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Sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara



Aset negara adalah aset kekayaan milik negara yang harus dipertanggungjawabkan, dalam hal ini pemerintah terhadap penduduknya dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sebagaimana termukakan dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat 2, cabang-cabang produksi penting bagi negara dan
yang menguasai kehidupan banyak orang yang dikuasai negara. Pengelolaan aset negara tidaklah mudah, sejak lahirnya NKRI sejauh ini pemerintah masih menolah dan menghitung jumlah aset/kekayaan negara hingga saat ini. Pengelolaan aset/aset masih belum menjadi perhatian pemerintah dibandingkan dengan
pengelolaan anggaran/uang. Pesatnya perkembangan teknologi informasi (IT) saat ini menawarkan banyak kemudahan dalam berbagai aspek kegiatan. Di bidang administrasi, perkembangan teknologi mengubah manajemen manual menjadi otomatisasi, karena manajemen manual berpotensi menjadi beberapa hal,
antara lain dekasi yang salah, pengawasan yang buruk, dan kebutuhan prediktif di masa depan lemah. Untuk meminimalisir kemampuan di atas, penerapan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dilakukan. Kantor pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat merupakan salah satu instansi yang menerapkan aplikasi Simak BMN dalam pengelolaan BMN di kantor. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, sebuah perumusan masalah dapat dirumuskan, yaitu bagaimana menerapkan sistem informasi pengelolaan dan akuntansi barang negara (SIMAK
BMN) di kantor pusat humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan sistem informasi manajemen dan akuntansi barang negara (SIMAK BMN) di kantor pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Menurut
UNDP (United Nation Development Programme) definisi e-government adalah penerapan Information and Tecnology Communication (TIK) oleh instansi pemerintah atau e-Government adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi instansi pemerintah (di Indrajit, 2004:2). Relevan dengan pemahaman E-
Goverment sebagai pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada warganya, bisnis dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintah. SIMAK BMN merupakan sistem informasi berupa aplikasi yang digunakan untuk registrasi dan organisasi barang negara, mulai
dari pembelian, pembelian dan persoalan antar instansi, hingga penghapusan dan perusakan barang negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Fokus adalah delepan
elemen sukses proyek, termasuk Lingkungan Politik, Kepemimpinan, Perencanaan, Pemangku Kepentingan (Pihak Yang Berkepentingan), Anggaran Anggaran Transparansi, teknologi, inovasi. Analisis data yang digunakan adalah Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, dan presentasi data.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa Kantor Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Masyarakat Empowerment.is penerapan aplikasi Simak BMN sejak tahun 2006. Aplikasi Simak BMN di kantor pusat humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat adalah BMN yang didatangkan
secara manual dengan tujuan barang terenkripsi sesuai dengan kelompok dan jenis setelah itu pelabelan dengan mudah mengecek kondisi barang. Langkah selanjutnya setelah pencatatan manual dilakukan maka data tersebut masuk dalam aplikasi SIMAK BMN untuk validitas data barang dan pencetakan KIB.
Pengadaan BMN dilakukan oleh Kantor Pusat Humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan perencanaan kebutuhan antar unit kerja yang dikemas ke dalam anggaran RAB dan direalisasikan sesuai dengan rencana BMN. Pelaporan oleh kantor pusat humaniora, kebijakan kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat berkala dan pada akhir tahun keuangan. Berdasarkan analisis berdasarkan delapan unsur keberhasilan proyek E-GOV yang dilaksanakan SIMAK BMN di kantor pusat humaniora, kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini telah konsisten dengan kedelapan elemen,
baik dalam perencanaan hingga transparansi dalam anggaran yang sesuai. Pendapat yang dapat disampaikan dalam penerapan SIMAK BMN adalah tidak ada perubahan aturan dalam simak BMN setiap perubahan menteri dan dinamika politik yang terjadi. Kata Kunci: Manajemen Sistem Informasi dan Akuntansi
Aplikasi Barang Milik Negara SIMAK-BMN (Manajemen Sistem Informasi dan Akuntansi Barang Milik Negara) adalah aplikasi yang digunakan untuk mendaftarkan dan menata aset negara, mulai dari pembelian, transfer keluar masuk antar instansi, hingga penghapusan dan perusakan aset negara. Dalam UU No 1/2004
dari Eropa Termasuk dalam artian perolehan sah lainnya, dalam PP 6 tahun 2006 tentang Manajemen BMN/D disebutkan meliputi sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan hukum, dan putusan pengadilan. Berikut adalah dokumen yang berkaitan dengan Aplikasi SIMAK-BMN. FITHIYAH, GHINA
(2018) PERAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) DAN INVENTARISASI APLIKAS1 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI. Tesis lainnya, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Abstrak Ghina
Fithyah (1430611138) Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Peran sistem informasi manajemen akuntansi akun barang berdaulat (SIMAK BMN) dan aplikasi inventaris untuk melaporkan persiapan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Supervisor I, Gatot Wahyu Nugroho, M.Ak., CA, dan Supervisor II Elan
Eriswanto, SE., M.M. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran penerapan Sistem Informasi Manajemen Rekening Negara (SIMAK BMN) dan aplikasi inventarisasi dalam penyusunan laporan keuangan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi. Aplikasi SIMAK BMN merupakan salah satu cara untuk
mengetahui dan mninjau sejauh mana sistem informasi saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan organisasi, hal ini dapat dilihat dari segi teknis, operasional dan ekonomi, terutama dalam lingkup kegiatan pengelolaan aset organisasi, dan dapat meminimalisir risiko saat ini dan di masa depan. Meskipun aplikasi
inventaris adalah aplikasi khusus untuk menghitung persediaan barang persediaan yang ada, aplikasi ini ada karena inventaris adalah aset saat ini yang diklasifikasikan sebagai waktu penyelesaian yang sangat cepat, sehingga perlu menggunakan satu aplikasi yang fungsinya adalah memeriksa persediaan barang
masuk dan keluar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana pengumpulan data dalam triagulasi (gabungan) dilakukan. Hasil penelitian ini adalah aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi inventaris adalah aplikasi yang saling terhubung dalam manajemen aset, khususnya untuk manajemen
persediaan (aset lancar) dan aset tetap yang nilai aplikasinya digunakan untuk laporan keuangan, khususnya nilai neraca. Penulis berharap, dengan membuat tesis ini, untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi pembaca, terhadap penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Milik Negara
(SIMAK BMN) dan aplikasi inventarisasi hingga penyusunan laporan keuangan khususnya laporan keuangan pemerintah. Tindakan (login diperlukan) Lihat Item Kembali ke Pasal Rincian EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) TENTANG
PENGELOLAAN ASET NEGARA Unduh PDF 1 MANAJEMEN SISTEM INFORMASI DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA tanggung jawab Milik Negara pada Kementerian Negara/Lembaga 2 UU DASAR No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Publik UU No 120/PMK.06/2007 tentang Peraturan Tentang
Administrasi Barang Negara Menteri Keuangan No 3 SIMAK-BMN merupakan subsistem dari HCI yang merupakan seperangkat prosedur yang saling terkait untuk pemrosesan dokumen sumber untuk menghasilkan informasi penyusunan neraca dan laporan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4 Barang milik
Negara (BMN) mencakup semua barang yang dibeli atau diakuisisi dengan mengorbankan APBN atau berasal dari akuisisi lain yang sah. Tidak termasuk dalam kalimat BMN: Barang yang dikendalikan dan atau dimiliki oleh pemerintah daerah. Barang yang diperiksa dan dimiliki oleh BUMN/BUMD. (3) Barang yang
dikuasai dan dimiliki oleh bank umum dan lembaga keuangan yang dimiliki oleh otoritas publik. 5 Perolehan sah lainnya: Hibah/kontribusi BMN dari pelaksanaan perjanjian/kontrak BMN yang diperoleh atas dasar ketentuan UU BMN yang diperoleh atas dasar putusan pengadilan 6 SAI SAI SAK FRAMEWORK SIMAK-
BMN 7 Organisasi Akuntansi BMN K/L Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Unit Akuntansi Pengguna Barang (SAI SAI SAK SIMAK FRAMEWORK-SAI SAK SIMAK-BMN 7 Organisasi Akuntansi BMN K/L Tingkat Kementerian Negara/Lembaga Unit Akuntansi Pengguna Properti (UAPB) Tingkat Eselon 1 Unit
Akuntansi Pengguna Pembantu Barang-Eselon 1 (UAPPB-E1) Unit Akuntansi Tingkat Daerah Asisten Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) Unit Akuntansi Tingkat Unit Daya Pengguna Barang (UAKPB) 8 ALUR SAI (GENERAL FRAMEWORK)DEPKEU (BUN--W) Unit Akuntansi Tingkat Unit Power of Goods User
(UAKPB) 8 ALUR SAI (GENERAL FRAMEWORK)DEPKEU (BUN--W) Unit Akuntansi Unit Power of Goods User (UAKPB) 8 ALUR (GENERAL FRAMEWORK)DEPKEU (BUN--W) Unit Akuntansi Tingkat Satuan Daya Pengguna Barang (UAKPB) 8 ALUR SAI (KERANGKA UMUM)DEPKEU (BUN-PENGELOLA BARANG)
UAPB UAPA Eselon 1 UAPPB-E1 UAPPA-E1 Koordinator Wilayah UAPPB-W UAPPA-W Unit Kerja UAKPB UAKPA 9 GRAFIK LANCAR SIMAK-BMN DJKN Dirjen atau PBN UAPB UAPA UAPPB-E 1 UAPPA-E1UAPPB-W Kanwil DJKN Diten PBN UAPPA-W UAKPB KPKNL KPPN UAKPA 10 Klasifikasi Barang Negara
(PMK 29/PMK.06/2010)BMN diklasifikasikan berdasarkan kelompok, bidang, subkelompok dan subkelompok Grup Barang Menjadi lebih global / Ringkas Lebih rinci / detail Subkelompok Sub-subKelompok 11 Pendaftaran BMN Kode Registrasi yang terdaftar di BMN terdiri dari Departemen / Lembaga Logo, Kode Lokasi
+ Tahun Akuisisi dan Kode Barang + Nomor pesanan pendaftaran dengan pengaturan sebagai berikut: UAPB UAPPB-E1 UAPPB-W UAKPB XX XXXXXX . XXX. XXXX X XX. XX. XX XXX XXXXXX Nomor Sortir Registrasi Sub-subKelompok Barang Kelompok Barang Jenis Barang 12 Kondisi BMN: Barang Bergerak
Baik (B) Jika kondisi barang masih dalam satu potong dan berfungsi dengan baik Rusak Ringan (RR) Jika kondisi barang masih dalam satu potong namun tidak berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik membutuhkan perbaikan kecil dan tidak memerlukan penggantian suku cadang utama / bagian utama.
Kerusakan serius (RB) Jika kondisi barang tidak utuh dan tidak lagi berfungsi atau membutuhkan perbaikan/penggantian besar pada suku cadang utama/suku cadang utama, sehingga tidak diperbaiki/direhabilitasi secara ekonomi. 13 Kondisi BMN: Tanah yang baik (B) Sedikit rusak (RR) rusak (RB) Jika kondisi tanah
siap digunakan dan/atau digunakan sesuai dengan penunjukannya. Kerusakan kecil (RR) Jika kondisi tanah disebabkan oleh sesuatu, karena tidak dapat digunakan dan/atau digunakan dan masih memerlukan pengolahan/perawatan (misalnya pengeringan, penguapan, peredaman dan pemadatan) digunakan sesuai
dengan penunjukan. Cedera serius (RB) kondisi tanah tidak bisa lagi digunakan dan/atau digunakan sesuai dengan penunjukan akibat bencana alam, erosi dan sebagainya. 14 KONDISI BMN: Road &amp; Bridge Good (B) Jika kondisi fisik barang dalam satu potong dan berfungsi dengan baik sedikit rusak (RR) Jika
kondisi fisik barang dalam satu potong, namun perbaikan kecil diperlukan untuk digunakan sesuai dengan fungsinya. Kerusakan serius (RB) Jika kondisi fisik barang tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan membutuhkan perbaikan dengan biaya tinggi. 15 Kondisi BMN: Bangunan bagus (B) Sedikit rusak (RR) Rusak
Berat (RB)Jika bangunan masih utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang signifikan kecuali perawatan rutin. Kerusakan kecil (RR) Jika bangunan masih utuh, pemeliharaan rutin dan perbaikan kecil pada komponen konstruksi non-utama akan diperlukan. Kerusakan serius (RB) Jika bangunan tidak utuh dan tidak bisa
lagi digunakan. 16 Kebijakan Akuntansi—Biaya pembelian hingga biaya pembelian meliputi harga pembelian atau biaya pembebasan lahan, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya sampai tanah siap digunakan Pengakuan kepemilikan tanah
ditunjukkan dengan bukti bahwa terdapat pengalihan hak milik dan/atau harta benda hukum, seperti sertifikat tanah. Informasi tersebut disajikan pada neraca sebesar nilai moneter, Dasar penilaian yang digunakan, rekonsiliasi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode atas dasar jenis tanah yang menunjukkan: -
Penambahan; -Lepaskan; - Mutasi tanah lain. 17 Kebijakan akuntansi— Peralatan pembelian dan mesin ukuran: harga pembelian, biaya transportasi, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk mendapatkan dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin siap digunakan. Kontrak: nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan, biaya lisensi dan layanan penasihat. Manajemen sendiri: biaya langsung (tenaga kerja dan bahan baku) dan biaya tidak langsung (biaya perencanaan dan pengawasan, peralatan, daya listrik, penyewaan peralatan dan semua biaya lain yang terkait dengan pembangunan peralatan dan
mesin tersebut). Pengakuan non-donasi: termasuk dalam periode akuntansi ketika aset siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang termasuk untuk aset Donasi:termasuk pada saat peralatan dan mesin diterima dan pengalihan pengungkapan transfer kepemilikan Disajikan pada neraca dalam jumlah nilai
moneter, Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. Rekonsiliasi jumlah terdaftar pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan, dan penghapusan. Basis untuk kapitalisasi dalam kaitannya dengan peralatan dan mesin. 18 Kebijakan akuntansi— Jaringan irigasi dan irigasi
biaya perencanaan dan pengawasan, biaya lisensi, layanan penasihat, biaya dan pembongkaran bangunan tua. Manajemen sendiri: biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari menutupi biaya bahan baku, tenaga kerja, penyewaan peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pel
kosong dan pembongkaran bangunan tua. Penarikan non-donasi: termasuk dalam periode akuntansi ketika aset siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset Donasi:termasuk pada saat aset diterima dan pengungkapan transfer properti Yang Disajikan pada neraca dalam jumlah nilai
moneter, Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai. Rekonsiliasi jumlah terdaftar pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan, dan penghapusan. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi terkait jalan, irigasi, dan jaringan. 19 Kebijakan Akuntansi—Pengakuan Non-donasi
Aset Tetap Lainnya: diakui pada periode akuntansi ketika aset siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang dicatat untuk aset Donasi:diakui pada saat aset diterima dan pengungkapan transfer hak kepemilikannya Disajikan pada Saldo dalam jumlah nilai moneternya, Dasar penilaian yang digunakan untuk
menentukan nilai. Rekonsiliasi jumlah terdaftar pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pengembangan, dan penghapusan. Dasar untuk kapitalisasi sehubungan dengan aset tetap lainnya. Pengukuran kontrak: biaya nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan dan biaya lisensi. Manajemen
sendiri: biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya sewa, perencanaan dan pengawasan, biaya lisensi dan layanan penasihat. 20 Kebijakan Akuntansi—Konstruksi dalam Pengerjaan Aset Aset tersebut dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah/digunakan
oleh masyarakat dalam jangka panjang dan karenanya diklasifikasikan ke dalam aset tetap. Biaya untuk mendapatkannya dapat diukur dengan andal dan masih dalam proses dikerjakan. Dialihkan ke aset tetap setelah pekerjaan konstruksi selesai dan dinyatakan siap digunakan sesuai dengan tujuan akuisisi.
Pengukuran manajemen sendiri: biaya yang terkait langsung dengan kegiatan konstruksi dan biaya yang disebabkan oleh kegiatan umum dan dapat dikaitkan dengan konstruksi kontrak: kondisi yang dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan dan pembayaran klaim kepada
kontraktor / pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Pengungkapan pada neraca yang disajikan dalam jumlah nilai moneter, Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan setelah tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaian; Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaan; Jumlah
biaya yang dikeluarkan; Pekerjaan yang dilakukan; dan Retensi. 21 Kebijakan Akuntansi—Akuisisi aset Biaya akuisisi masing-masing aset tetap yang diperoleh secara bersama-sama ditentukan oleh alokasi harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang terlibat. 22 Aset historis
Karakteristik historis aset Pengungkapan nilai Budaya, lingkungan, pendidikan dan historis tidak sepenuhnya diidentifikasi oleh nilai keuangan berdasarkan harga pasar; Hukum dan peraturan yang berlaku melarang keras atau membatasi pembebasan mereka untuk dijual; Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan
terus meningkat selama jangka waktu tersebut, meskipun kondisi fisik menurun; Sulit untuk memperkirakan periode manfaatnya. Untuk beberapa kasus, bisa mencapai ratusan tahun. Pengungkapan disajikan dalam catatan tentang laporan keuangan tanpa nilai. Aset historis yang digunakan dalam kegiatan pemerintah
diperlakukan sebagai aset tetap pada umumnya. Aset Historis 1.07 Monumen/ Bangunan Bersejarah 23 Jenis Transaksi BMN Akuisisi perubahan penghapusan purchasetransfers Dalam Rampasan Hibah Penyelesaian Perjanjian Masuk Reklasifikasi Pembatalan Konstruksi /kontrak Change Reduction kw/ value
Perubahan Perkembangan Kondisi Perubahan Nilai Koreksi/exit adjustment exit adjustment Koreksi 24 Transaksi: Saldo Awal Saldo Awal Digunakan untuk memasukkan seluruh BMN yang dimiliki Satker sebelum tahun buku berjalan namun belum pernah diinput ke dalam aplikasi Simak-BMN. 25 Transaksi:
akuisisi&gt;&gt; digunakan untuk memasukkan BMN melalui pembelian pada tahun berjalan. Pembelian pada tahun sebelum tahun finansial berjalan namun belum masuk ke SIMAK-BMN tercatat sebagai saldo semula pada tahun berjalan. 26 Transaksi: Akuisisi &gt;&gt; Transfer &amp; Penghapusan &gt;&gt;
Pengalihan PB/KPB Pemerintah Pusat 1 PB/KPB 2 27 Transaksi: Akuisisi &gt;&gt; Hibah &amp; Penghapusan &gt;&gt; HibahPIHAK III PEMERINTAH PUSAT PIHAK III 28 Transaksi: Akuisisi &gt;&gt; Rampasan yang Digunakan untuk Akuisisi Input BMN Berasal dari jarahan yang telah memperoleh keputusan hukum
permanen. 29 Transaksi: Akuisisi penyelesaian konstruksi &gt;&gt;Digunakan untuk akuisisi BMN pada tahun berjalan pada aset yang dibangun pada tahun fiskal Contoh: Gedung Tempat Kerja mulai dibangun pada 31 Agustus 2005 bangunan tidak selesai, sehingga disajikan sebagai KDP dalam neraca. 1 Februari
2006 Bangunan selesai dibangun dan diserahkan dari kontraktor kepada Satker. 30 Transaksi: Akuisisi &gt;&gt; Pencabutan Digunakan untuk menggaruk kesalahan dalam penghapusan BMN. Contoh: Pada 6/6/2006, P.C Unit dengan NUP 100 dihapuskan berdasarkan keputusan penghapusan. Petugas akuntansi
mencatat transaksi dalam jenis transaksi penghapusan untuk unit P.C dengan NUP 25. Pada 8/7/2006 menemukan kesalahan. Solusi: Unit P.C dengan NUP 25 termasuk dalam Gain: Deletion Cancellation, P.C NUP Unit 100 termasuk dalam Penghapusan. 31 Transaksi: Akuisisi &gt;&gt; reklasifikasi &gt;&gt;
reklasifikasi keluar awal, Subsidi; Transfer masuk; Rampasan Redistricting Out of Land Football Field Football Field Akuisisi Reklasifikasi Pembangunan Lahan Kantor Pemerintahan 32 Transaksi: Perubahan &gt;&gt; Pengurangan Kuantitas/Pengurangan Nilai KW/Nilai bekas untuk mendaftarkan nilai/jumlah BMN.
Misalnya: Negeri BMN yang terkena dampak penggusuran 33 Transaksi: Perubahan &gt;&gt; Pengembangan Jadi Akuisisi Awal, Pembelian, Transfer Masuk, Hibah, Jarahan Perubahan Pembangunan Gedung Kantor Permanen, Gedung Kantor Permanen NUP 1, NUP 1 + Rp. 1 M Rp. 200 jt Rp. 1,2 M 34 Transaksi:
Perubahan &gt;&gt; Perubahan Kondisi Keduanya sedikit rusak berat 35 Transaksi: Perubahan &gt;&gt; penyesuaian nilai/kuantitas won: Jadi. Fakta awal: Gedung Perpustakaan Bangunan Tanah, Gedung Perpustakaan Gedung Tanah Rp 400 m2, 410 m2 Rp Perolehan: Koreksi Perubahan Nilai/Jumlah Gedung
Perpustakaan Pertanian, 400 m2 Rp 36 Transaksi: Penghapusan &gt;&gt; Penghapusan Penghapusan Penghapusan &gt;&gt; Penghapusan P.C Unit NUP 10 Biaya Akuisisi Rp 4 Juta P.C Unit NUP 10 37 Transaksi: Penghapusan &gt;&gt; Biaya Akuisisi Rp 4 Juta P.C Unit NUP 10 37 Transaksi: Penghapusan &gt;&gt;
Start/Gain Aktual: Satker X telah memasukkan 5 sepeda motor 6 penghapusan sepeda motor &gt;&gt; perekaman koreksi termasuk 1 Sepeda Motor 38 Pemrosesan Data BMNBAST Bukti Keluaran Laporan Kepemilikan BMN SPM /SP2D Inventory Book Invoice Purchase Round. Kondisi proses penerimaan barang DIR
SK Penghapusan KIB Input Verifikasi Cetak DIL DS lap sah lainnya. Brg. Historis Input ADK 39 Alur Akuntansi BMN SAKPB A Inventaris B KDP C BMN Historis BMN DKartu Inventory Report BMN Inventory - Rincian inventaris tanah - Rincian peralatan tanah dan mesin Rincian Peralatan dan Mesin Konstruksi dan
Konstruksi - Rincian konstruksi dan konstruksi jalan irigasi dan jaringan - Detail Jalan, Irigasi dan jaringan aset tetap lainnya - rincian konstruksi aset tetap lainnya dalam pengerjaan aset lainnya - Rincian Kartu Inventaris BMN RB B KDP KDP Kartu KDP Barang Sejarah Buku C BMN Buku Sejarah Buku Sejarah SAPPB-
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