
PROSES TAHAPAN TRANSFER BMN 
 

1. Transfer BMN menggunakan aplikasi transferbmn.exe 

2. Transfer BMN dilakukan untuk mengakomodir perubahan kode satker sesuai dengan 

pelaksanaan restrukturisasi program dan anggaran di Tahun Anggaran 2015. 

3. Pastikan data BMN baik SIMAK maupun Persediaan pada kode satker lama sebelum dilakukan 

transfer data adalah data yang telah sesuai (aplikasi SIMAK dan Persediaan berada dalam satu 

data P.C atau Laptop). 

4. Proses transfer dilakukan satu kali, dengan memasukkan kode satker lama dan kode satker baru. 

Proses transfer berdampak pada aplikasi SIMAK BMN dan Persediaan sekaligus. 

5. Tanggal Pembukuan proses transfer adalah tanggal sesuai ketentuan (PMK 198 tentang Likuidasi 

Satuan Kerja).  

6. Apabila proses transfer mengalami eror atau kejadian lainnya sehingga perlu diulang, maka 

lakukan kembali langkah nomor 3 dan selanjutnya. 

7. Setelah proses transfer selesai, kita dapat keluar dari aplikasi transfer.  

 

 Tahapan Verifikasi/Pengecekan setelah Proses Transfer Data BMN 

Kode Satker Lama 

a. Pastikan Laporan (neraca, LBKP) sudah nol pada tanggal proses transfer 

(likuidasi), baik pada aplikasi SIMAK dan aplikasi Persediaan. 

b. Pastikan Atribut data BMN seperti KIB, DBR, DBL juga sudah kosong.  

c. Pastikan seluruh data BMN telah berhasil dilakukan transfer keluar. 

Kode Satker Baru 

a. Pastikan data yang ditransfer keluar sesuai dengan data yang diterima (transfer 

masuk). 

b. Pastikan Laporan (neraca, LBKP) sudah terdapat nilai pada tanggal proses transfer 

dilakukan, baik pada aplikasi SIMAK dan aplikasi Persediaan kemudian 

bandingkan dengan data BMN di kode satker lama sebelum dilakukan transfer. 

c. Pastikan Atribut data BMN seperti KIB, DBR, DBL juga sudah terisi dengan sesuai 

dan bandingkan dengan data BMN di kode satker lama sebelum dilakukan 

transfer. 

d. Bandingkan pula, khususnya Laporan Aset yang telah dihentikan penggunaannya, 

Laporan Kondisi Barang, Laporan Barang Rusak Berat, Laporan Barang Hilang. 

(antara kode satker lama dan baru) 

Catatan Tambahan : 
  Khusus untuk satker yang memiliki saldo/nilai pada Aset Tetap yang dihentikan 

penggunaannya, maka pada saat proses transfer data, terhadap saldo aset tersebut proses 

transfer keluar dibagi menjadi dua transaksi, yaitu : 

1. Transaksi 302 (Transfer Keluar) 

2. Transaksi 392 (Transfer Keluar BMN yang dihentikan) 

  Pada saat proses transfer masuk ke kode satker yang baru, maka terbentuk tiga transaksi 

yaitu : 

1. Transaksi 102 (Transfer Masuk) 

2. Transaksi 188 (reklas dari aset tetap ke aset lainnya)  

3. Transaksi 401 (penghentian aset dari penggunaan) 



 Pada folder C:Transferbmn/XLS terdapat file excel hasil perbandingan NUP aset dari kode 

satker lama ke kode satker baru, mengingat pada saat proses transfer dimungkinkan 

terdapat perubahan NUP aset tersebut, agar menjadi perhatian. 

Beberapa Tampilan Transfer BMN (SIMAK dan Persediaan)  

 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 


