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Petunjuk Teknis dan Penjelasan Menu terkait Likuidasi pada Aplikasi Persediaan, SIMAK 

BMN, dan SAIBA 

Berdasarkan PMK Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan 

Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga, suatu satker atau K/L yang dilikuidasi 

wajib menyelesaikan hak dan kewajiban sampai dengan neraca bersaldo nihil. Selain aset dan 

kewajiban dalam neraca, penyelesaian hak dan kewajiban juga dilakukan hingga seluruh BMN 

yang disajikan dalam laporan barang intrakomptabel dan ekstrakomtabel bersaldo nihil.  

Salah satu prosedur penyelesaian hak dan kewajiban satker atau K/L yang dilikuidasi adalah 

dengan melakukan pengalihan atau pemindahtanganan aset dan kewajiban kepada satker atau 

K/L yang ditunjuk melalui transaksi Transfer Keluar menggunakan Aplikasi Persediaan, SIMAK 

BMN, dan SAIBA.  

Saat ini, pada Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA telah tersedia menu Transfer Keluar 

dengan kondisi sebagai berikut: 

1. Aplikasi Persediaan 

Pada Aplikasi Persediaan, transaksi Transfer Keluar dilakukan untuk masing-masing kode 

barang dan tidak menghasilkan ADK transfer. Transfer persediaan secara sekaligus untuk 

seluruh barang belum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan variasi kode barang yang 

digunakan oleh masing-masing satker di K/L. Dengan demikian, transfer persediaan secara 

sekaligus untuk seluruh barang berpotensi mengakibatkan bercampurnya beberapa jenis 

persediaan yang berbeda dalam 1 (satu) kode barang yang sama, sehingga berdampak pada 

salah saji laporan BMN dan laporan keuangan. 

2. Aplikasi SIMAK BMN 

Aplikasi SIMAK BMN telah menyediakan beberapa pilihan fasilitas Transfer keluar, yaitu: a) 

Transfer per NUP barang; b) Transfer per kode barang; dan c) Transfer seluruh kode barang 

kecuali Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Aplikasi SIMAK BMN menghasilkan ADK 

transfer yang nantinya diterima oleh satker yang menerima aset dan kewajiban dari satker 

yang dilikuidasi. 
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3. Aplikasi SAIBA 

Aplikasi SAIBA telah menyediakan menu khusus untuk mengakomodasi transaksi Trasfer 

Keluar dan Transfer Masuk, di mana satker dapat memilih akun dan nilai yang ditransfer. 

Aplikasi SAIBA menghasilkan ADK transfer yang nantinya diterima oleh satker yang 

menerima aset dan kewajiban dari satker yang dilikuidasi. 

Penggunaan transaksi transfer pada Aplikasi Persedian, SIMAK BMN, dan SAIBA mewajibkan 

satker untuk mengisikan identitas satker intraco (satker pengirim atau satker penerima) dan 

menghasilkan jurnal sebagai berikut: 

D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan  

D 313211 Transfer Keluar xxx LPE 

K 1xxxxx Persediaan/Aset Tetap/Aset 

Lainnya/Aset non BMN 

xxx Neraca 

D 2xxxxx Kewajiban xxx Neraca 

K 313211 Transfer Keluar xxx LPE 

Jurnal yang terbentuk dari transaksi Transfer Keluar 

 

D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan  

D 1xxxxx Persediaan/Aset Tetap/Aset 

Lainnya/Aset non BMN 

xxx Neraca 

K 313221 Transfer Masuk xxx LPE 

D 313221 Transfer Masuk xxx LPE 

K 2xxxxx Kewajiban xxx Neraca 

Jurnal yang terbentuk dari transaksi Transfer Masuk 

Mekanisme transfer aset dan kewajiban sebagaimana prosedur di atas, terutama untuk transfer 

BMN menggunakan Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN menimbulkan kesulitan tersendiri bagi 

satker yang mengalami likuidasi, khususnya satker yang dilikuidasi karena mengalami perubahan 

identitas satker (kode BA, eselon I, dan satker) tanpa mengalami perubahan tugas dan fungsi 

serta struktur organisasi.  

Satker yang dilikuidasi karena mengalami perubahan identitas tanpa berubah tugas, fungsi, dan 

struktur organisasinya menyelesaikan seluruh aset dan kewajibannya melalui serah terima dari 

satker dengan identitas lama kepada satker dengan identitas baru. Sedangkan seluruh tanggung 
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jawab dan kewenangan pengelolaan BMN tersebut dilakukan oleh unit yang sama. Satker 

dengan kondisi tersebut berkepentingan untuk memelihara seluruh BMN secara fisik dan data, 

termasuk data histori dan manajerial. Misalnya: histori BMN sejak tanggal perolehan awal sampai 

dengan saat ini, Daftar Inventaris Ruangan (DIR) karena secara fisik BMN tersebut tidak 

mengalami perpindahan, dan lain sebagainya. 

Dengan mempertimbangkan kebutuhan di atas, telah dilakukan penyesuaian pada Aplikasi 

Persediaan dan SIMAK BMN sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan transfer BMN secara 

sekaligus dari satu satker kepada satker lain. Namun demikian, selama ini penggunaannya masih 

terbatas dalam rangka proses likuidasi satker yang mengalami perpindahan kantor bayar lingkup 

Kalimantan Utara dan Pandeglang pada tahun 2017, serta dalam rangka proses likuidasi satker 

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) pada awal tahun 2019. 

Melihat perkembangan dan dinamika saat ini, dipandang perlu untuk melakukan perluasan atas 

penggunaan menu likuidasi tersebut dengan melakukan beberapa penyesuaian.  

Penggunaan menu transfer likuidasi pada Aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN yang berdampak 

pada pemindahan seluruh saldo BMN secara sekaligus dari satker pengirim ke satker penerima 

harus dilakukan dengan tertib dan hati-hati serta digunakan hanya dalam kondisi dan kriteria 

tertentu. Adapun penjelasan menu terkait transfer likuidasi pada masing-masing aplikasi adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Aplikasi Persediaan 

Pada Aplikasi Persediaan versi 20.0.0, telah disediakan submenu untuk keperluan transfer 

likuidasi secara sekaligus dan otomatis, yaitu submenu Likuidasi Satker dan Likuidasi 

Satker dengan Subsatker. Kedua submenu tersebut hanya dapat digunakan dalam kondisi 

dan kriteria berikut: 

a. Satker yang dilikuidasi hanya mengalami perubahan identitas (kode BA, eselon I, dan atau 

satker) dan secara subtansi satker masih terus beroperasi melanjutkan tugas dan 

fungsinya, sehingga baik satker lama maupun baru masih memiliki struktur organisasi yang 

sama. Kondisi lain yang dimungkinkan adalah satker yang dilikuidasi dan mengalami 

perubahan semula memiliki identitas tersendiri (kode BA, eselon I, dan satker), selanjutnya 

berubah menjadi anak satker (subsatker) pada satker lainnya. 

b. Seluruh BMN dilakukan transfer dari satker yang dilikuidasi kepada satker dengan identitas 

baru (transfer one to one satker). 
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c. Sebelum dilakukan transfer likuidasi, Aplikasi Persediaan satker penerima (satker dengan 

identitas baru) tidak diperkenankan terdapat transaksi atau perekaman transaksi apapun. 

Kecuali satker yang dilikuidasi berubah menjadi anak satker, maka pada satker induk 

tujuan beserta satker anak yang telah ada sebelumnya diperkenankan terdapat transaksi. 

d. Transaksi transfer likuidasi harus merupakan transaksi pertama yang tercatat pada Aplikasi 

Persediaan satker penerima (satker dengan identitas baru). Selanjutnya, seluruh transaksi 

terkait persediaan yang terjadi pada satker dengan identitas baru harus dicatat 

menggunakan tanggal buku setelah transaksi transfer likuidasi. Kecuali satker yang 

dilikuidasi berubah menjadi anak satker, maka pada satker induk tujuan beserta satker 

anak yang telah ada sebelumnya, transaksinya dapat menggunakan tanggal buku sebelum 

transaksi transfer likuidasi. 

Semua kriteria umum di atas wajib dipenuhi oleh satker. Apabila satker tidak dapat 

memenuhi salah satu dari kriteria umum tersebut, maka satker tidak diperkenankan untuk 

menggunakan menu tersebut dan diwajibkan melakukan proses likuidasi melalui menu 

Transaksi>>Persediaan Keluar>>Transfer Keluar dan Transaksi>>Persediaan 

Masuk>>Transfer Masuk. Pelaksanaan TK-TM persediaan baik menggunakan menu khusus 

transfer likuidasi maupun menu Transfer Keluar dan Transfer Masuk tetap berpedoman pada 

ketentuan mengenai Pengelolaan dan/atau Penatausahaan BMN, dengan dilengkapi 

dokumen sumber terkait, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST).  

Penjelasan penggunaan submenu Likuidasi Satker dan Likuidasi Satker dengan Subsatker 

adalah sebagai berikut: 

a. Submenu Likuidasi Satker 

Submenu ini digunakan dalam rangka proses likuidasi satker, di mana satker yang 

dilikuidasi tidak memiliki anak satker atau subsatker. Jenis likuidasi yang dapat 

menggunakan submenu ini ada dua kondisi sebagai berikut: 

1) Satker yang dilikuidasi hanya mengalami perubahan identitas (kode BA, kode eselon I, 

dan/atau kode satker). 

2) Satker yang dilikuidasi mengalami perubahan yang semula memiliki identitas satker 

tersendiri berubah menjadi anak satker atau subsatker pada satker lainnya. 

Meskipun proses transfer likuidasi untuk kedua jenis likuidasi di atas dilakukan dengan 

menggunakan submenu yang sama, namun terdapat perbedaan cara dalam 
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pengoperasiannya. Untuk itu, satker agar mengikuti langkah-langkah pengoperasian yang 

sesuai dengan jenis likuidasinya sebagai berikut. 

Satker Berubah Identitas/Kode Satker    

Jenis likuidasi yang menggunakan langkah pengoperasian ini contohnya satker dengan 

kode 123456 dilikuidasi menjadi satker dengan kode 654321. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Lakukan backup data dan referensi, kemudian simpan ke folder lain atau media 

penyimpanan lain sebelum melakukan proses transfer likuidasi. 

2) Login pada Aplikasi Persediaan dengan menggunakan user admin. 

3) Buat referensi dan user baru menggunakan identitas satker yang baru. 

Contoh: kode satker lama adalah 042.01.0800.123456.000.KD, sementara kode 

satker anak baru adalah 023.17.0800.654321.000.KD. 

4) Logout dari user admin. 

5) Login menggunakan user satker lama. 

6) Lakukan pencetakan laporan-laporan persediaan sebelum melakukan proses transfer 

likuidasi. 

7) Lakukan transfer likuidasi seluruh persediaan melalui menu Utility >> Likuidasi 

Satker. 

 

8) Pilih kode satker tujuan yang merupakan identitas baru satker, isikan tanggal buku 

dan nomor bukti, kemudian klik “proses”. Proses ini akan memindahkan seluruh 

data persediaan dan referensi dari satker lama ke satker baru, tanpa membentuk ADK 

transfer. 
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9) Apabila proses transfer likuidasi berhasil akan terdapat notifikasi berikut, kemudian klik 

OK. 

 

10) Aplikasi Persediaan tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk membatalkan proses 

transfer. Kesalahan transfer dapat diatasi dengan langkah sebagai berikut: 

a) Lakukan penghapusan transaksi transfer keluar melalui menu Persediaan Keluar 

>> Transfer Keluar (pada satker lama), dan penghapusan transaksi transfer masuk 

melalui Menu Persediaan Masuk >> Transfer Masuk (pada satker baru); 

b) Lakukan proses transfer likuidasi ulang. 

11) Lakukan pencetakan laporan-laporan persediaan setelah melakukan proses transfer 

likuidasi. Bandingkan dengan laporan-laporan persediaan yang dicetak sebelum 

melakukan proses transfer likuidasi. Setelah dilakukan transfer likuidasi, seharusnya 

saldo seluruh persediaan menjadi nihil.  

12) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer keluar secara otomatis 

pada satker lama. 
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Selain itu, proses transfer likuidasi akan membentuk jurnal transfer keluar pada satker 

lama serta membentuk kode satker intraco pada jurnal kirim ke Aplikasi SIMAK BMN. 

 

13) Mengingat bahwa data terkait saldo persediaan usang/rusak tidak ditransfer ke satker 

baru, saldo persediaan usang/rusak agar tetap ditatausahakan pada user Aplikasi 
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Persediaan satker lama dan dilakukan penghapusan persediaan usang/rusak setelah 

terbit Surat Keputusan Penghapusan dari pejabat yang berwenang melalui menu 

Transaksi >> Penghapusan Usang/Rusak. Dengan demikian, satker harus tetap 

memelihara aplikasi dengan user satker lama hingga seluruh persediaan rusak/usang 

dihapus dari daftar persediaan rusak/usang. Data persediaan usang/rusak dapat 

dimonitor melalui monitoring yang ditampilkan pada halaman muka aplikasi atau 

melalui pencetakan data pada submenu Daftar Persediaan Usang/Rusak. 

 

 

14) Pengiriman ADK dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN pada satker lama 

dilakukan secara bulanan sebagaimana proses bisnis yang telah berjalan selama ini 

sampai dengan proses likuidasi dinyatakan selesai. 

15) Log Off dari user satker lama. 

16) Login menggunakan user satker baru. 

17) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer masuk secara otomatis 

pada satker baru. 
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Selain itu, proses transfer likuidasi akan membentuk jurnal transfer masuk pada satker 

baru serta membentuk kode satker intraco pada jurnal kirim ke Aplikasi SIMAK BMN. 

 

18) Setelah dilakukan proses transfer likuidasi, maka pada satker baru akan otomatis 

terbentuk Referensi Kode Barang Persediaan yang merupakan kiriman dari satker 

lama. 
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19) Satker baru agar melakukan pengecekan atas laporan-laporan persediaan, sebelum 

dan setelah dilakukan transfer likuidasi. Saldo persediaan antara satker baru setelah 

dilakukan transfer likuidasi dengan satker lama sebelum dilakukan transfer likuidasi 

seharusnya sama. 

20) Proses transfer likuidasi telah selesai. Satker dapat melakukan perekaman transaksi 

baru dengan tanggal buku setelah tanggal transfer likuidasi. Pengiriman ADK dari 

Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN pada satker baru dilakukan secara 

bulanan sebagaimana proses bisnis yang telah berjalan selama ini. 

Satker Berubah Menjadi Anak Satker 

Jenis likuidasi yang menggunakan langkah pengoperasian ini contohnya satker dengan 

kode 123456 dilikuidasi menjadi anak satker pada satker 654321. Adapun langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Lakukan backup data dan referensi, kemudian simpan ke folder lain atau media 

penyimpanan lain sebelum melakukan proses transfer likuidasi 

2) Login pada Aplikasi Persediaan dengan menggunakan user admin. 

3) Buat referensi dan user baru menggunakan identitas sebagai anak satker baru. 

Contoh: kode satker lama adalah 042.01.0800.123456.000.KD, sementara kode satker 

anak baru adalah 023.17.0800.654321.001.KD. 

4) Logout dari user admin. 

5) Login menggunakan user satker lama. 

6) Lakukan pencetakan laporan-laporan persediaan sebelum melakukan proses transfer 

likuidasi. 

7) Lakukan transfer likuidasi seluruh persediaan melalui menu Utility >> Likuidasi 

Satker. 
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8) Pilih kode satker tujuan yang merupakan identitas baru sebagai anak satker, isikan 

tanggal buku dan nomor bukti, kemudian klik “proses”. Proses ini akan 

memindahkan seluruh data persediaan dan referensi dari satker lama ke anak satker 

baru, tanpa membentuk ADK transfer. Pastikan bahwa identitas anak satker yang 

dipilih sebagai tujuan transfer sudah tepat. Kesalahan dalam memilih identitas 

satker tujuan transfer dapat berdampak pada penggabungan data beberapa anak 

satker dalam satu anak satker, ketika diakukan pengiriman ADK persediaan dari anak 

satker ke satker induk. 

 

9) Apabila proses transfer likuidasi berhasil akan terdapat notifikasi berikut, kemudian klik 

OK. 

 

10) Aplikasi Persediaan tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk membatalkan proses 

transfer. Kesalahan transfer dapat diatasi dengan langkah sebagai berikut: 

a) Lakukan penghapusan transaksi transfer keluar melalui menu Persediaan Keluar 

>> Transfer Keluar (pada satker lama) dan penghapusan transaksi transfer masuk 

melalui Menu Persediaan Masuk >> Transfer Masuk (pada anak satker baru); 

b) Lakukan proses transfer likudasi ulang. 

11) Lakukan pencetakan laporan-laporan persediaan setelah melakukan proses transfer 

likuidasi. Bandingkan dengan laporan-laporan persediaan yang dicetak sebelum 

melakukan proses transfer likuidasi. Setelah dilakukan transfer likuidasi, seharusnya 

saldo seluruh persediaan menjadi nihil.  
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12) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer keluar secara otomatis 

pada satker lama. 

 

Selain itu, proses transfer likuidasi akan membentuk jurnal transfer keluar pada satker 

lama serta membentuk kode satker intraco pada jurnal kirim ke Aplikasi SIMAK BMN. 
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13) Mengingat bahwa data terkait saldo persediaan usang/rusak tidak ditransfer ke satker 

baru, saldo persediaan usang/rusak agar tetap ditatausahakan pada user Aplikasi 

Persediaan satker lama dan dilakukan penghapusan persediaan usang/rusak setelah 

terbit Surat Keputusan Penghapusan dari pejabat yang berwenang melalui menu 

Transaksi >> Penghapusan Usang/Rusak. Dengan demikian, satker harus tetap 

memelihara aplikasi dengan user satker lama hingga seluruh persediaan rusak/usang 

dihapus dari daftar persediaan rusak/usang. Data persediaan usang/rusak dapat 

dimonitor melalui monitoring yang ditampilkan pada halaman muka aplikasi atau 

melalui pencetakan data pada submenu Daftar Persediaan Usang/Rusak. 

 

 

14) Pengiriman ADK dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN pada satker lama 

dilakukan secara bulanan sebagaimana proses bisnis yang telah berjalan selama ini 

sampai dengan proses likuidasi dinyatakan selesai. 

15) Log Off dari user satker lama. 

16) Login menggunakan user anak satker baru. 

17) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer masuk secara otomatis 

pada anak satker baru. 



- 14 - 
 

 

18) Pada prinsipnya, transfer seluruh persediaan secara sekaligus dari satker lama ke anak 

satker baru akan tetap mempertahankan kode barang secara umum, namun akan 

menambahkan identitas satker anak. 

Contoh: 

Satker A dengan kode satker 042.01.0800.123456.000.KD mengalami likuidasi 

menjadi anak satker pada satker B dengan kode satker 023.17.0800.654321.000.KD. 

Identitas baru A sebagai anak satker B adalah 023.17.0800.654321.001.KD. Kode 

barang berupa alat tulis pada A sebagai satker adalah 1010301001000001. Setelah 

dilakukan transfer likuidasi, kode barang alat tulis pada A selaku anak satker B akan 

tercatat sebagai alat tulis dengan kode barang 1010301001001001. 

19) Anak satker baru agar melakukan pengecekan atas laporan-laporan persediaan, 

sebelum dan setelah dilakukan transfer likuidasi. Saldo persediaan antara anak satker 

baru setelah dilakukan transfer likuidasi dengan satker lama sebelum dilakukan 

transfer likuidasi seharusnya sama. 

20) Lakukan backup referensi persediaan untuk dikirimkan kepada satker induk. Langkah 

ini hanya dilakukan sekali setelah proses transfer likuidasi.  
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21) Lakukan pengiriman ADK transaksi persediaan ke satker induk 

 

22) Log Off dari user anak satker baru 

23) Operator anak satker baru menyampaikan backup referensi dan ADK transaksi 

persediaan anak satker baru kepada Operator satker induk 

24) Operator satker induk melakukan restore referensi persediaan anak satker baru melalui 

Menu Utility >> Backup/Restore >> Referensi Anak. Langkah ini hanya dilakukan sekali 

setelah proses transfer likuidasi.  

 

25) Operator satker induk melakukan penerimaan ADK transaksi persediaan dari anak 

satker baru melalui Menu Utility >> Penerimaan dari UAPKPB 

 

26) Proses transfer likuidasi akan membentuk jurnal transfer masuk pada satker induk 

serta membentuk kode satker intraco pada jurnal kirim ke Aplikasi SIMAK BMN. 
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27) Proses transfer likuidasi telah selesai. Laporan persediaan satker induk telah 

mencakup seluruh data anak satker baru. Anak satker baru dapat melakukan 

perekaman transaksi baru dengan tanggal buku setelah tanggal transfer likuidasi dan 

melakukan pengiriman ADK transaksi persediaan secara bulanan kepada satker induk.  

28) Pengiriman ADK dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN pada satker induk 

dilakukan secara bulanan sebagaimana proses bisnis yang telah berjalan selama ini. 

b. Submenu Likuidasi Satker dengan Subsatker 

Submenu ini digunakan dalam rangka proses likuidasi satker di mana satker yang 

dilikuidasi memiliki anak satker atau subsatker. Satker yang dilikuidasi hanya 

mengalami perubahan identitas/kode satker sehingga baik satker lama maupun satker 

baru masih memiliki struktur organisasi yang sama, misalnya satker dengan kode 123456 

yang memiliki anak satker 001 dan 002 dilikuidasi menjadi satker dengan kode 654321 

yang memiliki anak satker 001 dan 002. Proses transfer likuidasi dengan menggunakan 

submenu ini tidak dapat dilakukan sepanjang tahun karena saat ini transaksinya akan 

terbentuk dengan tanggal buku 1 Januari 2020. Oleh karena itu, sebelum menggunakan 



- 17 - 
 

submenu ini satker agar memastikan kesesuaian penggunaannya dengan dokumen 

sumber transfer likuidasi. 

Adapun langkah-langkah penggunaan submenu Likuidasi Satker dengan Subsatker 

adalah sebagai berikut: 

1) Lakukan backup data dan referensi, kemudian simpan ke folder lain atau media 

penyimpanan lain sebelum melakukan proses transfer likuidasi. 

2) Operator Aplikasi Persediaan diwajibkan untuk membuat user satker induk dan satker 

anak dengan kode satker lama dan kode satker baru pada PC/laptop yang sama. Untuk 

satker anak, 3 (tiga) digit satker anak lama harus sama dengan satker anak baru. 

Contoh: jika kode satker anak lama adalah 042.01.0800.123456.002.KD, maka kode 

satker anak baru harus 023.17.0800.654321.002.KD 

3) Proses transfer likuidasi hanya dilakukan pada user satker induk. Pastikan hanya 

1 (satu) user Aplikasi Persediaan yang terbuka pada desktop PC/Laptop. Apabila 2 

(dua) atau lebih user Aplikasi Persediaan terbuka pada desktop PC/Laptop, 

mengakibatkan proses transfer likuidasi menjadi tidak sempurna. 

4) Login menggunakan user satker induk lama. 

5) Lakukan pencetakan laporan-laporan persediaan sebelum melakukan proses transfer 

likuidasi. 

6) Lakukan transfer likuidasi untuk seluruh persediaan melalui menu Utility >> Likuidasi 

Satker dengan Subsatker. 

 

7) Pilih kode satker tujuan yang merupakan identitas baru satker, isikan nomor bukti, 

kemudian klik “proses”. Proses ini akan memindahkan seluruh data persediaan dan 

referensi dari satker lama ke satker baru, tanpa membentuk ADK transfer. Proses 

transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer secara otomatis dengan tanggal 

buku 1 Januari 2020. Untuk itu, satker agar memastikan pada tahun anggaran 2020 

belum terdapat perekaman transaksi apapun baik di satker induk maupun anak lama. 
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8) Apabila proses transfer likuidasi berhasil akan terdapat notifikasi berikut, kemudian klik 

OK. 

 

9) Aplikasi Persediaan tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk membatalkan proses 

transfer. Kesalahan transfer dapat diatasi dengan langkah sebagai berikut: 

a) Lakukan penghapusan transaksi transfer keluar melalui menu Persediaan Keluar 

>> Transfer Keluar (pada satker lama baik induk maupun anak) dan penghapusan 

transaksi transfer masuk melalui menu Persediaan Masuk >> Transfer Masuk 

(pada satker baru baik induk maupun anak); 

b) Lakukan proses transfer likudasi ulang. 

10) Lakukan pencetakan laporan-laporan persediaan setelah melakukan proses transfer 

likuidasi. Bandingkan dengan laporan-laporan persediaan yang dicetak sebelum 

melakukan proses transfer likuidasi. Setelah dilakukan transfer likuidasi, seharusnya 

saldo seluruh persediaan menjadi nihil. 

11) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer keluar secara otomatis 

pada satker anak maupun satker induk lama (apabila memiliki transaksi). 
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Selain itu, proses transfer likuidasi akan membentuk jurnal transfer keluar pada satker 

induk lama serta membentuk kode satker intraco pada jurnal kirim ke Aplikasi SIMAK 

BMN di mana jurnal akan terbentuk secara terpisah untuk masing-masing anak satker. 

 

12) Mengingat bahwa data terkait saldo persediaan usang/rusak tidak ditransfer ke satker 

baru, saldo persediaan usang/rusak agar tetap ditatausahakan pada user Aplikasi 

Persediaan satker induk dan anak lama dan dilakukan penghapusan persediaan 
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usang/rusak setelah terbit Surat Keputusan Penghapusan dari pejabat yang 

berwenang melalui menu Transaksi >> Penghapusan Usang/Rusak. Dengan 

demikian, satker harus tetap memelihara aplikasi dengan user satker lama baik induk 

maupun anak hingga seluruh persediaan rusak/usang dihapus dari daftar persediaan 

rusak/usang. Data persediaan usang/rusak dapat dimonitor melalui monitoring yang 

ditampilkan pada halaman muka aplikasi atau melalui pencetakan data pada submenu 

Daftar Persediaan Usang/Rusak pada user masing-masing induk dan anak lama. 

 

 

13) Pengiriman ADK dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN pada satker lama 

dilakukan secara bulanan sebagaimana proses bisnis yang telah berjalan selama ini 

sampai dengan proses likuidasi dinyatakan selesai. 

14) Log Off dari user satker induk lama 

15) Login menggunakan user satker induk baru 

16) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer masuk secara otomatis 

pada satker anak maupun satker induk baru (apabila memiliki transaksi) 
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Selain itu, proses transfer likuidasi akan membentuk jurnal transfer masuk pada satker 

induk baru serta membentuk kode satker intraco pada jurnal kirim ke Aplikasi SIMAK 

BMN di mana jurnal akan terbentuk secara terpisah untuk masing-masing anak satker. 

 

17) Setelah dilakukan proses transfer likuidasi, maka pada satker induk baru akan otomatis 

terbentuk Referensi Kode Barang Persediaan yang merupakan kiriman dari satker 
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induk lama. Untuk satker anak baru tidak otomatis terbentuk referensi kode barang, 

sehingga perlu dilakukan proses backup dan restore referensi dari satker induk baru 

ke satker anak baru, sebagai berikut: 

a) Satker induk baru melakukan backup Referensi Kode Barang Persediaan melalui 

menu Utility >> Submenu Backup/Restore >> Referensi, lalu pilih Backup dan pilih 

lokasi file. Selanjutnya klik tombol Backup. Hasil backup referensi terbentuk pada 

lokasi file yang dipilih. 

 

b) Selanjutnya dengan menggunakan user masing-masing satker anak baru, operator 

melakukan restore file referensi melalui menu Utility >> Submenu Backup/Restore 

>> Referensi, lalu pilih Restore dan pilih lokasi file. Selanjutnya klik tombol Restore. 

 

18) Operator satker induk baru melakukan backup data dan referensi persediaan satker 

anak baru dengan menggunakan user masing-masing satker anak baru dan 

menyampaikannya kepada operator satker anak baru. Operator satker anak baru 

melakukan restore data dan referensi persediaan pada PC/laptop yang digunakan 

untuk menatausahakan Aplikasi Persediaan pada satker anak baru. 

19) Satker induk baru dan satker anak baru agar melakukan pengecekan atas laporan-

laporan persediaan, sebelum dan setelah dilakukan transfer likuidasi. Saldo 
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persediaan antara satker induk baru setelah dilakukan transfer likuidasi dengan satker 

induk lama sebelum dilakukan transfer likuidasi seharusnya sama. Sementara saldo 

persediaan antara satker anak baru setelah dilakukan transfer likuidasi dengan satker 

anak lama sebelum dilakukan transfer likuidasi dapat berbeda karena transaksi 

transfer menggunakan nilai HPT. 

20) Proses transfer likuidasi telah selesai. Satker induk dan anak dapat melakukan 

perekaman transaksi baru dengan tanggal buku setelah tanggal transfer likuidasi. 

Pengiriman ADK dari Aplikasi Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN pada satker induk 

baru dilakukan secara bulanan sebagaimana proses bisnis yang telah berjalan selama 

ini. 

 

2. Aplikasi SIMAK BMN 

Pada Aplikasi SIMAK BMN versi 20.0.0, telah disediakan submenu untuk keperluan transfer 

likuidasi secara sekaligus dan otomatis, yaitu submenu Transfer Likuidasi. Submenu ini 

hanya dapat digunakan oleh satker yang mengalami likuidasi dikarenakan perubahan 

indentitas satkernya (kode Bagian Anggaran, kode eselon I, atau kode satker), sedangkan 

keberadaan, struktur organisasi, operasionalisasi, serta tugas dan fungsinya tidak berubah. 

Beberapa ketentuan penggunaan submenu Transfer Likuidasi antara lain: 

a. Seluruh BMN (tidak termasuk KDP) dilakukan transfer dari satker yang dilikuidasi kepada 

satker dengan identitas baru dan hanya dapat dilakukan untuk transfer dari satu satker ke 

satu satker. 

b. Perubahan data BMN hanya terbatas pada perubahan identitas satker bersangkutan, 

sementara data BMN berupa NUP, nilai, tanggal buku/perolehan, data DBL/KIB, dan data 

lainnya tidak berubah. 

c. Fitur ini hanya dapat dilakukan pada komputer atau laptop yang sama (untuk satker lama 

dan satker baru), dengan pertimbangan bahwa secara substansi satker tersebut tidak 

mengalami perubahan. 

d. Untuk satker induk yang memiliki satker anak, proses transfer likuidasi dilakukan oleh 

masing-masing satker anak. 

e. Satker tujuan yang baru tidak ada data transaksi BMN sebelumnya (data transaksi BMN 

kosong), jika ada transaksi BMN di satker baru maka proses transfer tidak dapat dilakukan. 
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Apabila ketentuan penggunaan submenu Transfer Likuidasi di atas tidak dapat dipenuhi, maka 

satker tidak diperkenankan untuk menggunakan submenu tersebut dalam melakukan proses 

likuidasi dan satker diwajibkan melakukan proses likuidasi menggunakan submenu Transaksi 

BMN >> Penghapusan BMN >> Transfer Keluar dan Transaksi BMN >> Perolehan 

BMN>>Transfer Masuk. Pelaksanaan Transfer Keluar-Transfer Masuk baik menggunakan 

menu khusus transfer likuidasi maupun menu Transfer Keluar dan Transfer Masuk tetap 

berpedoman pada ketentuan mengenai Penatausahaan BMN, dengan dilengkapi dokumen 

sumber terkait, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST).  

Penjelasan penggunaan submenu Transfer Likuidasi adalah sebagai berikut: 

1. Transfer Likuidasi Satker Anak 

Mengingat bahwa beberapa satker (UAKPB) pada beberapa K/L memiliki satker anak 

(UAPKPB), maka proses transfer likuidasi satker anak adalah sebagai berikut: 

1) Lakukan backup data, kemudian simpan ke folder lain atau media penyimpanan lain 

sebelum melakukan proses transfer likuidasi. 

User Administrator: 

2) Login pada Aplikasi SIMAK BMN menggunakan user admin. 

3) Buat referensi dan user baru menggunakan identitas satker anak yang baru. 

4) Logout dari user admin. 

User Satker Anak Lama: 

5) Login menggunakan user satker anak lama. 

6) Lakukan pencetakan laporan-laporan SIMAK BMN sebelum melakukan proses transfer 

likuidasi. 

7) Lakukan transfer likuidasi seluruh aset (tidak termasuk KDP) melalui menu Transaksi 

BMN >> Penghapusan BMN >> Transfer Likuidasi kemudian klik Tambah. 
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8) Secara otomatis Rincian Aset akan dipilih Semua Aset (tidak termasuk KDP) dan tidak 

dapat memilih pilihan rincian aset yang lain. Isi Tanggal Pembukuan kemudian Isian 

Rincian Keputusan diisi Surat Keputusan terkait likuidasi satker tersebut. Satker tujuan 

diisi satker anak baru kemudian klik simpan. 

 

9) Apabila proses transfer likuidasi berhasil akan terdapat notifikasi berikut, kemudian klik 

OK. 

 

10) Aplikasi SIMAK BMN tidak dilengkapi dengan fasilitas untuk membatalkan proses 

transfer. Kesalahan transfer dapat diatasi dengan langkah sebagai berikut: 

a) Lakukan penghapusan transaksi transfer likuidasi melalui menu Transaksi BMN >> 

Penghapusan BMN >> Transfer Likuidasi (pada satker anak lama), dan 

penghapusan transaksi transfer masuk melalui menu Transaksi BMN >> Perolehan 

BMN >> Transfer Masuk (pada satker anakbaru); 

b) Lakukan proses transfer likuidasi ulang. 

11) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer keluar secara otomatis pada 

satker anak lama. 
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12) Lakukan pencetakan laporan-laporan SIMAK BMN setelah melakukan proses transfer 

likuidasi. Bandingkan dengan laporan-laporan SIMAK BMN yang dicetak sebelum 

melakukan proses transfer likuidasi. Setelah dilakukan transfer likuidasi, seharusnya 

saldo seluruh aset pada satker anak lama menjadi nihil. 

13) Setelah saldo BMN dipastikan bernilai nihil, lakukan proses pengiriman data BMN bulan 

berkenaan ke satker induk lama. 

14) Kemudian Log Off dari user satker lama. 

User Satker Anak Baru 

15) Login menggunakan user satker anak baru. 

16) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer masuk secara otomatis 

pada satker anak baru dan data BMN satker lama otomatis terbawa di satker yang baru. 

 

 

17) Satker anak baru agar melakukan pengecekan atas laporan-laporan SIMAK BMN 

sebelum dan setelah melakukan transfer likuidasi. Saldo aset antara satker anak baru 

setelah dilakukan transfer likuidasi dengan satker anak lama sebelum dilakukan transfer 

likuidasi seharusnya sama. 

18) Proses transfer likuidasi telah selesai. Satker dapat melakukan perekaman transaksi 

lanjutan BMN dengan tanggal buku setelah tanggal transfer likuidasi. 

19) Lakukan pengiriman ke UAKPB ke satker induk baru secara bulanan sebagaimana 

proses bisnis yang telah berjalan selama ini. 
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2. Transfer Likuidasi Satker Induk 

Proses transfer likuidasi satker induk adalah sebagai berikut: 

1) Lakukan backup data, kemudian simpan ke folder lain atau media penyimpanan lain 

sebelum melakukan proses transfer likuidasi. 

User Administrator: 

2) Login pada Aplikasi SIMAK BMN menggunakan user admin. 

3) Buat referensi dan user baru menggunakan identitas satker induk yang baru. 

4) Logout dari user admin. 

User Satker Induk Lama: 

5) Login menggunakan user satker induk lama. 

6) Bagi satker yang memiliki satker anak, wajib menerima kiriman data dari satker anak 

lama bulan berkenaan (setelah satker anak melakukan transfer likuidasi). 

7) Lakukan pencetakan laporan-laporan SIMAK BMN sebelum melakukan proses transfer 

likuidasi. 

8) Lakukan transfer likuidasi seluruh aset (tidak termasuk KDP) melalui menu Transaksi 

BMN >> Penghapusan BMN >> Transfer Likuidasi kemudian klik Tambah. 

9) Secara otomatis Rincian Aset akan dipilih Semua Aset (tidak termasuk KDP) dan tidak 

dapat memilih pilihan rincian aset yang lain. Isi Tanggal Pembukuan kemudian Isian 

Rincian Keputusan diisi Surat Keputusan terkait likuidasi satker tersebut. Satker tujuan 

diisi satker induk baru kemudian klik simpan. 

 

10) Apabila proses transfer likuidasi berhasil akan terdapat notifikasi berikut, kemudian klik 

OK. 
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11) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer keluar secara otomatis pada 

satker induk lama. 

 

12) Lakukan pencetakan laporan-laporan SIMAK BMN setelah melakukan proses transfer 

likuidasi. Bandingkan dengan laporan-laporan SIMAK BMN yang dicetak sebelum 

melakukan proses transfer likuidasi. Setelah dilakukan transfer likuidasi, seharusnya 

saldo seluruh aset pada satker induk lama menjadi nihil. 

13) Setelah saldo BMN dipastikan bernilai nihil, lakukan proses pengiriman data BMN bulan 

berkenaan ke Aplikasi SAIBA satker induk lama. Proses transfer likuidasi akan 

membentuk jurnal transfer keluar pada satker induk lama serta membentuk kode satker 

intraco pada jurnal kirim ke Aplikasi SAIBA satker induk lama. 

 

14) Kemudian Log Off dari user satker induk lama. 

User Satker Induk Baru 

15) Login menggunakan user satker induk baru. 

16) Bagi satker yang memiliki satker anak, wajib menerima kiriman data dari satker anak 

baru bulan berkenaan (setelah satker anak melakukan transfer likuidasi). 
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17) Proses transfer likuidasi akan membentuk transaksi transfer masuk secara otomatis 

pada satker induk baru dan data BMN satker induk lama otomatis terbawa di satker induk 

yang baru. 

 

18) Satker induk baru agar melakukan pengecekan atas laporan-laporan SIMAK BMN 

sebelum dan setelah melakukan transfer likuidasi. Saldo aset antara satker induk baru 

setelah dilakukan transfer likuidasi dengan satker induk lama sebelum dilakukan transfer 

likuidasi seharusnya sama. 

19) Proses transfer likuidasi telah selesai. Satker dapat melakukan perekaman transaksi 

lanjutan BMN dengan tanggal buku setelah tanggal transfer likuidasi. 

20) Lakukan proses penerimaan ADK Persediaan bulan terakhir tahun anggaran berjalan. 

21) Lakukan pengiriman ADK SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA satker induk baru secara 

bulanan sebagaimana proses bisnis yang telah berjalan selama ini. 

 

3. Aplikasi SAIBA 

Pada Aplikasi SAIBA, tidak disediakan menu khusus untuk mengakomodasi kebutuhan 

transfer seluruh saldo aset non BMN dan kewajiban secara sekaligus, karena menu transfer 

yang telah tersedia pada Aplikasi SAIBA saat ini telah memadai.  

Pada prinsipnya, satker pengirim dapat melakukan perekaman jurnal Transfer Keluar atas aset 

non BMN dan kewajiban yang akan menghasilkan ADK transfer. Selanjutnya, satker penerima 

melakukan penerimaan ADK transfer yang disampaikan oleh satker pengirim, dan 

mencatatnya sebagai transaksi Transfer Masuk.  

Langkah-langkah penggunaan menu Jurnal Transfer Keluar/Masuk adalah sebagai berikut: 

1. Login dengan menggunakan user operator satker pengirim. 

2. Rekam terlebih dahulu referensi satker penerima melalui menu Tabel Referensi >> 

Satker. 
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3. Pilih Tambah. 

4. Isi kolom kode BA, ES-1, WIL, SATKER, dan URAIAN SATKER sebagai berikut 

 

5. Pilih Simpan dan pastikan referensi identitas satker berhasil disimpan pada daftar satker. 

6. Cetak laporan-laporan terkait sebelum dilakukan transfer keluar. 

7. Rekam jurnal transfer keluar melalui menu Transaksi >> Jurnal Transfer Keluar/Masuk 

>> Daftar Jurnal 
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8. Pilih Tambah. 

9. Lengkapi form jurnal transfer keluar sebagai berikut: 

a. Pilih Satker penerima yang referensinya telah direkam sebelumnya. 

b. Pilih Jenis Kewenangan. 

c. Isikan Tanggal. 

d. Isikan Nomor. 

e. Pilih KPPN mitra. 

f. Pilih Akun yang sesuai pada kolom Debit (D) dan Kredit (K). 

g. Isikan Rupiah. 

h. Isikan Keterangan. 
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10. Pilih Simpan. 

11. Pastikan jurnal telah tersimpan pada Daftar Jurnal. Daftar jurnal dapat dicetak menurut 

satker tujuan penerima dengan pilih Cetak.  

 

12. Bentuk ADK Transfer Keluar melalui menu Transaksi >> Jurnal Transfer Keluar/Masuk 

>> Kirim ADK Transfer Keluar. 

13. Pilih Satker Tujuan, Periode, dan lokasi pembentukan ADK. 

 

14. Pilih Proses, kemudian klik OK, maka ADK Transfer Keluar akan terbentuk pada lokasi 

pembentukan ADK. 

Contoh format ADK: LIKUID_TO_02317333333.020 

15. Lakukan proses Posting dan cetak laporan-laporan terkait setelah dilakukan transfer 

keluar. 

16. Operator satker pengirim menyampaikan ADK Transfer Keluar kepada operator satker 

penerima. 
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17. Operator satker penerima menerima ADK Transfer Masuk pada Aplikasi SAIBA melalui 

menu Transaksi >> Jurnal Transfer Keluar/Masuk >> Terima ADK Transfer Masuk 

18. Pilih Periode dan Lokasi penyimpanan ADK Transfer Masuk 

 

19. Pilih Terima, kemudian klik OK, maka semua data pada ADK Transfer Masuk telah 

diterima. 

20. Pastikan jurnal telah tersimpan pada menu Daftar Jurnal. Daftar jurnal dapat dicetak 

menurut satker asal pengirim dengan pilih Cetak. 

 

21. Lakukan proses Posting dan cetak laporan-laporan terkait setelah penerimaan ADK 

Transfer Masuk. 
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Hal-hal Penting Lainnya untuk Dipedomani 

Dalam menggunakan menu transfer likudasi pada Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, dan SAIBA 

sebagaimana di atas, satker agar memastikan bahwa: 

1. Seluruh kondisi dan kriteria yang dipersyaratkan untuk dapat menggunakan menu transfer 

likuidasi terpenuhi. Dalam hal terdapat salah satu atau lebih kriteria yang tidak terpenuhi, 

satker yang dilikuidasi agar menggunakan menu Transfer Keluar – Transfer Masuk untuk 

menyelesaikan aset dan kewajibannya. 

2. Satker agar melakukan backup data sebelum melakukan proses transfer likuidasi. 

3. Prosedur transfer likuidasi dilakukan dengan urutan sebagai berikut: 

a. Satker melakukan transfer likuidasi menggunakan Aplikasi Persediaan, sehingga saldo 

persediaan pada satker dengan identitas lama menjadi nihil. 

b. Satker dengan identitas lama mengirimkan ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN 

dengan identitas lama, sehingga saldo persediaan pada Aplikasi SIMAK BMN dengan 

identitas lama menjadi nihil. 

c. Satker melakukan transfer likuidasi menggunakan Aplikasi SIMAK BMN, sehingga saldo 

aset tetap selain KDP dan aset lainnya pada satker dengan identitas lama menjadi nihil. 

d. Bagi satker yang memiliki aset tetap berupa KDP agar melakukan pemindahtanganan 

KDP menggunakan menu Transfer Keluar – Transfer masuk. 

e. Satker dengan identitas lama mengirimkan ADK SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA dengan 

identitas lama, sehingga saldo BMN (persediaan, aset tetap, dan aset lainnya) pada 

Aplikasi SAIBA dengan identitas lama menjadi nihil. 

f. Satker melakukan proses transfer keluar seluruh aset non BMN dan kewajiban 

menggunakan Aplikasi SAIBA, sehingga saldo aset dan kewajiban pada Aplikasi SAIBA 

dengan identitas lama menjadi nihil. 

g. Satker dengan identitas baru mengirimkan ADK Persediaan ke Aplikasi SIMAK BMN, dan 

ADK SIMAK BMN ke Aplikasi SAIBA. 

4. Prosedur transfer likuidasi dilakukan dengan tetap mengacu pada PMK Nomor 

48/PMK.05/2017 serta ketentuan mengenai Pengelolaan dan/atau Penatausahaan BMN, di 

mana pemindahtanganan aset dan kewajiban dari satker dengan identitas lama kepada 

satker dengan identitas baru dilengkapi dengan BAST yang ditandatangani oleh kedua belah 

pihak.  


