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Latar Belakang
Suatu Negara yang merupakan cakupan serangkaian wilayah yang telah
ditentukan secara teori dan praktikal

pastinya terdiri dari kekayaan alam,

manusiawi dan struktur kehidupan yang mendukung untuk terjadinya kehidupan
dan hingga mewujudkan suatu negara. Negara tersebut memiliki kekayaan alam
dan harta yang melimpah untuk dijaga dan kelola dengan baik agar dapat
dimanfaatkan pada setiap sektor penggerak perokonomian negara agar dapat terus
berkembang hingga memajukan negara. Seperti layaknya perusahaan memiliki
aset perusahaan yang berwujud maupun tidak berwujud yang seharusnya dapat
dikelola dengan baik dari awal perolehan aset perusahaan hingga nilai penyusutan
dan penghapusan aset perusahaan tersebut yang sudah melebihi masa residu atau
karena kerusakan.
Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara

dinyatakan

bahwa

Perbendaharaan

adalah

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang
dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena itu
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara. Pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara kemudian
menjadi

semakin

penting

ketika

pemerintah

wajib

menyampaikan

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan
yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang,
ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan
perhitungan.
Pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur menggunakan aplikasi Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari perolehan
BMN hingga pemberhentian BMN tersebut disebabkan faktor usia BMN maupun
kerusakan. SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan rangkaian
prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam
rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta
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laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Materi SIMAKBMN digunakan untuk para staf atau karyawan yang dalam ruang lingkupnya
bertanggungjawab

sebagai

bagian

atau

satuan

kerja

atau

seksi

perlengkapan/rumah tangga untuk menyusun laporan barang milik negara dalam
rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga.
Melalui latar belakang diatas untuk mendeskripsikan permasalahan yang
terjadi agar terciptanya realisasi atas perundang-undangan yang terkait maka
dilakukanlah suatu penelitian dengan judul “Aplikasi Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur”.

Tujuan dan Kegunaan Pengamatan
Tujuan dari pelaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan
SIMAK-BMN dalam mengelola dan mencatat BMN berupa aset tetap sesuai
dengan

peraturan

pemerintahan

yang

berlaku

sebagai

pelaporan

pertanggungjawaban lembaga/instansi Barang Milik Negara. Sedangkan kegunaan
dari dilaksanakannnya pengamatan ini bagi pihak eksternal yaitu dapat dijadikan
bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki pokok
bahasan yang sama, hasil pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Metode Pengamatan
Metode penelitian yang digunakan secara umum dikelompokkan menjadi
tiga metode, yaitu :
a.

Interview, dengan Kepala Bidang Pengelola Kekayaan Negara di Kantor
Wilayah DJKN Jawa Timur

b.

Observasi, melihat langsung pengerjaan perilaku akuntansi pada Barang
Milik Negara berupa aset tetap terutama pada pengelolaan BMN dan
mendapatkan penjelasan tentang aplikasi SIMAK-BMN mulai dari
penginputan sampai Barang Milik Negara berupa aset tetap tersebut harus
dihapuskan.
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c.

Dokumentasi, berupa studi terhadap catatan atau data-data mengenai
perilaku akuntansi pada BMN beruapa aset tetap terutama pada pengelolaan
dan aplikasi SIMAK-BMN.

Subyek Pengamatan
Wilayah penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur yang
merupakan suatu Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas untuk merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara,
piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dan membatasi ruang lingkung penulisan BMN.

Ringkasan Pembahasan

1.

Deksripsi Aplikasi SIMAK-BMN Kantor Wialayah DJKN Jawa
Timur
SIMAK-BMN

adalah subsistem dari SAI yang merupakan rangkaian

prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam
rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta
laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. BMN meliputi semua
barang yang dibeli atau diperoleh atau beban APBN atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

2.

Prosedur Pengeloaan BMN Berupa Aset Tetap dalam Aplikasi
SIMAK-BMN Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
BMN yang berupa aset lancar adalah persediaan. Sedangkan BMN yang

berupa aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan;
jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan.
BMN

yang berupa aset lainnya adalah aset tetap yang tidak digunakan

lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan aset tak berwujud seperti
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software, hasil kajian dan penelitian serta hak cipta. BMN tersebut dimasukkan
ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.

Aplikasi SIMAK-BMN Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur
Berikut ini akan dijelaskan prosedur perlakuan akuntansi BMN berupa aset

tetap yang dilakukan pada SIMAK-BMN Tingkat Wilayah pada Kantor Wilayah
DJKN Jawa Timur. Prosedur awal jika Aplikasi SIMAK-BMN telah diinstal
dalam komputer langkah awal pengoperasiaan adalah log on berikut ini adalah
prosedurnya :
a.

Klik tombol shourtcut Aplikas SIMAK- BMN

.

b.

Kemudian akan di tampilkan layar pembuka Aplikasi Administrator dalam
SIMAK-BMN tingkat UAKPB adalah sebagai berikut :

Gambar 1.5.1
Tampilan Awal Aplikasi SIMAK-BMN
c.

Untuk user yang baru pertama kali menggunakan Aplikasi ini harus
memasukkan user ID dan password :
a) Admin pada Nama ID;
b) Admin pada Password;
c) Localhost pada IP Server; dan
d) Klik tombol Masuk.
Sedangkan bagi user yang sudah mengakses Aplikasi ini dapat langsung
mengisikan Nama ID adan Password yang sudah didaftarkan sebelumnya.
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Pada Aplikasi SIMAK-BMN

terdapat beberapa menu sebagai modul

perlakuan BMN berupa aset tetap yaitu menu tabel referensi, transaksi,
buku/transaksi, laporan dan utility.

Kesimpulan dan Saran
a)

Materi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi digunakan oleh para
staf atau karyawan yang dalam ruang lingkupnya bertanggungjawab sebagai
bagian atau satuan kerja atau seksi perlengkapan/rumah tangga untuk
menyusun laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan
keuangan kementrian negara/lembaga. SIMAK-BMN

juga menyatukan

konsep manajemen dan SAK sebagai sub sistem harus saling berjalan secara
simultan.
b)

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara yang menangi pelaporan Aplikasi
SIMAK-BMN Tingkat Wilayah.

c)

Dokumen pendukung berupa bukti-bukti transaksi, surat serah terima BMN
sebagai bukti-bukti kepemilikkan dari pihak-pihak bersangkutan harus
dikelola dengan baik.

d)

Kegiatan rekonsiliasi, pencatatan dan pengelolaan yang dilakukan Kantor
Wilayah DJKN Jawa Timur dalam mencatat Barang Milik Negara berupa
aset tetap sudah tepat dan benar sesuai dengan dasar hukum.

e)

Hasil

keluaran

dari

penggunaan

aplikasi

ini

yaitu

sebagai

pertanggungjawaban pengguna kuasa Barang Milik Negara kepada
pemerintahan atau unit akuntansi di atasnya, hasilnya dapat berupa Laporan
Barang, Buku Barang, Jurnal Barang, Posisi Barang Milik Negara di Neraca
dan berbagai kartu kontrol yang diperlukan
Sarannya yaitu bidang Pengelola Kekayaan Negara (PKN)
melaksanakan prosedur pencatatan melalui SIMAK-BMN

dalam

agar tidak terjadi

kesalahan dan akhirnya akan memberikan laporan keuangan dan laporan
penggunaan BMN

secara riil dan absolut adalah agar dokumen pendukung

berupa bukti-bukti transaksi, surat serah terima BMN dan bukti kepemilikkan
harus dikelola dengan baik.
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