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KATA PENGANTAR LBMN-KD KPKNL JEMBER 
 
 

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, KPKNL Jember sebagai 
instansi vertikal DJKN yang merupakan pelaksana penatausahaan BMN di tingkat daerah selaku 
Pengelola Barang, menyajikan Laporan Barang Milik Negara – Kantor Daerah (LBMN-KD) 
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tgl. 27 
September 2007 tentang Penatausahaan BMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
102/PMK.05/2009 tgl. 28 Mei 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi BMN Dalam Rangka Penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan BMN dimaksud dihimpun dari Laporan Barang Kuasa 
Pengguna (LBKP) di wilayah kerja KPKNL Jember pada 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu : Kabupaten 
Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten 
Probolinggo dan Kota Probolinggo dengan luas wilayah 30% dari total luas Propinsi Jawa Timur. 

 
Satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Jember yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

Laporan Barang Milik Negara – Kantor Daerah adalah sebagai berikut : 
1. Satuan Kerja dengan jenis kewenangan Kantor Daerah (KD) sebanyak 161 Satker; 
2. Satuan Kerja dengan jenis kewenangan Kantor Pusat (KP) sebanyak 29 Satker; 
3. Satuan Kerja dengan jenis kewenangan Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 47 Satker. 
 

Dari data satuan kerja tersebut di atas yang telah melaksanakan updating / pemutakhiran 
data dengan KPKNL Jember adalah sebagai berikut : 

No. Jenis 
Kewenangan Jumlah Satker Telah Melaksanakan Pemutakhiran 

Dengan KPKNL Jember Prosentase

1. KD 149 (Tanpa satker TNI) 147 99% 
2. KP 29 9 31% 
3. TP 47 16 35% 

Sehubungan dengan prosentase pemutakhiran data pada satker dengan jenis kewenangan 
KP dan TP yang masih dibawah 100%, dapat kami sampaikan beberapa kendala sebagai berikut : 

1. Kurangnya komitmen dan kesadaran Pemerintah Kabupaten/Kota selaku satker Dana TP dalam 
melakukan penatausahaan BMN; 

2. Kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM dari Pemerintah Kabupaten/Kota selaku satker 
Dana TP mengenai penatausahaan BMN dan aplikasi SIMAK-BMN; 

3. Seringnya mutasi pada internal SKPD ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota penerima Dana TP, 
sehingga petugas yang lama tidak berkenan memberikan informasi terkait realisasi maupun 
BMN dari pelaksanaan anggaran Dana TP tersebut. Sehingga pelaksanaan penatausahaan BMN 
tidak berkesinambungan antara Tahun Anggaran sebelumnya dengan Tahun Anggaran 
berjalan. 
 

LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini merupakan data awal yang dapat digunakan untuk 
pelaksanaan rekonsiliasi data BMN untuk periode semester I 2010 sesuai amanat pada Peraturan 
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor : PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Dan 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. 

 
Selain itu, kami menyadari bahwa LBMN-KD Tahunan TA. 2009 yang disusun KPKNL 

Jember ini masih belum sempurna, tanggapan, saran maupun kritik yang membangun dari 
stakeholder KPKNL Jember ini sangat kami harapkan, demi tertibnya pengelolaan BMN dan sesuai 
dengan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, 
dan kepastian nilai sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 6 Tahun 2006. 

 
 

Kepala KPKNL Jember, 
 
 
 
Rahmat Effendi 
NIP 19670228 199303 1 002 
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EXECUTIVE SUMMARY LBMN-KD KPKNL JEMBER 
 
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tgl. 27 
September 2007 tentang Penatausahaan BMN, ditetapkan bahwa KPKNL Jember diharuskan secara 
periodik menyusun Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau 
Bangunan Idle dan Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) yang merupakan hasil 
penghimpunan Laporan Barang Kuasa (LBKP). LBMN-KD tersebut terdiri dari : Neraca, Laporan BMN 
dan Catatan atas LBMN. 

LBMN Tahunan Tahun 2009 ini disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. 

LBMN Tahunan Tahun 2009 ini disusun dari Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang 
disampaikan oleh satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Jember terdiri dari : 161 satker dengan jenis 
kewenangan KD, 29 satker dengan jenis kewenangan KP, dan 47 satker dengan jenis kewenangan 
TP. 

1. NERACA 

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, 
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2009, dalam hal ini neraca yang disajikan 
merupakan neraca BMN yang terdiri atas Persediaan, Aset Tetap dan Aset Lainnya. 

Nilai BMN Intrakomptabel per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 2.821.737.602.084 yang terdiri 
dari Persediaan sebesar Rp 3.332.222.275, Aset Tetap sebesar Rp 2.814.825.226.510, Aset Lainnya 
sebesar Rp 2.677.814.566, dan BMN yang tidak termasuk dalam tiga perkiraan di atas sebesar Rp 
902.338.733 (Uraian Akun Tidak Ada). 

Ringkasan Neraca atas BMN per 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut : 

 31 Desember 2009 31 Desember 2008
Aset Lancar 3.332.222.275 479.924.713
Aset Tetap 2.814.825.226.510 1.419.603.128.968
Aset Lainnya 2.677.814.566 271.026.400
Uraian Akun Tidak Ada 902.338.733 0
 2.821.737.602.084 1.420.354.080.081
 

2. LAPORAN BMN  

Laporan BMN adalah laporan yang menggambarkan posisi BMN pada tanggal 31 Desember 2009, 
Laporan BMN ini disajikan berdasarkan kelompok barang baik untuk intrakomptabel maupun 
ekstrakomptabel. 

Nilai BMN Intrakomptabel merupakan nilai BMN sebagaimana yang tercantum dalam neraca yaitu 
sebesar Rp 2.821.737.602.084, sementara nilai laporan BMN Ekstrakomptabel merupakan nilai BMN 
yang perolehannya dibawah nilai kapitalisasi BMN, untuk posisi 31 Desember, nilai BMN 
Ekstrakomptabel adalah Rp (dalam proses), sehingga total nilai BMN Gabungan adalah sebesar Rp 
(dalam proses). 

 

3. CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 

Catatan atas Laporan BMN atau lebih dikenal dengan Catatan Ringkas Barang (CRB) menguraikan 
secara rinci atas nilai BMN per perkiraan neraca, termasuk kebijakan akuntansi yang digunakan 
untuk masing-masing perkiraan. 

Dalam CRB ini diungkapkan pula kejadian penting yang terjadi setelah tanggal pelaporan serta 
informasi tambahan yang diperlukan. 
  



Lapo
 

 
1. 

2. 

oran Baran

PENDAH

Pen
dalam ra
Pemerint

Unt
Pemerint
(BMN/D) 
Keuangan
Pengelola
kebutuha
pemeliha
pengawa
yang lebi
penjelasa
pertimba

Da
Menteri/P
tanggung
Departem
kekayaan
memilik i
Lelang Je
Kabupate
dengan lu

Ter
Keuangan
ditetapka
Negara K
Milik Neg
Kuasa (LB

Me
disusun 
pemutakh
berasal d
47 satker

DASAR H
1) Unda
2) Unda
3) Perat
4) Perat

Nega
5) Perat
6) Perat

Baran
7) Perat

Nega
8) Perat

Pelap
9) Perat

Baran
10) Perat

Penyu

ng Milik Ne

CATATA

HULUAN 

ngelolaan 
angka kea
ah Pusat p

tuk mend
ah (PP) 
sebagai p

n Negara 
aan BMN s
an dan p
raan, pe
san dan p
ih terinci s
an pasal 4
ngan perlu

lam PP d
Pimpinan 
g jawa M
men Keuan
n negara 
nstansi ve
ember de
en Situbon
uas wilaya

rkait deng
n Nomor 
an bahwa 
Kantor Dae
gara Kanto
BKP). LBM

enindaklanj
LBMN-KD
hiran data
dari 161 sa
r dengan j

HUKUM 
ang-undan
ang-undan
turan Pem
turan Pem
ra/Daerah

turan Ment
turan Men
ng Milik Ne
turan Men
ra; 

turan Men
poran Keua
turan Men
ng Milik Ne
turan Dir
usunan La

gara Tahu

AN ATAS L
T

atas bar
akuratan d
pada Lapo

ukung pen
Nomor 6
peraturan 
dan Unda
sebagaima

pengangga
enilaian, 
pengenda
sebagai pe
49 ayat 6
unya peny

dimaksud 
Lembaga 
enteri Ke
ngan telah
termasuk

ertikal di d
ngan wila
ndo, Kabu
ah 30% da

gan kegiat
120/PMK
KPKNL Je

erah (LBM
or Daerah 
MN-KD ters

juti keten
D Tahunan
a LBKP d
atker deng
enis kewe

g Nomor 1
g Nomor 1
erintah No
merintah 
h; 
teri Keuan
teri Keuan
egara; 
teri Keuan

nteri Keua
angan Pem
nteri Keua
egara Dala
ektur Jen

aporan Keu

nan Tahun

LAPORAN 
TAHUNAN

ang milik 
dan keand
oran Keuan

ngelolaan 
6 Tahun 

pelaksana
ang-Undan
ana diatur
aran, pen
penghapu
lian. Lingk
enjabaran 
66 UU No
yesuaian te

diatur ba
adalah P

euangan d
h dibentuk
k BMN ya
daerah, sa
ayah kerja
upaten Ba
ari total lua

tan penge
K.06/2007 
ember dih

MN-KD) be
(LBMN-K

sebut terd

ntuan dala
n Tahun 
di wilayah
gan jenis 
enangan T

17 tahun 2
1 Tahun 2
omor 24 T

Nomor 

ngan Nomo
ngan Nom

ngan Nom

angan No
merintah P
angan No
am Rangk
nderal Pe
uangan Ke

n 2009 

BARANG M
 TAHUN A

negara (
dalan peny
ngan Peme

BMN yang
2006 ten
aan dari U

ng Nomor 
r dalam PP
gadaan, 
san, pem
kup penge
dari siklus

omor 1 T
erhadap s

ahwa Men
Pengguna 
dalam me
k satu uni
aitu Direkt
lah satuny

a terdiri d
nyuwangi,
as Propins

elolaan BM
tgl. 27 S
aruskan s
rupa Tana
D) yang m
iri dari : N

am Peratu
Anggaran

 kerja KP
kewenang

TP. 

2003 tenta
2004 tenta
Tahun 200

6 Tahun

or 91/PMK
or 97/PMK

mor 120/PM

omor 171
Pusat; 
omor 102
a Penyusu
erbendaha
ementerian

 

MILIK NEG
ANGGARAN

(BMN) ya
yajian dat
erintah Pu

g lebih ba
ntang Pen
Undang-Un
1 Tahun 2

P 6 Tahun
pengguna

mindahtan
elolaan BM
s logistik s
ahun 200
iklus perb

nteri Keua
Barang. M

elakukan p
it eselon I
torat Jend
ya yakni K
ari Kabup
, Kabupat
si Jawa Tim

MN terseb
September
secara per
ah dan/ata
merupakan
Neraca, Lap

uran Ment
n 2009 h
PKNL Jem
gan KD, 29

ang Keuan
ng Perben
5 tentang 
n 2006 

K.05/2007 
K.05/2007

MK.06/200

1/PMK.05/2

/PMK.05/2
unan Lapo
araan No
n Negara/

GARA KAN
N 2009 

ng baik m
ta barang
usat (LKPP

aik tersebu
ngelolan B
ndang No
2004 tenta
n 2006 dim
aan, pema
nganan, p
MN terseb
sebagaima

04, yang 
endaharaa

angan ad
Mengingat
pengelolaa
I yang khu
deral Kek

Kantor Pela
paten Jem
ten Probo
mur. 

ut, dalam
r 2007 te
riodik men
au Bangun
n hasil pe
poran BMN

teri Keuan
hasil peng

mber. Sum
9 satker d

ngan Nega
ndaharaan
Standar A
tentang 

tentang B
7 tentang 

07 tentang

2007 tent

2009 tent
oran Keuan
omor 51/
/Lembaga;

TOR DAER

merupaka
g milik neg
P). 

ut telah di
Barang M
omor 17 T
ang Perbe

maksud m
anfaatan, 
penatausa
but merup
ana yang 
antara lai
an. 

dalah Pen
t besarnya
an BMN d
usus men

kayaan Ne
ayanan Ke

mber, Kabu
linggo da

m Pasal 23
entang Pe
nyusun La
nan Idle d
nghimpun
N dan Cata

ngan dim
ghimpuna

mber data 
dengan jen

ara; 
n Negara; 
Akuntansi 

Pengelola

Bagan Aku
Penggolon

g Penataus

tang Siste

tang Tata
ngan Peme
PB/2008 
; 

H

RAH 

n suatu k
gara dala

iterbitkan 
Milik Nega
Tahun 200
endaharaa
eliputi per
pengama

ahaan, pe
pakan siklu
diamanatk
in didasar

gelola Ba
a kewena
dimaksud,
angani pe
egara (DJ
ekayaan Ne
upaten Bo
n Kota Pr

3 Peratura
enatausaha
aporan Ba
dan Lapora
nan Lapora
atan atas 

maksud, m
n dari up
laporan 

nis kewena

Pemerinta
aan Bara

un Standar
ngan dan 

sahaan Ba

em Akunt

a Cara R
erintah Pu
tentang 

Halaman 4

keharusan
m Neraca

Peraturan
ra/Daerah

03 tentang
n Negara.
rencanaan
anan dan
embinaan,
us logistik
kan dalam
rkan pada

arang dan
ngan dan
 maka di

engelolaan
KN) yang
egara dan

ondowoso,
robolinggo

an Menteri
aan BMN,
rang Milik
an Barang
an Barang
LBMN. 

maka telah
updating /

dimaksud
angan KP,

ahan; 
ang Milik

r; 
Kodefikasi

arang Milik

tansi dan

ekonsiliasi
usat; 

Pedoman

4 

n 
a 

n 
h 
g 
. 
n 
n 
, 
k 

m 
a 

n 
n 
i 

n 
g 
n 
, 
o 

i 
, 
k 
g 
g 

h 
/ 
d 
, 

k 

i 

k 

n 

i 

n 



Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2009   Halaman 5 
 

CATATAN ATAS LBMN-KD KPKNL JEMBER 
 

11) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan 
Barang Milik Negara Dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 

12) Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan. 
 

3. RUANG LINGKUP LAPORAN 

Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tgl. 27 September 2007 
tentang Penatausahaan BMN, ditetapkan bahwa KPKNL Jember diharuskan secara periodik 
menyusun Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau 
Bangunan Idle dan Laporan Barang Milik Negara Kantor Daerah (LBMN-KD) yang merupakan 
hasil penghimpunan Laporan Barang Kuasa (LBKP). LBMN-KD tersebut terdiri dari : Neraca, 
Laporan BMN dan Catatan atas LBMN. 

Laporan Barang Milik Negara Tahunan TA. 2009 disusun dari hasil penghimpunan 
updating / pemutakhiran data LBKP di wilayah kerja KPKNL Jember. Sumber data laporan 
dimaksud berasal dari 161 satker dengan jenis kewenangan KD, 29 satker dengan jenis 
kewenangan KP, 47 satker dengan jenis kewenangan TP. 

Laporan ini disajikan untuk nilai BMN per 31 Desember 2009 yang merupakan 
penjumlahan nilai BMN per 1 Januari 2009 (saldo awal) dan nilai mutasi BMN selama kurun 
waktu 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009. LBMN-KD Tahunan TA. 2009 
menyajikan nilai BMN secara menyeluruh, baik intrakomptabel maupun ekstrakomptabel 
berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMN dan akun neraca. 

Penyajian BMN berdasarkan penggolongan dan kodefikasi BMN disusun dengan klasifikasi 
golongan, bidang dan kelompok BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Penyajian 
BMN berdasarkan akun Neraca meliputi nilai BMN yang dalam pencatatannya telah memenuhi 
persyaratan kapitalisasi (intrakomptabel) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. BMN yang 
tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi dinyatakan sebagai BMN ekstrakomptabel. Klasifikasi 
dalam akun neraca mengikuti  ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar. 

4. STRUKTUR LAPORAN 

LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini disajikan dengan struktur sebagai berikut : 

1) Kata Pengantar 
2) Executive Summary 
3) LBMN-KD Tahunan TA. 2009 
4) Catatan atas Laporan BMN Tahunan Tahun 2009 
5) Ikhtisar 

a. Mutasi BMN per satuan kerja Gabungan (Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel); 
b. Nilai BMN berdasarkan Akun Neraca per gabungan UAKPB; 

6) Lampiran. 
 

5. KEBIJAKAN UMUM PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA 

Pasal 1 angka 10 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 
PP Nomor 66 Tahun 2006 menyatakan bahwa BMN adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Berdasarkan Pasal 2 
ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2006, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah meliputi 

a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 
b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 
c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau 
d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

BMN yang telah diperoleh tersebut harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas 
pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan 
kepastian nilai. 
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CATATAN ATAS LBMN-KD KPKNL JEMBER 
 

Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin dari pelaporan BMN secara periodik dan tepat 
waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan penyajiannya secara sistematis dalam 
suatu kesatuan informasi sesuai dengan ketentuan. Dalam PP Nomor 6 Tahun 2006 proses 
yang sistemis ini disebut penatausahaan. 

Mengacu pada pasal 1 butir 20 PP Nomor 6 Tahun 
2006, penatausahaan BMN adalah rangkaian 
kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi 
dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

 

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung 
tertib pengelolaan BMN yang meliputi penatausahaan pada Kuasa Pengguna Barang/Pengguna 
Barang dan Pengelola Barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN. 

LBMN-KD sebagai output utama penatausahaan, merupakan media pertanggungjawaban 
pengelolaan BMN yang dilakukan oleh pengguna/pengelola barang dalam suatu periode 
tertentu, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan masa 
depan (prediction value) terkait BMN. LBMN-KD juga merupakan bahan untuk menyusun neraca 
pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Oleh 
karena itu, kebijakan Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan prinsip-prinsip dasar 
pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi keuangan pemerintah yang 
berlaku umum. 

Agar dapat dimanfaatkan sebagaimana uraian di atas, maka informasi yang disajikan 
dalam LBMN-KD harus memenuhi karakteristik kualitatif suatu laporaan, yaitu relevan, andal, 
dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan dikatakan relevan apabila informasi yang 
terkandung di dalamnya dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang 
relevan memiliki manfaat umpan balik (feedback value), memiliki prediktif (predictive value), 
disajikan tepat waktu dan disajikan selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi yang 
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. 

Laporan dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan tersebut bebas 
dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara 
jujur, serta dapat diverifikasi. Keandalan suatu laporan juga dicerminkan pada penyajian 
informasi yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak 
tertentu. 

Informasi yang termuat dalam suatu laporan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan 
dengan laporan periode sebelumnya atau laporan pengguna lain pada umumnya. Perbandingan 
dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal. 

Agar dapat dipahami oleh penggunanya, maka informasi yang disajikan pada suatu 
laporan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 
pengguna laporan. 

Dalam rangka mencapai kualitas LBMN-KD sebagaimana persyaratan kualitatif tersebut, 
maka dalam pencatatan dan pelaporan BMN dilakukan hal-hal sebagai berikut : 

1. Penyeragaman penggolongan dan kodefikasi barang. 
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS). 
3. Kebijakan Kapitalisasi BMN, 
4. Rekonsiliasi BMN 

 
5.1. Penyeragaman Penggolongan dan Kodefikasi Barang 

 
Penggolongan dan kodefikasi BMN digunakan untuk memudahkan dalam 

melakukan akuntansi, pelaporan dan inventarisasi BMN. Kodefikasi BMN yang seragam 
dan diterapkan secara menyeluruh pada setiap kuasa pengguna/pengguna dan pengelola 
BMN akan menjamin bahwa informasi yang disajikan pada LBMN dapat dibandingkan dan 
mudah dipahami karena menggunakan kaidah-kaidah pengelompokan yang sama dan 
konsisten, baik antar periode laporan maupun antar entitas pelaporan, yaitu kementerian 
negara/lembaga sebagai pengguna barang. Selain itu, penggolongan dan kodefikasi BMN 
juga akan memudahkan dalam pengembangan sistem penatausahaan BMN. 

PELAPORAN 

PEMBUKUAN  INVENTARISASI 
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BMN diklasifikasikan ke dalam 9 (sembilan) golongan barang, yaitu Barang 
Bergerak, Barang Tidak Bergerak, Hewan, Ikan dan Tanaman, Persediaan, Konstruksi 
Dalam Pengerjaan, Aset Tak Berwujud, dua golongan yang masih belum ditetapkan, dan 
Lain-Lain. Masing-masing golongan barang tersebut terbagi atas bidang barang, yang 
kemudian terbagi lagi atas kelompok barang. Kelompok barang terbagi atas sub 
kelompok barang yang kemudian terbagi lagi sub-sub kelompok barang. 

 
Pelaporan BMN pada tingkat kuasa pengguna barang (satuan kerja) disajikan mulai 

dari tingkat golongan barang sampai dengan tingkat sub kelompok barang. Sedangkan 
pelaporan BMN pada tingkat wilayah, Eselon I, tingkat pusat kementerian negara / 
lembaga, dan pada pengelola barang disajikan mulai dari tingkat golongan sampai 
dengan tingkat kelompok barang. Penggolongan dan kodefikasi BMN ini diatur dalam 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 tentang Penggolongan dan 
Kodefikasi BMN. 

 
5.2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) 

Salah satu tujuan penyusunan laporan BMN adalah sebagai bahan untuk 
penyusunan neraca pemerintah pusat. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya 
maka pelaporan BMN, dalam hal ini, harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah 
penyusunan neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi 
BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2007 sebagaimana 
telah diuraikan di atas menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun 
Standar. Penyesuaian ini dilakukan melalui proses mapping yang dikenal sebagai konversi 
dan menghasilkan penyajian BMN dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap dan 
Aset Lainnya. 

5.3. Kebijakan Kapitalisasi BMN 
 
Sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 

tentang Penatausahaan BMN, diatur bahwa BMN disajikan sebagai intrakomptabel dan 
ekstrakomptabel. Intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dan 
disajikan dalam neraca pemerintah pusat, sedangkan ekstrakomptabel adalah BMN yang 
tidak memenuhi syarat kapitalisasi dan hanya disajikan dalam Catatan atas Laporan 
Keuangan (CaLK). Suatu BMN dinyatakan memenuhi syarat kapitalisasi apabila memenuhi 
batasan minimum jumlah biaya kapitalisasi (capitalization thresholds), yaitu : 
a) BMN berupa gedung dan bangunan yang nilainya di atas Rp 10.000.000,- 
b) BMN berupa peralatan dan mesin serta alat olahraga yang nilainya di atas Rp 

300.000,- 
c) BMN berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang 

bercorak kesenian, yang nilainya di atas Rp 1,- 

Kebijakan kapitalisasi BMN berkaitan erat dengan penyajian BMN dalam neraca 
pemerintah, untuk setiap jenjang pelaporan. 

5.4. Rekonsiliasi Nilai BMN 

Rekonsiliasi ditujukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi/kejadian yang 
berpengaruh terhadap nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan dan diungkapkan 
dalam laporan dengan kualifikasi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. 

Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi harus dilakukan pada setiap jenjang 
pelaporan secara periodik, dimulai dari rekonsiliasi internal pada tingkat kuasa pengguna 
barang (satker), rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan pengelola barang dan 
rekonsiliasi antara pengelola barang dengan kuasa bendahara umum negara, diakhiri 
dengan rekonsiliasi internal dan eksternal pada tingkat pusat sebagaimana tersaji pada 
diagram berikut : 
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Lampiran I Perdirjen Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009

 

 

Waktu penyampaian Laporan BMN mengacu pada Lamp I Perdirjen KN 07/KN/2009 

 

Sampai dengan Semester II TA. 2009, mekanisme rekonsiliasi sebagaimana 
tergambar di atas belum sepenuhnya dapat dilakukan. Rekonsiliasi saat ini masih terbatas 
pada proses pemutakhiran (updating) data BMN antara Kuasa Pengelola Barang – KPKNL 
Jember dengan Kuasa Pengguna Barang – Satuan kerja.  

Sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara 
Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data BMN Dalam Rangka 
Penyusunan Laporan BMN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, pemutakhiran data 
rekonsiliasi data BMN baru dapat dilaksanakan secara bertahap dimulai dari Semester I 
2010 sampai dengan seluruh infrastruktur pelaksanaan rekonsiliasi telah siap digunakan. 

6. IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI 
BARANG MILIK NEGARA 

 
Pelaksanaan penatausahaan BMN pada Pengguna Barang didukung dengan aplikasi 

SIMAK-BMN dan aplikasi PERSEDIAAN pada setiap tingkat unit penatausahaan (UAPB, UAPB-E1, 
UAPPB-W dan UAKPB). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa UAKPB (satker) 
yang belum menggunakan aplikasi PERSEDIAAN dalam melakukan penatausahaan BMN, 
khususnya aset lancar. 

Sedangkan untuk penggunaan aplikasi SIMAK-BMN, seluruh satker di wilayah kerja KPKNL 
Jember telah menggunakannya sebagai alat bantu dalam penatausahaan BMN. Kecuali satker di 
lingkup TNI (13 satker) yang menggunakan aplikasi SIMAK-BMN TNI yang secara program tidak 
compatible dengan aplikasi yang dimiliki oleh KPKNL Jember selaku Kuasa Pengelola Barang. 

 

 

 

KERANGKA 
PELAPORAN 

DAN 
REKONSILIASI 
UANG DAN 
BARANG 
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7. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMN 
 

Permasalahan ini disarikan dari permasalahan-permasalahan dari satuan kerja yang 
sering disampaikan kepada petugas Help Desk Penatausahaan BMN KPKNL Jember dan ditemui 
di lapangan, sebagai berikut : 
1) Masalah koordinasi antara Unit Akuntansi pada bagian Barang (UAKPB) dengan Unit 

Akuntansi pada bagian Keuangan (UAKPA) pada masing-masing satuan kerja. 
 
Kurangnya koordinasi antara Unit Akuntansi pada bagian Barang (UAKPB) dengan Unit 
Akuntansi pada bagian Keuangan (UAKPA) pada masing-masing satuan kerja sampai 
dengan penyusunan LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini masih kurang, hal tersebut ditunjukkan 
dengan masih seringnya satuan kerja menyampaikan masih terdapat Akun Sebelum 
Disesuaikan di Neraca aplikasi SAKPA pada bagian Keuangan. Hal ini terjadi akibat dokumen 
sumber realisasi anggaran pembentuk BMN tidak segera disampaikan oleh bagian Keuangan 
kepada bagian Barang untuk dilakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK-BMN. 
 

2) Masalah Sumber Daya Manusia 
 
Masih kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM pada beberapa satuan kerja mengenai 
kebijakan dan peraturan tentang penatausahaan BMN serta mengenai aplikasi SIMAK-BMN 
dan aplikasi PERSEDIAAN. Akibat dari masalah ini adalah : 
a. Terjadinya kesalahan pencatatan dan pembukuan BMN; 
b. Penatausahaan BMN dan penyusunan laporan BMN menjadi kurang lengkap, kurang 

akurat dan tidak tepat waktu; 
c. Petugas satker seringkali baru berkoordinasi dengan KPKNL Jember pada saat akhir 

penyampaian laporan, sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk membenahi 
penatausahaan BMN pada satker. 
 

3) Masalah Penatausahaan BMN Tugas Pembantuan 
 
Masih banyak SKPD penerima dana Tugas Pembantuan (TP) yang belum melaksanakan 
penatausahaan BMN yang diperoleh dari Dana TP tersebut. Pada umumnya masalah ini 
muncul disebabkan antara lain : 
a. Kurangnya komitmen dan kesadaran Pemerintah Kabupaten/Kota selaku satker Dana TP 

dalam melakukan penatausahaan BMN; 
b. Kurangnya pemahaman dan kemampuan SDM dari Pemerintah Kabupaten/Kota selaku 

satker Dana TP mengenai penatausahaan BMN dan aplikasi SIMAK-BMN; 
c. Seringnya mutasi pada internal SKPD ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota penerima 

Dana TP, sehingga petugas yang lama tidak berkenan memberikan informasi terkait 
realisasi maupun BMN dari pelaksanaan anggaran Dana TP tersebut. Sehingga 
pelaksanaan penatausahaan BMN tidak berkesinambungan antara Tahun Anggaran 
sebelumnya dengan Tahun Anggaran berjalan. 

 

4) Masalah Disharmonisasi Penganggaran dan Penatausahaan 
 
Masih belum sinkronnya pelaksanaan / realisasi dengan perencanaan anggaran, khususnya 
terkait dengan pembelanjaan BMN yang dilakukan oleh satuan kerja. Beberapa contoh dari 
permasalahan ini adalah sebagai berikut : 
a. Realisasi belanja modal bukan untuk membeli aset tetap, misalnya untuk belanja barang 

habis pakai atau persediaan; 
b. Realiasi non belanja modal untuk membeli aset tetap, misal belanja barang (MAK 52) 

digunakan untuk belanja BMN yang memenuhi nilai kapitalisasi; 
c. Realisasi belanja modal, namun salah pembebanan. Misalnya belanja modal gedung dan 

bangunan (MAK 5331) digunakan untuk belanja peralatan dan mesin yang seharusnya 
menggunakan MAK 5321; 

d. Pencatatan BMN secara paket (tidak dirinci per masing-masing BMN). Dikarenakan 
operator biasanya mengikuti kontrak yang biasanya dilakukan secara paket. 

Akibat dari permasalah tersebut adalah timbulnya selisih/perbedaan pencatatan nilai 
realisasi Belanja Modal dan penambahan BMN pada periode yang sama. 
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5) Masalah Kelengkapan Transaksi Yang Dilaporkan  

Terdapat satuan kerja yang belum melaporkan seluruh BMN yang berada di satuan kerja 
dimaksud, disebabkan oleh berbagai hal seperti kesulitan dalam melakukan inventarisasi, 
kesulitan dalam memperoleh dokumen sumber seperti SPM/SP2D, dan dokumen kontrak, 
tidak memiliki SDM yang memadai, kurangnya perhatian dari pimpinan satuan kerja, dan 
beberapa hal lainnya.   

6) Masalah Keterbatasan Infrastruktur Penatausahaan BMN 

Sampai dengan penyusunan LBMN-KD ini, KPKNL Jember masih kesulitan dalam merekap 
Data BMN yang bersumber dari LBKP di wilayah kerja KPKNL Jember. Sehingga untuk 
sementara, KPKNL Jember menggunakan SIMAK-BMN Wilayah untuk merekap masing-
masing data tersebut, sambil menunggu selesainya aplikasi Modul Kekayaan Negara yang 
masih terus dikembangkan oleh Direktorat Hukum dan Informasi Subdit Sistem Aplikasi. 

8. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN MASALAH 

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan penatausahaan BMN pada 
satuan kerja, beberapa langkah strategis yang telah dan akan dilaksanakan oleh KPKNL Jember 
antara lain sebagai berikut : 

1) Pengembangan Kapasitas dan Kapabilitas SDM 
Pengembangan kapabilitas SDM perlu dilakukan terus menerus, hal ini antara lain dilakukan 
melalui : 
a. Sosialisasi atas peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN serta 

pelatihan atas aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi PERSEDIAAN sebagai alat yang 
digunakan dalam penatausahaan BMN; 

b. Mengintensifkan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis antara KPKNL Jember 
selaku Kuasa Pengelola Barang terkait penerapan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi 
PERSEDIAAN maupun rencana aplikasi Rekonsiliasi; 

c. Membangun komunikasi yang intensif dengan satuan kerja dengan cara mengadakan 
pertemuan rutin secara berkala; 

d. KPKNL Jember juga telah menyarankan kepada satuan kerja, terutama lingkup 
Departemen Agama, dengan jumlah satker paling banyak untuk mengadakan 
pertemuan secara berkala di internal Kantor Departemen Agama masing-masing kota, 
dimana saran tersebut telah di implementasikan di beberapa Kantor Departemen Agama 
seperti di : Situbondo, Bondowoso, serta segera menyusul di Jember dan kota lainnya. 

e. KPKNL Jember dalam waktu dekat (bulan Pebruari 2010) segera 
mensosialisasikan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 
07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik 
Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat. 
 

2) Pembentukan help-desk  Penatausahaan BMN 
Guna membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja 
terkait pelaksanaan penatausahaan BMN secara cepat, maka KPKNL Jember 
berinisiatif menunjuk salah satu petugas pada Seksi Pengelolaan Kekayaan 
Negara untuk dapat membantu satuan kerja setiap saat. Petugas help-desk  
Penatausahaan BMN dapat membantu dengan beberapa media komunikasi di 
antaranya melalui Telepon dengan nomor : 0331-428758, 428759 psw. 112, 
Handphone dengan nomor : 0811356350/08885320063, Email : 
oke_aja39@yahoo.com atau okeaja39@gmail.com dan website : 
http://ekolumajang.wordpress.com yang memberikan informasi tentang update 
aplikasi SIMAK-BMN, aplikasi Persediaan, petunjuk perekaman aplikasi, dan 
beberapa informasi penting lainnya yang dapat segera di akses secara online oleh 
satuan kerja.   
 

3) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pentausahaan BMN 
Guna menjaga dan meningkatkan kualitas laporan BMN yang disampaikan oleh satuan kerja, 
KPKNL Jember melakukan pendampingan dan monitoring serta evaluasi secara konsisten 
dan terus menerus, salah satunya dengan melalui surat Kepala KPKNL Jember Nomor : S-
1758/WKN.10/KNL.04/2009 tgl. 7 Desember 2009.  
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Disamping itu, KPKNL Jember menerpakan sistem reward and punishment pada 
Penatausahaan BMN yang dilakukan oleh satuan kerja, diantaranya dengan cara 
pemeringkatan atas laporan BMN yang disampaikan oleh satuan kerja pada Laporan BMN. 
Pada periode Semester I 2009 peringkat 5 (lima) besar satuan kerja sebagai berikut : 
1. KPP Pratama Probolinggo dengan nilai 98,00; 
2. MTsN Umbulsari Kab. Jember dengan nilai 97,70; 
3. Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi dengan nilai 95,20; 
4. Badan Pusat Statistik Kab. Probolinggo dengan nilai 94,30; 
5. Balai Taman Nasional Meru Betiri Jember dengan nilai 94,10. 

Pada periode Semester II dan Tahunan Tahun 2009 peringkat 5 (lima) besar satuan kerja 
masih dalam proses rekapitulasi nilai dan akan segera disampaikan kepada satuan kerja. 

 
9. PENGUNGKAPAN LAINNYA 

Dalam penyusunan LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini perlu diungkapkan beberapa hal 
sebagai berikut : 

1) Penyusunan LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini tidak termasuk satuan kerja di lingkup 
Dephan/TNI dikarenakan : 
a. Satuan kerja di lingkup Dephan/TNI tidak berkenaan memberikan laporan BMN 

dikarenakan tidak mendapatkan arahan dari atasannya, yakni Kodam V Brawijaya, 
meskipun KPKNL Jember telah menunjukkan dasar hukum, kewajiban dari satuan kerja 
untuk melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data Barang Milik Negara; 

b. Program aplikasi SIMAK-BMN yang digunakan oleh satuan kerja di lingkup Dephan/TNI 
berbeda dengan yang digunakan satuan kerja Kementerian Negara / Lembaga lainnya. 

2) Penyusunan LBMN-KD Tahunan TA. 2009 ini menggunakan alat bantu, yakni aplikasi 
SIMAK-BMN wilayah untuk merangkum data BMN dari seluruh satuan kerja di wilayah kerja 
KPKNL Jember. 

3) Terdapat nilai minus pada akun Persediaan pada beberapa satuan kerja, dikarenakan 
KPKNL Jember baru menerima data Persediaan tersebut pada TA. 2009, sehingga data TA. 
2008 tidak tersedia, dapat mengakibatkan nilai minus tersebut. 

4) Satuan kerja dengan jenis kewenangan TP yang tidak melaksanakan pemutakhiran data 
pada Semester II 2009, KPKNL Jember menggunakan data terakhir pada saat Rekonsiliasi 
Data Hasil Penertiban BMN. 

5) Terdapat satuan kerja (Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur) yang mencairkan dana 
melalui KPPN Bondowoso (karena lokasi kegiatannya berada di Kabupaten Probolinggo), 
namun KPKNL Jember mengalami kendala untuk pelaksanaan Inventarisasi maupun 
pemutakhiran data BMN dikarenakan semua petugas dari satuan kerja tersebut berada di 
Surabaya. 

6) Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Pengelolaan BMN pada rekonsiliasi Tahun 2009 ini 
masih kurang optimal, nilai PNBP yang dilaporkan sebesar Rp 133.376.631,-. Salah satu 
rencana kerja KPKNL Jember pada Tahun 2010 adalah optimalisasi PNBP yang berasal dari 
Pengelolaan BMN. 


