah Masuk atas BMN dengan Kode Golongan 8 (Aset Tak 

Berwujud) yang Dicatat pada Semester/Periode Terkait 

Menu hibah masuk digunakan untuk mencatat perolehan aset yang bersumber dari hibah dan 

diterima dari pihak ketiga di luar Pemerintah Pusat. 

Pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1, terdapat pembentukan jurnal kiriman Aplikasi SIMAK 

BMN ke Aplikasi SAIBA yang tidak tepat terkait transaksi hibah masuk untuk BMN dengan kode 

golongan 8 (Aset Tak Berwujud) yang dicatat pada semester/periode berkenaan (tanggal 

perolehan barang, tanggal terjadinya transaksi hibah (tanggal BAST), dan tanggal pembukuan 

pada semester/periode yang sama). 

Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 yaitu: 

D Aset Lainnya xxx 

K Aset Lainnya yang Belum Diregister xxx 

D Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya xxx 

K Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx 

D Beban Amortisasi Aset Lainnya xxx 

K Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya xxx 

Atas perekaman transaksi hibah masuk BMN yang dibukukan pada periode terkait seharusnya 

tidak terbentuk penyusutan transaksional. Hal ini berdampak pada ketidaksesuaian nilai Beban 

Amortisasi Aset Lainnya pada Laporan Operasional, ketidaksesuaian nilai Koreksi Nilai Aset 

Lainnya Non Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas, dan ketidaksesuaian nilai Akumulasi 

Amortisasi Aset Lainnya pada Neraca.  

Jurnal yang semestinya dan telah disesuaikan pada Aplikasi SIMAK BMN 20.0.0 yaitu: 

D Aset Lainnya xxx 

K Aset Lainnya yang Belum Diregister xxx 

Atas penyesuaian tersebut, bagi satker yang selama tahun 2020 telah merekam transaksi hibah 

keluar untuk BMN dengan kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) menggunakan Aplikasi 

SIMAK BMN versi sebelumnya agar melakukan Ubah – Simpan transaksi terkait menggunakan 

Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0, serta memastikan kembali bahwa jurnal yang dihasilkan telah 

sesuai. Sedangkan bagi satker yang telah merekam transaksi hibah keluar untuk BMN selain 

kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) tidak perlu melakukan ubah-simpan karena jurnal yang 

terbentuk telah sesuai. 

6. Penyesuaian Transaksi Normalisasi untuk BMN dengan Kode Golongan 8 (Aset Tak 

Berwujud) 

Pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1, terdapat beberapa temuan pembentukan jurnal kiriman 

Aplikasi SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA yang tidak tepat terkait transaksi Normalisasi untuk 

BMN dengan kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud). Pada history BMN tersebut tidak 

terdapat transaksi/jurnal beban amortisasi ATB yang tersaji pada Laporan Operasional tahun 
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anggaran berjalan, namun pada saat dilakukan transaksi normalisasi atas BMN tersebut 

terbentuk jurnal eliminasi beban amortisasi ATB. 

Jurnal yang terbentuk pada Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 yaitu: 

D Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx 

K Software xxx 

D Akumulasi Amortisasi Software xxx 

K Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx 

D Akumulasi Amortisasi Software xxx 

K Beban Amortisasi Software xxx 

Jurnal tersebut berdampak pada: 

a. ketidaksesuaian penyajian nilai Beban Amortisasi pada Laporan Operasional, 

b. ketidaksesuaian penyajian nilai Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada Laporan 

Perubahan Ekuitas, dan 

c. muncul Saldo Tidak Normal berupa Beban Amortisasi ATB yang bersaldo kredit pada 

Aplikasi e-Rekon&LK. 

Jurnal yang semestinya dan telah disesuaikan pada Aplikasi SIMAK BMN 20.0.0 yaitu: 

D Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx 

K Aset Tak Berwujud xxx 

D Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud xxx 

K Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi xxx 

Atas penyesuaian tersebut, bagi satker yang selama tahun 2020 telah merekam transaksi 

normalisasi untuk BMN dengan kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) menggunakan 

Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya agar melakukan Ubah – Simpan transaksi terkait 

menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0, serta memastikan kembali bahwa jurnal yang 

dihasilkan telah sesuai. Sedangkan bagi satker yang telah merekam transaksi hibah keluar 

untuk BMN selain kode golongan 8 (Aset Tak Berwujud) tidak perlu melakukan ubah-simpan 

karena jurnal yang terbentuk telah sesuai. 

7. Pemasangan Validasi Penyusutan/Amortisasi Reguler Semester I pada Fitur Pengiriman 

ke UAKPA yang Dilakukan pada Semester II. 

Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 dapat memproses pengiriman data dan jurnal transaksi BMN 

ke Aplikasi SAIBA bulan Juli s.d. November tanpa didahului oleh proses penyusutan/amortisasi 

semester I. Transaksi lanjutan BMN yang direkam pada semester II tanpa didahului oleh proses 

penyusutan/amortisasi regular semester I dapat menghasilkan transaksi dengan nilai yang tidak 

tepat karena tidak memperhitungkan penyusutan yang seharusnya terbentuk pada semester I.  

Tidak dilakukannya penyusutan/amortisasi semester I menyebabkan nilai buku aset disajikan 

terlalu besar (overstated), karena akumulasi penyusutan/amortisasi disajikan terlalu kecil. 

Selain itu, nilai beban penyusutan/amortisasi dan akumulasi penyusutan/amortisasi disajikan 

terlalu kecil. 

Sehubungan dengan kondisi Aplikasi SIMAK BMN sebagaimana diuraikan di atas, telah 

dilakukan penyesuaian pada Aplikasi SIMAK BMN 20.0 berupa pemasangan validasi 

penyusutan/amortisasi semester I pada Fitur Pengiriman ADK SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA, 

khusus untuk pengiriman bulan Juni s.d. November. Validasi tersebut mencegah satker 

melakukan pengiriman data transaksi periode berjalan beserta laporannya apabila 
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penyusutan/amortisasi BMN pada periode semester I belum dilakukan. Validasi 

penyusutan/amortisasi dikecualikan, dalam hal satker hanya memiliki BMN berupa persediaan. 

8. Penyesuaian Transaksi terkait Penghapusan BMN dengan Dokumen Sumber Tahun 

Anggaran Yang Lalu 

Seharusnya, setiap transaksi BMN dibukukan sesuai periode terjadinya transaksi tersebut. 

Namun demikian, dalam praktiknya di lapangan sering ditemukan adanya satker yang lalai 

melakukan pencatatan mutasi tambah atau kurang BMN, hingga semester atau bahkan tahun 

anggaran berikutnya sehingga berdampak pada salah saji dalam laporan BMN dan laporan 

keuangan. Hingga tahun 2019, Aplikasi SIMAK BMN hanya menyediakan menu penghapusan 

BMN dengan tanggal dokumen yang sesuai dengan tanggal pembukuannya, dengan asumsi 

seluruh satker tertib dalam menatausahakan BMN yang dikuasainya. 

Dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan, dalam rangka pencatatan transaksi BMN 

secara andal, telah dilakukan penyesuaian sehingga Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0 dapat 

melakukan pembukuan transaksi penghapusan BMN dengan dokumen sumber yang diterbitkan 

pada semester atau tahun anggaran yang lalu, sehingga menghasilkan jurnal yang sesuai. 

Meski demikian, pada prinsipnya satker wajib menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

yang memadai sehingga tidak terjadi kelalaian dan/atau ketidakpatuhan dan seluruh pencatatan 

transaksi BMN maupun keuangan dapat dilakukan sesuai dengan periode terjadinya transaksi. 

Pencatatan transaksi penghapusan BMN dengan dokumen sumber TAYL seharusnya 

mengurangi ekuitas pada periode berjalan. Sedangkan Aplikasi SIMAK BMN versi 19.3.1 saat 

ini hanya mengakomodasi transaksi penghapusan yang sesuai dengan periode diterbitkannya 

dokumen sumber, sehingga menghasilkan jurnal sebagai berikut: 

D Beban Kerugian Pelepasan Aset xxx 

K Aset xxx 

D Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset xxx 

K Beban Kerugian Pelepasan Aset xxx 

Jurnal tersebut berdampak pada ketidaktepatan penyajian transaksi pada laporan keuangan, di 

mana terdapat ketidaksesuaian penyajian nilai Beban Kerugian Pelepasan Aset pada Laporan 

Operasional dan terdapat ketidaksesuaian penyajian nilai Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non 

Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas. 

Sesuai dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, telah dilakukan penyesuaian Aplikasi 

SIMAK BMN sebagai berikut: 

1) Penyesuaian jurnal yang terbentuk atas perekaman transaksi penghapusan yang diisi 

tanggal dokumen sumber semester lalu atau tahun anggaran yang lalu pada jenis transaksi 

BMN sebagai berikut: 

a. Penghapusan  

b. Hibah (Keluar) 

c. Pengusulan Barang Hilang ke Pengelola 

d. Usulan Barang RB (Rusak Berat) ke Pengelola  

e. Pengusulan Hibah DK/TP  

f. Hibah Keluar KDP 

g. Penghapusan/Penghentian KDP 

2) Jurnal yang semestinya atas transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a 

sampai dengan e dan telah disesuaikan pada Aplikasi SIMAK BMN 20.0 yaitu: 
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D Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi xxx 

K Aset xxx 

D Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset xxx 

K Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi xxx 

D Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset xxx 

K Beban Penyusutan/Amortisasi Aset xxx 

Sedangkan jurnal yang semestinya atas transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) 

huruf f dan g dan telah disesuaikan pada Aplikasi SIMAK BMN 20.0 yaitu: 

D Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi xxx 

K Konstruksi Dalam Pengerjaan xxx 

3) Atas penyesuaian transaksi terkait penghapusan BMN tersebut, bagi satker yang selama 

tahun 2020 telah merekam transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) menggunakan 

Aplikasi SIMAK BMN versi sebelumnya agar melakukan Hapus – Rekam ulang transaksi 

terkait menggunakan Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0, serta memastikan kembali bahwa 

jurnal yang dihasilkan telah sesuai. 

4) Mengingat bahwa perekaman transaksi penghapusan yang diisi tanggal dokumen sumber 

semester lalu atau tahun anggaran yang lalu sebagaimana dijelaskan di atas dimungkinkan 

memunculkan koreksi nilai BMN, koreksi nilai beban, dan akumulasi 

penyusutan/amortisasi, maka diperlukan penambahan beberapa jenis/kode transaksi baru 

pada Aplikasi SIMAK BMN sebagai berikut: 

1 Trn 351 = Penghapusan (semester II dokumen semester I) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari 

pembukuan pada semester II TAB berdasarkan suatu surat keputusan 

penghapusan oleh instansi yang berwenang, di mana dokumen 

sumber transaksi terkait terbit/tertanggal semester I TAB. 

2 Trn 352 = Penghapusan (semester I dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari 

pembukuan pada semester I TAB berdasarkan suatu surat keputusan 

penghapusan oleh instansi yang berwenang, di mana dokumen 

sumber transaksi terkait terbit/tertanggal TAYL. 

3 Trn 353 = Penghapusan (semester II dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari 

pembukuan pada semester II TAB berdasarkan suatu surat keputusan 

penghapusan oleh instansi yang berwenang, di mana dokumen 

sumber transaksi terkait terbit/tertanggal TAYL. 

4 Trn 354  Hibah Keluar (semester II dokumen semester I) 

Transaksi ini digunakan untuk menginput Barang Milik Negara yang 

berkurang di tahun berjalan karena dihibahkan ke pihak lain di luar 

Instansi Pemerintah Pusat, di mana perekaman transaksi tersebut 

dilakukan pada semester II TAB sedangkan dokumen sumber 

transaksi terkait terbit/tertanggal semester I TAB. 

5 Trn 355  Hibah Keluar (semester I dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk menginput Barang Milik Negara yang 

berkurang di tahun berjalan karena dihibahkan ke pihak lain di luar 
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Instansi Pemerintah Pusat, di mana perekaman transaksi tersebut 

dilakukan pada semester I TAB sedangkan dokumen sumber 

transaksi terkait terbit/tertanggal TAYL. 

6 Trn 356  Hibah Keluar (semester II dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk menginput Barang Milik Negara yang 

berkurang di tahun berjalan karena dihibahkan ke pihak lain di luar 

Instansi Pemerintah Pusat, di mana perekaman transaksi tersebut 

dilakukan pada semester II TAB sedangkan dokumen sumber 

transaksi terkait terbit/tertanggal TAYL. 

7 Trn 357 = Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (semester II dokumen 

semester I) 

Transaksi ini digunakan pada saat pengguna barang sudah 

mengajukan surat permohonan persetujuan 

pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola 

Barang, di mana perekaman transaksi tersebut dilakukan pada 

semester II TAB sedangkan dokumen sumber transaksi terkait 

terbit/tertanggal semester I TAB. 

8 Trn 358 = Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (semester I dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan pada saat pengguna barang sudah 

mengajukan surat permohonan persetujuan 

pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola 

Barang, di mana perekaman transaksi tersebut dilakukan pada 

semester I TAB sedangkan dokumen sumber transaksi terkait 

terbit/tertanggal TAYL. 

9 Trn 359 = Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (semester II dokumen 

TAYL) 

Transaksi ini digunakan pada saat pengguna barang sudah 

mengajukan surat permohonan persetujuan 

pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola 

Barang, di mana perekaman transaksi tersebut dilakukan pada 

semester II TAB sedangkan dokumen sumber transaksi terkait 

terbit/tertanggal TAYL. 

10 Trn 360 = Usulan Barang Hilang ke Pengelola (semester II dokumen semester I) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang 

guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang pada semester 

II TAB, di mana dokumen sumber transaksi terkait terbit/tertanggal 

semester I TAB. 

11 Trn 361 = Usulan Barang Hilang ke Pengelola (semester I dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang 

guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang pada semester 

I TAB, di mana dokumen sumber transaksi terkait terbit/tertanggal 

TAYL. 

12 Trn 362 = Usulan Barang Hilang ke Pengelola (semester II dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang 

guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang pada semester 
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II TAB, di mana dokumen sumber transaksi terkait terbit/tertanggal 

TAYL. 

13 Trn 363 = Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen semester I) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN yang berada di bawah 

pengelolaan satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas 

Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk dihibahkan ke 

pemerintah daerah, di mana perekaman transaksi tersebut dilakukan 

pada semester II TAB sedangkan dokumen sumber transaksi terkait 

terbit/tertanggal semester I TAB. Transaksi ini dilakukan sesuai 

dengan ketentuan PMK Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan 

Kedua PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara yang Berasal dari Dana DK/TP Sebelum Tahun 

Anggaran 2011. 

14 Trn 364 = Usulan Barang Hibah DK/TP (semester I dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN yang berada di bawah 

pengelolaan satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas 

Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk dihibahkan ke 

pemerintah daerah, di mana perekaman transaksi tersebut dilakukan 

pada semester I TAB sedangkan dokumen sumber transaksi terkait 

terbit/tertanggal TAYL. Transaksi ini dilakukan sesuai dengan 

ketentuan PMK Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua 

PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara yang Berasal dari Dana DK/TP Sebelum Tahun Anggaran 

2011. 

15 Trn 365 = Usulan Barang Hibah DK/TP (semester II dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN yang berada di bawah 

pengelolaan satker dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi/Tugas 

Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk dihibahkan ke 

pemerintah daerah, di mana perekaman transaksi tersebut dilakukan 

pada semester II TAB sedangkan dokumen sumber transaksi terkait 

terbit/tertanggal TAYL. Transaksi ini dilakukan sesuai dengan 

ketentuan PMK Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan Kedua 

PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara yang Berasal dari Dana DK/TP Sebelum Tahun Anggaran 

2011. 

16 Trn 551 = Penghapusan/Penghentian KDP (semester II dokumen semester I) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah 

disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian 

pembangunannya pada semester II TAB, di mana dokumen sumber 

transaksi terbit/tertanggal semester I TAB. 

17 Trn 552 = Penghapusan/Penghentian KDP (semester I dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah 

disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian 

pembangunannya pada semester I TAB, di mana dokumen sumber 

transaksi terbit/tertanggal TAYL. 

18 Trn 553 = Penghapusan/Penghentian KDP (semester II dokumen TAYL) 
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Transaksi ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah 

disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian 

pembangunannya pada semester II TAB, di mana dokumen sumber 

transaksi terbit/tertanggal TAYL. 

19 Trn 554 = Hibah Keluar KDP (semester II dokumen semester I) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang 

diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat pada semester II 

TAB, di mana dokumen sumber transaksi terkait terbit/tertanggal 

semester I TAB. 

20 Trn 555 = Hibah Keluar KDP (semester I dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang 

diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat pada semester I 

TAB, di mana dokumen sumber transaksi terkait terbit/tertanggal 

TAYL. 

21 Trn 556 = Hibah Keluar KDP (semester II dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang 

diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat pada semester II 

TAB, di mana dokumen sumber transaksi terkait terbit/tertanggal 

TAYL. 

22 Trn 370 = Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester 

I) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat penghapusan BMN yang 

dihentikan, di mana perekaman transaksi tersebut dilakukan pada 

semester II TAB sedangkan dokumen sumber transaksi 

terbit/tertanggal semester I  TAB. 

23 Trn 371 = Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat penghapusan BMN yang 

dihentikan, di mana perekaman transaksi tersebut dilakukan pada 

semester I TAB sedangkan dokumen sumber transaksi 

terbit/tertanggal TAYL. 

24 Trn 372 = Penghapusan BMN yang Dihentikan semester (semester II dokumen 

TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat penghapusan BMN yang 

dihentikan, di mana perekaman transaksi tersebut dilakukan pada 

semester II TAB sedangkan dokumen sumber transaksi 

terbit/tertanggal TAYL. 

25 Trn 376 = Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola – BMN yang Dihentikan 

(semester II dokumen semester I) 

Transaksi ini digunakan pada saat pengguna barang sudah 

mengajukan surat permohonan persetujuan 

pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN yang dihentikan yang 

kondisinya rusak berat ke Pengelola Barang, di mana perekaman 

transaksi tersebut dilakukan pada semester II TAB sedangkan 

dokumen sumber transaksi terkait terbit/tertanggal semester I TAB. 

26 Trn 377 = Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola – BMN yang Dihentikan 

(semester I dokumen TAYL) 
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Transaksi ini digunakan pada saat pengguna barang sudah 

mengajukan surat permohonan persetujuan 

pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN yang dihentikan yang 

kondisinya rusak berat ke Pengelola Barang, di mana perekaman 

transaksi tersebut dilakukan pada semester I TAB sedangkan 

dokumen sumber transaksi terkait terbit/tertanggal TAYL. 

27 Trn 378 = Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola – BMN yang Dihentikan 

(semester II dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan pada saat pengguna barang sudah 

mengajukan surat permohonan persetujuan 

pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN yang dihentikan yang 

kondisinya rusak berat ke Pengelola Barang, di mana perekaman 

transaksi tersebut dilakukan pada semester II TAB sedangkan 

dokumen sumber transaksi terkait terbit/tertanggal TAYL. 

28 Trn 379 =  Usulan Barang Hilang ke Pengelola – BMN yang Dihentikan (semester 

II dokumen semester I) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam BMN yang dihentikan yang 

statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola 

Barang pada semester II TAB, di mana dokumen sumber transaksi 

terkait terbit/tertanggal semester I TAB. 

29 Trn 380 =  Usulan Barang Hilang ke Pengelola – BMN yang Dihentikan (semester 

I dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam BMN yang dihentikan yang 

statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola 

Barang pada semester I TAB, di mana dokumen sumber transaksi 

terkait terbit/tertanggal TAYL. 

30 Trn 381 =  Usulan Barang Hilang ke Pengelola – BMN yang Dihentikan (semester 

II dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk merekam BMN yang dihentikan yang 

statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola 

Barang pada semester II TAB, di mana dokumen sumber transaksi 

terkait terbit/tertanggal TAYL. 

31 Trn 382 =  Usulan Barang Hibah DK/TP – BMN yang Dihentikan (semester II 

dokumen semester I) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN yang dihentikan yang 

berada di bawah pengelolaan satker dengan jenis kewenangan 

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk 

dihibahkan ke pemerintah daerah, di mana perekaman transaksi 

tersebut dilakukan pada semester II TAB sedangkan dokumen sumber 

transaksi terkait terbit/tertanggal semester I TAB. Transaksi ini 

dilakukan sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 104/PMK.06/2015 

tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana DK/TP 

Sebelum Tahun Anggaran 2011. 

32 Trn 383  Usulan Barang Hibah DK/TP – BMN yang Dihentikan (semester I 

dokumen TAYL) 
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Transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN yang dihentikan yang 

berada di bawah pengelolaan satker dengan jenis kewenangan 

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk 

dihibahkan ke pemerintah daerah, di mana perekaman transaksi 

tersebut dilakukan pada semester I TAB sedangkan dokumen sumber 

transaksi terkait terbit/tertanggal TAYL. Transaksi ini dilakukan sesuai 

dengan ketentuan PMK Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan 

Kedua PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara yang Berasal dari Dana DK/TP Sebelum Tahun 

Anggaran 2011. 

33 Trn 384  Usulan Barang Hibah DK/TP – BMN yang Dihentikan (semester II 

dokumen TAYL) 

Transaksi ini digunakan untuk mencatat BMN yang dihentikan yang 

berada di bawah pengelolaan satker dengan jenis kewenangan 

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP) dan telah diusulkan untuk 

dihibahkan ke pemerintah daerah, di mana perekaman transaksi 

tersebut dilakukan pada semester II TAB sedangkan dokumen sumber 

transaksi terkait terbit/tertanggal TAYL. Transaksi ini dilakukan sesuai 

dengan ketentuan PMK Nomor 104/PMK.06/2015 tentang Perubahan 

Kedua PMK Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara yang Berasal dari Dana DK/TP Sebelum Tahun 

Anggaran 2011. 

 


