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OPERATOR 
 
Referensi 
Transaksi 
Laporan 
Utility 

 
 
 
 
 

I. Memulai Komputer 

 
Hidupkan komputer sehingga muncul tampilan utama windows.  

 

Double klik icon  untuk menjalankan aplikasi Persediaan. 

 
Setelah melakukan pengaturan untuk kode lokasi UAPB, UAPPB-E1, UAPPB-W dan UAKPB serta 

setup user oleh admin, maka user dapat melanjutkan kegiatan persiapan berikutnya. 
 

II. Memulai Pengoperasian 

 
Setelah aplikasi dijalankan, maka akan muncul tampilan awal sbb: 

 

Bab  

3 
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Masukkan user Id dan password yang diinginkan (sudah terdaftar sebelumnya), contoh : 

Ketik “umum” pada username,   
Ketik “umum”  pada password,  
Ketik “localhost” di kotak IP Server 
 

Isikan TAHUN ANGGARAN, sesuai dengan tahun anggaran berjalan. 
 

Klik tombol  untuk memulai aplikasi Persediaan atau klik tombol  untuk keluar 
dari aplikasi Persediaan ini. 
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Menu Operasional dalam Sistem Akuntansi Persediaan  
 

Menu utama untuk Sistem Akuntansi Persediaan , terdiri dari beberapa menu yaitu : 

1. Tabel Referensi 

2. Transaksi 
3. Laporan 

4. Utility 
5. Selesai 
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III. TABEL REFERENSI 

 
Menu Tabel Referensi terdiri dari beberapa sub menu yaitu :  

1. Tabel UAPB 
2. Tabel UAPPB-E1 

3. Tabel UAPPB-Wilayah 

4. Tabel UAKPB 
5. Tabel Wilayah 

6. Tabel Kanwil 
7. Tabel Sub-sub Kelompok Barang 

8. Tabel Barang 
9. Penandatangan 

 

Tampilan Menu Tabel Referensi adalah sbb: 
 

 
 
 

Tabel Referensi ini digunakan untuk menampilkan kode-kode dalam tabel secara keseluruhan 
yang ada dalam sub menu beserta uraian dari kode-kode tabel yang dimaksud.  

Dalam Tabel Referensi ini juga dapat dicari kode dan uraian tertentu dengan mengetik seluruh 
atau sebagian dari uraian yang dimaksudkan.  
 

Untuk Tabel Referensi 1 sampai 7 sudah dibahas dalam menu Administrator. 



Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

 

Aplikasi Persediaan - UAKPB 35 

III.1. Tabel Barang 

 
Pengaturan tabel Barang harus dilakukan oleh UAKPB agar sesuai dengan jenis barang yang ada 

di UAKPB Kementerian/Lembaga yang menggunakan aplikasi Persediaan ini.  
Dalam aplikasi Persediaan 2010, tabel barang ini akan sudah terisi apabila proses konversi dari 

database Persediaan 2009 ke database Persediaan 2010 sudah dilakukan dan dapat 

ditambahkan lagi. 
Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Tabel Referensi >> Tabel Barang, 

maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 
 

Untuk Tabel Barang, user harus membuat dan melakukan pengaturan data Jenis Barang. Kode 

Jenis Barang ditentukan berdasarkan jenis barang yang ada di UAKPB Kementerian/Lembaga 

tersebut. Pengaturan untuk Jenis Barang ini terdiri dari Kode Sub-sub Kelompok Barang yang 
terdiri dari 10 digit (sesuai dengan PMK 29/PMK.06/2010) dan kode Jenis Barang yang terdiri 

dari 6 digit.  
 

Dalam Tabel Barang ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 
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III.2. Tabel Penandatangan 

 
Set up tanda tangan harus dilakukan untuk merekam nama yang berhak menanda tangani 

laporan Persediaan tingkat UAKPB. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Tabel 
Referensi >> Tabel Penandatangan, maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Tampilan Tabel Pendatangan terdiri dari isian sbb: 

 Nama : Diisi dengan Nama Penandatangan. 
 Jabatan : Diisi dengan nama jabatan penandatangan. 

 NIP  : Diisi no. NIP/NRP, contoh: NIP. 060097409 

(kata NIP atau NRP harus ditulis sebelum menuliskan kode NIP/NRP 
nya). 

 Kota : Diisi wilayah UAKPB. 
 Tgl. Laporan : Diisi dengan tanggal pelaporan. 

 
 

Dalam sub menu Tabel Penandatangan ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan 

Cetak. 
 

Setelah melakukan semua pengaturan yang diperlukan dalam persiapan ini, maka Aplikasi 
Sistem Akuntansi Persediaan tingkat UAKPB sudah siap untuk dioperasikan. User sudah dapat 

melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya seperti perekaman data, pencetakan dan lain-lainnya. 
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IV. TRANSAKSI 
 
Menu Transaksi terdiri dari beberapa sub menu yaitu :  

1. Persediaan Masuk 
2. Persediaan Keluar 

3. Koreksi 

4. Hasil Opname Fisik 
5. Penghapusan Usang/Rusak 

 
Tampilan Menu Transaksi adalah sbb: 
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IV.2.1. Persediaan Masuk 

  
Menu Transaksi Persediaan Masuk digunakan untuk merekam jenis-jenis barang yang diperoleh 

baik melalui Saldo Awal, Pembelian, Transfer, Hibah, Rampasan atau Perolehan Lainnya. 
 

IV.2.2.1. Saldo Awal 

 
Dokumen yang dipergunakan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) pada proses 

pemasukan saldo awal Persediaan dapat diperoleh dari Hasil Opname Fisik Barang atau Laporan 
Tahunan Persediaan tingkat UAKPB. Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu 

Transaksi >> Persediaan Masuk >> Saldo Awal, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

Dalam sub menu Transaksi Saldo Awal  ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan 

Cetak. 
 

Tampilan layar untuk tambah Saldo Awal adalah sbb: 
 

 
 
Tampilan Tambah Saldo Awal terdiri dari isian sbb: 

 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti perekaman. 
 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 

 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 
pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 
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pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 

Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 
 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 

dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 
. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 
 Jumlah Masuk : Diisi dengan jumlah barang yang masuk. 

 Harga Beli Satuan : Diisi dengan harga beli satuan. 

 Harga Total : Otomatis. 
 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya berasal dari mana 
persediaan tersebut . 

 
Proses pencetakan RTH Saldo Awal Persediaan dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang 

terdapat dalam format cetak Saldo Awal  Persediaan terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak 

Saldo Awal Persediaan adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Cetak RTH Pemasukan Saldo Awal terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 
 

RTH ini digunakan dalam melakukan verifikasi untuk menentukan apakah data Saldo Awal 
Persediaan  yang telah direkam sama dengan data yang tertera dalam dokumen sumber. 
 
 
 
 

 
 

Keluar, untuk mengakhiri Menu transaksi ini 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan RTH Barang Persediaan Masuk untuk 

Saldo Awal sbb: 

 
 
 

 
 

Register Transaksi Harian, adalah daftar hasil perekaman data Persediaan 
yang berisi seluruh masukan data dalam periode tertentu. 
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IV.2.2.2. Pembelian 

 
Sub menu transaksi Pembelian ini merupakan transaksi perolehan Persediaan dari hasil 

pembelian. 
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Masuk >> 

Pembelian, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

Dalam sub menu  Transaksi Pembelian  ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan 
Cetak. 

 
Tampilan layar untuk tambah Pembelian  adalah sbb: 

 

 
 

Tampilan Tambah Persediaan Masuk Pembelian terdiri dari isian sbb: 
 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti pembelian. 

 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 
 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 

pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 
semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 

pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 

Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 
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 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 

dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 
. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 
 Jumlah : Diisi dengan jumlah barang yang masuk. 

 Harga Beli Satuan : Diisi dengan harga beli satuan. 
 Harga Total : Otomatis. 

 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya berasal dari mana 
persediaan tersebut . 

 
Proses pencetakan RTH Persediaan Masuk Pembelian dilakukan dengan cara mengisi isian 

kosong yang terdapat dalam format cetak Persediaan Masuk Pembelian terlebih dahulu. 
Tampilan layar untuk cetak Persediaan Masuk Pembelian adalah sbb: 

 

 
 
Tampilan Cetak RTH Persediaan Masuk Pembelian terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Persediaan Masuk Pembelian sbb: 
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IV.2.2.3. Transfer 

 
Sub menu transaksi Transfer ini merupakan transaksi perolehan Persediaan dari hasil transfer 

masuk dari UAKPB yang lain (dalam satu lingkup Pemerintah Pusat). 
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Masuk >> 

Transfer Masuk, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 
Dalam sub menu  Transaksi Persediaan Masuk Transfer  ini dapat dilakukan proses Tambah, 

Ubah, Hapus dan Cetak. 
 

Tampilan layar untuk tambah Persediaan Masuk Transfer  adalah sbb: 

 

 
 

Tampilan Tambah Persediaan Masuk Transfer terdiri dari isian sbb: 

 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 
 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti transfer. 

 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 
 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 

pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 
pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 

Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 
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 Kode Organisasi 

 Pengirim 

: Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan organisasi 

pengirim. 
 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 

dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 
. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 
 Jumlah : Diisi dengan jumlah barang yang masuk. 

 Harga Beli Satuan : Diisi dengan harga beli satuan. 

 Harga Total : Otomatis. 
 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya berasal dari mana 
persediaan tersebut . 

 
Proses pencetakan RTH Persediaan Masuk Transfer dilakukan dengan cara mengisi isian kosong 

yang terdapat dalam format cetak Persediaan Masuk Transfer terlebih dahulu. Tampilan layar 

untuk cetak Persediaan Masuk Transfer adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Cetak RTH Persediaan Masuk Transfer terdiri dari isian sbb: 
 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Persediaan Masuk Transfer sbb: 
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IV.2.2.4. Hibah Masuk 

 
Sub menu transaksi Hibah ini merupakan transaksi perolehan Persediaan dari hasil penerimaan 

dari pihak ketiga diluar Pemerintah Pusat yang bersangkutan. 
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Masuk >> 

Hibah Masuk, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

Dalam sub menu  Transaksi Persediaan Masuk Hibah  ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, 
Hapus dan Cetak. 

 
Tampilan layar untuk tambah Persediaan Masuk Hibah adalah sbb: 

 

 
 

Tampilan Tambah Persediaan Masuk Hibah terdiri dari isian sbb: 
 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti hibah. 

 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 
 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 

pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 
semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 
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pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 

Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 
 Kode Organisasi 

 Pengirim 

: Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan organisasi 

pengirim. 
 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 

dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 
. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 

 Jumlah : Diisi dengan jumlah barang yang masuk. 
 Harga Beli Satuan : Diisi dengan harga beli satuan. 

 Harga Total : Otomatis. 
 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya berasal dari mana 
persediaan tersebut . 

 

Proses pencetakan RTH Persediaan Masuk Hibah dilakukan dengan cara mengisi isian kosong 
yang terdapat dalam format cetak Persediaan Masuk Hibah terlebih dahulu. Tampilan layar untuk 

cetak Persediaan Masuk Hibah adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Cetak RTH Persediaan Masuk Hibah terdiri dari isian sbb: 
 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Persediaan Masuk Hibah sbb: 
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IV.2.2.5. Rampasan 

 
Sub menu transaksi Rampasan ini merupakan transaksi perolehan Persediaan hasil rampasan 

berdasarkan putusan pengadilan. 
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Masuk >> 

Rampasan, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

Dalam sub menu  Transaksi Persediaan Rampasan  ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, 

Hapus dan Cetak. 
 

Tampilan layar untuk tambah Persediaan Rampasan adalah sbb: 
 

 
 
Tampilan Tambah Persediaan Masuk Rampasan terdiri dari isian sbb: 

 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 
 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti rampasan. 

 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 
 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 

pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 
pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 
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Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 

 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 
dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 

. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 

 Jumlah : Diisi dengan jumlah barang yang masuk. 
 Harga Beli Satuan : Diisi dengan harga beli satuan. 

 Harga Total : Otomatis. 

 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 
 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya berasal dari mana 

persediaan tersebut . 
 

Proses pencetakan RTH Persediaan Masuk Rampasan dilakukan dengan cara mengisi isian 
kosong yang terdapat dalam format cetak Persediaan Masuk Rampasan terlebih dahulu. 

Tampilan layar untuk cetak Persediaan Masuk Rampasan adalah sbb: 

 

 
 

Tampilan Cetak RTH Persediaan Masuk Rampasan terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 
 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Persediaan Masuk Rampasan sbb: 
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IV.2.2.6. Perolehan Lainnya 

 
Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Masuk >> 

Perolehan Lainnya, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

Dalam sub menu  Transaksi Persediaan Lainnya  ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, 
Hapus dan Cetak. 

 

Tampilan layar untuk tambah Perolehan Lainnya adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Tambah Perolehan Lainnya terdiri dari isian sbb: 
 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti persediaan lainnya. 
 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 

 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 

pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 
semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 

pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 
Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 

 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 

dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 
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. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 

 Jumlah : Diisi dengan jumlah barang yang masuk. 

 Harga Beli Satuan : Diisi dengan harga beli satuan. 
 Harga Total : Otomatis. 

 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 
 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya berasal dari mana 

persediaan tersebut . 

 
Proses pencetakan RTH Persediaan Perolehan Lainnya dilakukan dengan cara mengisi isian 

kosong yang terdapat dalam format cetak Persediaan Perolehan Lainnya terlebih dahulu. 
Tampilan layar untuk cetak Persediaan Perolehan Lainnya adalah sbb: 

 

 
 
Tampilan Cetak RTH Persediaan Perolehan Lainnya terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 
 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Persediaan Perolehan Lainnya sbb: 
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IV.2.2. Persediaan Keluar 
 

Menu Transaksi Persediaan Keluar digunakan untuk merekam jenis-jenis barang yang 

dikeluarkan dari data persediaan baik yang Habis Pakai, Transfer, Hibah, Usang, Rusak atau 

Penghapusan Lainnya. 
 

IV.2.2.1. Habis Pakai 

 
Sub menu transaksi Habis Pakai ini merupakan transaksi untuk jenis barang-barang yang habis 

pakai. 
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> 

Habis Pakai, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

Dalam sub menu  Transaksi Persediaan Keluar Habis Pakai  ini dapat dilakukan proses Tambah, 
Ubah, Hapus dan Cetak. 

 
Tampilan layar untuk tambah Persediaan Keluar Habis Pakai  adalah sbb: 

 

 
 



Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

 

Aplikasi Persediaan - UAKPB 51 

Tampilan Tambah Persediaan Keluar Habis Pakai  terdiri dari isian sbb: 

 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 
 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti habis pakai. 

 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 
 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 

pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 
pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 

Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 
 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 

dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 
. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 

 Saldo Barang : Terisi dengan jumlah saldo terakhir barang. 
 Jumlah Dikeluarkan : Diisi dengan jumlah persediaan yang dikeluarkan. 

 Harga Beli Satuan : Otomatis. 
 Harga Total : Otomatis. 

 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya kemana persediaan 
tersebut didistribusikan. 

 
Proses pencetakan RTH Persediaan Keluar Habis Pakai  dilakukan dengan cara mengisi isian 

kosong yang terdapat dalam format cetak Persediaan Keluar Habis Pakai  terlebih dahulu. 
Tampilan layar untuk cetak Persediaan Keluar Habis Pakai  adalah sbb: 

 

 
 
Tampilan Cetak RTH Persediaan Keluar Habis Pakai  terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Persediaan Keluar Habis Pakai sbb: 
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IV.2.2.2. Transfer Keluar 

 
Sub menu transaksi Transfer Keluar ini merupakan transaksi penyerahan Persediaan ke UAKPB 

yang lain dalam satu UAPB (dari unit lain dalam satu instansi). 
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> 

Transfer Keluar, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 
Dalam sub menu  Transaksi Transfer Keluar ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus 

dan Cetak. 

 
Tampilan layar untuk tambah Transfer Keluar adalah sbb: 

 

 
 

Tampilan Tambah Transfer Keluar terdiri dari isian sbb: 
 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti transfer keluar. 
 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 

 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 
pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 

pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 
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Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 

 Kode Organisasi 
 Tujuan 

: Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan organisasi 
tujuan. 

 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 
dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 

. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 
 Saldo Barang : Terisi dengan jumlah saldo terakhir barang. 

 Jumlah Dikeluarkan : Diisi dengan jumlah persediaan yang dikeluarkan. 
 Harga Beli Satuan : Otomatis. 

 Harga Total : Otomatis. 
 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya kemana persediaan 

tersebut didistribusikan. 
 

Proses pencetakan RTH Transfer Keluar dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang 
terdapat dalam format cetak Transfer Keluar terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak 

Transfer Keluar adalah sbb: 

 

 
 

Tampilan Cetak RTH Transfer Keluar terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 
 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Transfer Keluar sbb: 
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IV.2.2.3. Hibah Keluar 
 
Sub menu transaksi Hibah Keluar ini merupakan transaksi penyerahan Persediaan kepada pihak 

ketiga. 
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> 

Hibah Keluar, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

Dalam sub menu  Transaksi Hibah Keluar ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan 
Cetak. 

 

Tampilan layar untuk tambah Hibah Keluar adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Tambah Hibah Keluar terdiri dari isian sbb: 

 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 
 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti hibah keluar. 

 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 
 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 

pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 
semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 

pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 

Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 
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 Kode Organisasi 

 Tujuan 

: Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan organisasi 

tujuan. 
 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 

dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 
. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 

 Saldo Barang : Terisi dengan jumlah saldo terakhir barang. 
 Jumlah Dikeluarkan : Diisi dengan jumlah persediaan yang dikeluarkan. 

 Harga Beli Satuan : Otomatis. 
 Harga Total : Otomatis. 

 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 
 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya kemana persediaan 

tersebut didistribusikan. 

 
Proses pencetakan RTH Hibah Keluar dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang terdapat 

dalam format cetak Hibah Keluar terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak Hibah Keluar 
adalah sbb: 

 

 
 
Tampilan Cetak RTH Hibah Keluar terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Hibah Keluar sbb: 
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IV.2.2.4. Persediaan Usang 

 
Persediaan yang telah usang adalah persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional bukan hanya karena usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau 
ketidaksesuaian spesifikasi. 

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> 
Persediaan Usang, maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Dalam sub menu  Transaksi Persediaan Usang ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus 

dan Cetak. 
 

Tampilan layar untuk tambah Persediaan Usang adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Tambah Persediaan Usang terdiri dari isian sbb: 
 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti barang usang. 
 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 

 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 

pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 
semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 

pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 
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Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 

 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 
dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 

. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 
didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 

 Saldo Barang : Terisi dengan jumlah saldo terakhir barang. 

 Jumlah Dikeluarkan : Diisi dengan jumlah persediaan yang dikeluarkan. 
 Harga Beli Satuan : Otomatis. 

 Harga Total : Otomatis. 
 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya kemana persediaan 
tersebut didistribusikan. 

 

Proses pencetakan RTH Persediaan Usang dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang 
terdapat dalam format cetak Persediaan Usang terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak 

Persediaan Usang adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Cetak RTH Persediaan Usang terdiri dari isian sbb: 
 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Persediaan Usang sbb: 
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IV.2.2.5. Persediaan Rusak 

 
Persediaan yang rusak adalah persediaan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

operasional. 
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> 

Persediaan Rusak, maka akan muncul tampilan sbb: 

 
 

Dalam sub menu  Transaksi Persediaan Rusak ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus 
dan Cetak. 

 
Tampilan layar untuk tambah Persediaan Rusak adalah sbb: 

 

 
 

 
Tampilan Tambah Persediaan Rusak terdiri dari isian sbb: 

 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 
 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti barang rusak. 

 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 
 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 

pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 
pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 

Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 
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 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 

dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 
. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 

didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 
 Saldo Barang : Terisi dengan jumlah saldo terakhir barang. 

 Jumlah Dikeluarkan : Diisi dengan jumlah persediaan yang dikeluarkan. 

 Harga Beli Satuan : Otomatis. 
 Harga Total : Otomatis. 

 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 
 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya kemana persediaan 

tersebut didistribusikan. 
 

Proses pencetakan RTH Persediaan Rusak dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang 

terdapat dalam format cetak Persediaan Rusak terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak 
Persediaan Rusak adalah sbb: 

 

 
 
Tampilan Cetak RTH Persediaan Rusak terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 
 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Persediaan Rusak sbb: 
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IV.2.2.6. Penghapusan Lainnya 

 
Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Persediaan Keluar >> 

Penghapusan Lainnya, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

Dalam sub menu  Transaksi Penghapusan Lainnya  ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, 
Hapus dan Cetak. 

 
Tampilan layar untuk tambah Penghapusan Lainnya adalah sbb: 

 

 
 

 

Tampilan Tambah Penghapusan Lainnya terdiri dari isian sbb: 
 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti penghapusan lainnya. 
 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 

 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 
pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 

pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 01 
Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 

 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode kelompok 
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dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan menggunakan tombol 

. Dan yang muncul hanya kode kelompok barang yang sudah 
didaftarkan dalam tabel barang di tabel referensi. 

 Saldo Barang : Terisi dengan jumlah saldo terakhir barang. 
 Jumlah Dikeluarkan : Diisi dengan jumlah persediaan yang dikeluarkan. 

 Harga Beli Satuan : Otomatis. 

 Harga Total : Otomatis. 
 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan persediaan, misalnya kemana persediaan 
tersebut didistribusikan. 

 
Proses pencetakan RTH Persediaan Penghapusan Lainnya dilakukan dengan cara mengisi isian 

kosong yang terdapat dalam format cetak Persediaan Penghapusan Lainnya terlebih dahulu. 

Tampilan layar untuk cetak Persediaan Penghapusan Lainnya adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Cetak RTH Persediaan Penghapusan Lainnya terdiri dari isian sbb: 
 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Penghapusan Lainnya sbb: 
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IV.2.3. Koreksi 
 
Sub Menu Transaksi Koreksi ini digunakan untuk melakukan koreksi untuk transaksi Persediaan  

yang sudah terkirim ke aplikasi SIMAK BMN. Transaksi yang dapat dilakukan proses koreksi ini 
dapat transaksi Persediaan Masuk atau Persediaan Keluar. 

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Koreksi, maka akan 
muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Dalam sub menu  Transaksi Koreksi ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 

 

Tampilan layar untuk tambah Koreksi Persediaan adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Tambah Koreksi Persediaan terdiri dari isian sbb: 
 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti koreksi. 
 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 

 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. 
Tanggal pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 

pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 
01 Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 

 Transaksi Persediaan : Dipilih Koreksi Masuk atau Koreksi Keluar. 
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 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode 

kelompok dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan 
menggunakan tombol . Dan yang muncul hanya kode 

kelompok barang yang sudah didaftarkan dalam tabel barang di 
table referensi. 

 Jumlah  : Diisi dengan jumlah persediaan yang masuk, jika dipilih 

transaksi Koreksi masuk. 
 Harga Beli Satuan : Diisi dengan harga beli satuan, jika dipilih transaksi Koreksi 

masuk. 
 Harga Total : Otomatis. 

 Jumlah dikeluarkan : Diisi dengan jumlah persediaan yang dikeluarkan, jika dipilih 
transaksi Koreksi keluar. 

 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan koreksi persediaan tersebut.  
 

Proses pencetakan RTH Persediaan Koreksi dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang 
terdapat dalam format cetak Persediaan Koreksi terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak 

Persediaan Koreksi adalah sbb: 

 

 
 

Tampilan Cetak RTH Koreksi Persediaan terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 
 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Koreksi Persediaan sbb: 
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IV.2.4. Hasil Opname Fisik 

 
Setiap akhir tahun perlu diadakan opname fisik persediaan untuk menentukan kuantitas dari 

setiap jenis barang persediaan dan selanjutnya buku persediaan disesuaikan berdasarkan hasil 
opname fisik tersebut. 

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Hasil Opname Fisik, 
maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Dalam sub menu  Transaksi Hasil Opname Fisik ini dapat dilakukan proses Tambah, Ubah, Hapus 

dan Cetak. 
 

Tampilan layar untuk tambah Hasil Opname Fisik adalah sbb: 

 

 
 
Tampilan Tambah Hasil Opname Fisik terdiri dari isian sbb: 

 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti koreksi. 
 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 

 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan data persediaan dibukukan/direkam. Tanggal 
pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 
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pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 

01 Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 
 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode 

kelompok dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan 
menggunakan tombol . Dan yang muncul hanya kode 

kelompok barang yang sudah didaftarkan dalam tabel barang di 

table referensi. 
 Jumlah  : Diisi dengan jumlah persediaan hasil opname fisik. 

 Harga Beli Satuan : Otomatis apabila sudah pernah ada data persediaan tersebut. 
Diisi dengan harga satuan persediaan tersebut apabila belum 

pernah dibukukan kedalam aplikasi persediaan. 
 Harga Total : Otomatis. 

 Jumlah dikeluarkan : Diisi dengan jumlah persediaan yang dikeluarkan, jika dipilih 

transaksi Koreksi keluar. 
 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan opname fisik persediaan tersebut.  
 

Proses pencetakan RTH Hasil Opname Fisik dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang 

terdapat dalam format cetak Hasil Opname Fisik terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak 
Hasil Opname Fisik adalah sbb: 

 

 
 
Tampilan Cetak RTH Hasil Opname Fisik terdiri dari isian sbb: 

 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 
 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Hasil Opname Fisik sbb: 
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IV.2.5. Penghapusan Barang Rusak/Usang 

 
Penghapusan Barang Rusak/Usang digunakan untuk merekam penghapusan barang persediaan 

yang rusak/usang dan barang-barang persediaan yang rusak/usang tersebut sudah pernah 
dibukukan melalui transaksi persediaan keluar rusak atau usang.  

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Penghapusan Barang 
Rusak/Usang, maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Dalam sub menu  Transaksi Penghapusan Barang Rusak/Usang ini dapat dilakukan proses 

Tambah, Ubah, Hapus dan Cetak. 

 
Tampilan layar untuk tambah Penghapusan Barang Rusak/Usang adalah sbb: 

 

 
 
Tampilan Tambah Penghapusan Barang Rusak/Usang terdiri dari isian sbb: 

 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti koreksi. 
 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 

 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. 
Tanggal pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 

semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 
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pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 

01 Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 
 Transaksi Persediaan : Dipilih Hapus Rusak atau Hapus Usang. 

 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode 
kelompok dan jenis barang. Atau dapat dicari dengan 

menggunakan tombol . Dan yang muncul hanya kode 

kelompok barang yang sudah didaftarkan dalam tabel barang di 
table referensi. 

 Saldo Barang : Otomatis akan terisi jumlah barang yang rusak/usang yang 
pernah dibukukan dalam transaksi persediaan keluar 

rusak/usang.  
 Jumlah Dihapus : Diisi dengan jumlah barang rusak/usang yang akan dihapuskan. 

 Harga Beli Satuan : Diisi dengan harga beli satuan. 

 Harga Total : Otomatis. 
 Jumlah dikeluarkan : Diisi dengan jumlah persediaan yang dikeluarkan, jika dipilih 

transaksi Koreksi keluar. 
 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 

 Keterangan : Diisi dengan keterangan barang persediaan rusak/usang yang 

dihapuskan.  
 

Proses pencetakan Penghapusan Barang Rusak/Usang dilakukan dengan cara mengisi isian 
kosong yang terdapat dalam format cetak Penghapusan Barang Rusak/Usang terlebih dahulu. 

Tampilan layar untuk cetak Penghapusan Barang Rusak/Usang adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Cetak RTH Penghapusan Barang Rusak/Usang terdiri dari isian sbb: 
 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Penghapusan Barang Rusak/Usang sbb: 
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IV.2.6. Konversi Hasil Migrasi 

 
Konversi hasil Migrasi digunakan untuk merekam barang persediaan dari daftar BMN hasil 

migrasi SIMAK BMN 2009 ke SIMAK BMN 2010 yang pindah akun dari aset tetap ke aset lancar 
(persediaan). Daftar BMN yang pindah akun dari aset tetap ke aset lancar (persediaan) tersebut 

dapat dilihat dari aplikasi SIMAK BMN UAKPB menu Proses Migrasi >> Kirim BMN Pindah 

Akun >>  Aset Tetap ke Aset Lancar (persediaan).  

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Transaksi >> Konversi Hasil Migrasi, 
maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Dalam sub menu  Konversi Hasil Migrasi ini dapat dilakukan proses Tambah (hanya sekali), 

Ubah, Hapus dan Cetak. 
 

Tampilan layar untuk tambah Konversi Hasil Migrasi adalah sbb: 
 

 
 
Tampilan Tambah Konversi Hasil Migrasi terdiri dari isian sbb: 

 No.Dokumen : Otomatis sesuai dengan setup UAKPB. 

 Nomor Bukti : Diisi dengan nomor bukti koreksi. 

 Tanggal Dokumen : Diisi dengan tanggal dokumen. 
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 Tanggal Buku : Diisi tanggal kapan Data Persediaan dibukukan/direkam. 

Tanggal pembukuan berkaitan dengan penentuan dalam mutasi 
semesterannya. Contoh: Bila transaksi terjadi dalam semester 

pertama (1), maka tanggal pembukuan berkisar antara tanggal 
01 Januari s.d. 30 Juni dan seterusnya. 

 Transaksi Persediaan : Dipilih Hapus Rusak atau Hapus Usang. 

 Kode Persediaan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode 
kelompok dan jenis barang yang berpindah akun. Atau dapat 

dicari dengan menggunakan tombol . Dan yang muncul 
hanya kode : 

 

 
 

Dan apabila sudah dipilih kode barang hasil migrasi pada isian 
kode persediaan ini, nantinya kode persediaan akan langsung 

masuk tabel barang di tabel referensi. 

   
 Jumlah Masuk : Diisi dengan jumlah barang masuk (defaultnya adalah 1). 

 Harga Beli Satuan : Diisi dengan harga beli satuan. 
 Harga Total : Otomatis. 

 Terbilang : Otomatis akan terisi dengan kata-kata dari nilai harga total. 
 Keterangan : Diisi dengan keterangan Konversi Hasil Migrasi.  

 

Proses pencetakan Konversi Hasil Migrasi dilakukan dengan cara mengisi isian kosong yang 
terdapat dalam format cetak Konversi Hasil Migrasi terlebih dahulu. Tampilan layar untuk cetak 

Konversi Hasil Migrasi adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Cetak RTH Konversi Hasil Migrasi terdiri dari isian sbb: 
 RTH dicetak Per Bulan atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Konversi Hasil Migrasi sbb: 
 



Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

 

Aplikasi Persediaan - UAKPB 70 

 
 

Apabila sudah merekam data transaksi konversi hasil migrasi, harus dilakukan pengiriman ADK 
persediaan ke aplikasi SIMAK BMN UAKPB. Periode pengiriman ADK sesuai dengan periode 

perekaman tanggal buku transaksi konversi hasil migrasi. 

Untuk mengirimkan ADK konversi hasil migrasi, klik tombol  maka akan 
muncul tampilan sbb : 
 

 
 

Lokasi file, diisi atau cari menggunakan . 
 

Kemudian pada aplikasi SIMAK BMN UAKPB dipilih menu Utility >> Penerimaan dari 

Persediaan >> Penerimaan Persediaan Hasil Migrasi 
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V. LAPORAN 

 
Menu Transaksi terdiri dari beberapa sub menu yaitu :  

1. Buku Persediaan 
2. Laporan Persediaan 

3. Laporan Rincian Persediaan 

4. Laporan Posisi Persediaan di Neraca 
5. laporan Mutasi Persediaan 

6. Daftar Transaksi Persediaan 
 

Tampilan Menu Laporan adalah sbb: 
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V.1. Buku Persediaan 

 

Buku Persediaan dibuat dalam bentuk kartu untuk setiap jenis (item) barang. Pada setiap buku 

persediaan dicantumkan kode dan uraian sub-sub kelompok barang untuk barang yang dapat 
diklasifikasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 29/PMK.06/2010. 

Buku Persediaan adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi Persediaan tingkat 

UAKPB untuk per jenis barang yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis.  
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Laporan >> Buku Persediaan, maka 
akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Tampilan Buku Persediaan tingkat UAKPB terdiri dari isian sbb: 
 Kode Barang : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode jenis barang. 

 Nama Barang : Otomatis terisi sesuai dengan kode jenis barang. 
 Parameter : Dipilih secara per tanggal, bulanan atau tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Buku Persediaan sbb: 
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V.2. Laporan Persediaan 

 
Laporan Persediaan adalah sarana untuk melaporkan posisi persediaan pada suatu periode 

tertentu.  
 

V.2.1. Laporan Persediaan UAKPB 

 
Laporan Persedian UAKPB adalah posisi persediaan pada suatu periode tertentu untuk tiap-tiap 

jenis transaksi yang ada di tingkat UAKPB.  
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Laporan >> Laporan Persedian >> 

Laporan Persediaan UAKPB , maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 

Tampilan Buku Persediaan tingkat UAKPB terdiri dari isian sbb: 

 Parameter : Dipilih secara per tanggal, bulanan atau tahunan. 
 Pertanggal, masukkan tanggal akhir untuk laporan yang diinginkan 

 Jika Semesteran, pilih semester I, semester II. 
 Tahunan 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Laporan Persediaan UAKPB sbb: 
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V.2.2. Laporan Persediaan UAPKPB 
 

Laporan Persedian UAPKPB adalah posisi persediaan pada suatu periode tertentu untuk tiap-tiap 
jenis transaksi yang pernah dilakukan khusus tingkat UAPKPB dibawahnya.  
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Laporan >> Laporan Persedian >> 
Laporan Persediaan UAPKPB , maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 

Tampilan Buku Persediaan tingkat UAKPB terdiri dari isian sbb: 
 Kode UAPKPB : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode UAPKPB. 

 Parameter : Dipilih secara per tanggal, bulanan atau tahunan. 
 Pertanggal, masukkan tanggal akhir untuk laporan yang diinginkan 

 Jika Semesteran, pilih semester I, semester II. 

 Tahunan 
 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Laporan Persediaan UAPKPB sbb: 
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V.3. Rincian Persediaan 

 
Rincian Persediaan adalah sarana untuk melaporkan posisi Persediaan pada awal dan akhir suatu 

periode tertentu serta mutasi kuantitas Persediaan pada setiap periode tertentu.  
 

V.3.1. Rincian Persediaan UAKPB 

 
Rincian Persediaan adalah sarana untuk melaporkan posisi Persediaan tingkat UAKPB pada awal 

dan akhir suatu periode tertentu serta mutasi Persediaan pada setiap periode tertentu.  
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Laporan >> Rincian Persediaan >> 
Rincian Persediaan UAKPB, maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 

Tampilan Rincian Persediaan tingkat UAKPB terdiri dari isian sbb: 

 Parameter : Dipilih secara per tanggal, bulanan atau tahunan. 
 Pertanggal, masukkan tanggal akhir untuk laporan yang diinginkan 

 Jika Semesteran, pilih semester I, semester II. 
 Tahunan 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Rincian Persediaan tingkat UAKPB sbb: 
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V.3.2. Rincian Persediaan UAPKPB 

 
Rincian Persediaan adalah sarana untuk melaporkan posisi Persediaan tingkat UAPKPB pada awal 

dan akhir suatu periode tertentu serta mutasi Persediaan pada setiap periode tertentu.  
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Laporan >> Rincian Persediaan >> 

Rincian Persediaan UAPKPB, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

Tampilan Rincian Persediaan tingkat UAPKPB terdiri dari isian sbb: 
 Kode UAPKPB : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode UAPKPB. 

 Parameter : Dipilih secara per tanggal, bulanan atau tahunan. 
 Pertanggal, masukkan tanggal akhir untuk laporan yang diinginkan 

 Jika Semesteran, pilih semester I, semester II. 
 Tahunan 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Rincian Persediaan tingkat UAPKB sbb: 
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V.4. Laporan Posisi Persediaan di Neraca 

 
Laporan Posisi Persediaan di Neraca digunakan untuk melaporkan nilai Persediaan di laporan 

Neraca pada periode tertentu.  
 

Pencetakannya dilakukan dengan memilih menu Laporan >> Laporan Posisi Persediaan di 

Neraca setelah itu tampil menu seperti dibawah ini : 

 

 
 

Tampilan Laporan Posisi BMN di Neraca terdiri dari isian sbb: 

 Parameter, pilih parameter laporan yang diinginkan 
 Pertanggal, masukkan tanggal awal dan akhir untuk laporan yang diinginkan 

 Jika Semesteran, pilih semester I, semester II. 
 Tahunan 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Laporan Posisi BMN di Neraca sbb: 
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V.5. Laporan Mutasi Persediaan 

 
Laporan Mutasi Persediaan adalah sarana untuk melaporkan posisi Persediaan pada awal dan 

akhir suatu periode tertentu serta mutasi tambah atau kurang dari nilai rupiah Persediaan pada 
setiap periode tertentu.  

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Laporan >> Laporan Mutasi 
Persediaan, maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 
 
Tampilan Laporan Mutasi Persediaan terdiri dari isian sbb: 

 Parameter : Diisi dengan tanggal awal dan tanggal akhir laporan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Laporan Mutasi Persediaan sbb: 
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V.6. Daftar Transaksi Persediaan 

 
Aplikasi ini memberikan fasilitas untuk membuat laporan berupa daftar transaksi Persediaan 

untuk tiap-tiap jenis transaksi yang pernah dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Langkah 

yang dilakukan adalah dengan memilih menu Laporan >> Daftar Transaksi Persediaan, 
setelah itu tampil menu seperti dibawah ini: 

 

 
 

Tampilan Daftar Transaksi Persediaan terdiri dari isian sbb: 
Kode UPKPB : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode UAPKPB. 

Jenis Transaksi : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan kode jenis transaksi. 
Apabila tidak diisi akan tercetak semua jenis transaksi. 

Parameter : Diisi Per tanggal,  Semesteran, atau Tahunan. 

 

Pada saat tombol  (cetak) diklik, layar menampilkan Daftar Transaksi Persediaan sbb: 
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VI. UTILITY 
 
Menu Utility terdiri dari beberapa sub menu yaitu :  

1. Pengiriman ke SIMAK BMN 
2. Penerimaan dari UAPKPB 

3. Backup/Restore 

4. Backup/Restore Alternatif 
5. Pengosongan Data 

6. Pengosongan Referensi 
7. Proses Tutup Tahun 

 
Tampilan Menu Utility adalah sbb: 
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VI.1. Pengiriman ke SIMAK BMN 

 
Pengiriman ke SIMAK BMN digunakan untuk melakukan pengiriman data (ADK) persediaan ke 

Aplikasi SIMAK BMN tingkat UAKPB.  
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Utility >> Pengiriman ke SIMAK 

BMN, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 
Tampilan Proses Pengiriman Ke SIMAK BMN terdiri dari isian sbb: 

 Periode   : Dipilih Data Semester I atau Semester II. 
 Tahun Angaran  : Diisi dengan Tahun Anggaran. 

 

Tombol  digunakan untuk melakukan proses pengiriman ADK ke SIMAK BMN. 

Tombol  digunakan untuk melakukan pembatalan proses kirim yang sudah pernah 
dilakukan. 

 
 

VI.2. Penerimaan dari UAPKPB 
 

Bagi UAKPB kantor yang menetapkan adanya UAPKPB dimana UAPKPB tersebut dapat 

melakukan perekaman data, maka Pembantu UAKPB tersebut harus melakukan pengiriman ADK 
ke UAKPB-nya dan tidak boleh langsung mengirim ke unit organisasi diatas UAKPB. Sedangkan 

kewajiban UAKPB adalah melakukan kompilasi/konsolidasi data yang diterima dari seluruh 
UAPKPB dibawahnya.  

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Utility >> Penerimaan dari UAPKPB, 
setelah itu tampil menu seperti dibawah ini : 
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Tampilan Proses Penerimaan dari UAPKPB terdiri dari isian sbb: 
 Bulan : Diisi/pilih menggunakan tombol , sesuai dengan bulan transaksi. 

 Lokasi File : Diisi dengan lokasi file pengiriman dari UAPKPB atau pilih menggunakan 
tombol .  

 

VI.3. Backup/Restore 
 

VI.3.1. Backup/Restore Database 
 

Back-Up database digunakan untuk melakukan proses Back-Up data  (seluruh transaksi) atau 

menyimpan data (seluruh transaksi) dalam media lain atau directory lain. Proses back up ini 
sebaiknya dilakukan secara periodik, misalnya sebulan sekali.  

 
Restore database digunakan apabila kita ingin mengembalikan data (seluruh transaksi) hasil 

back up kedalam sistem. Pastikan sebelum melakukan proses restore, setup lokasi harus sudah 
sesuai dengan data yang akan direstore. 

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Utility >> Backup/Restore >> 
Database, maka akan muncul tampilan sbb: 

 
Tampilan layar Backup/Restore database adalah sbb: 
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Tampilan Backup/Restore database terdiri dari isian sbb: 

 Pilihan Proses : Dipilih apakah akan melakukan proses Backup atau Restore. 
 Lokasi File : Diisi dengan media dan directory file  backup/restore. Pemilihan 

lokasi file dapat dipilih melalui tombol   dengan pilihan directory. 
 

VI.3.2. Backup/Restore Referensi 

 
Back-Up referensi digunakan untuk melakukan proses Back-Up referensi  (tabel barang) atau 

menyimpan referensi (tabel barang) dalam media lain atau directory lain. Proses back up ini 
sebaiknya dilakukan secara periodik, misalnya sebulan sekali.  

 
Restore referensi digunakan apabila kita ingin mengembalikan referensi (tabel barang) hasil 

backup kedalam sistem. Pastikan sebelum melakukan proses restore, setup lokasi harus sudah 

sesuai dengan referensi yang akan direstore. 
 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Utility >> Backup/Restore  >> 
Referensi, maka akan muncul tampilan sbb: 

 

Tampilan layar Backup/Restore Referensi adalah sbb: 
 

 
 

Tampilan Backup/Restore Referensi terdiri dari isian sbb: 

 Pilihan Proses : Dipilih apakah akan melakukan proses Backup atau Restore. 
 Lokasi File : Diisi dengan media dan directory file  backup/restore. Pemilihan 

lokasi file dapat dipilih melalui tombol   dengan pilihan directory. 
 

VI.4. Backup/Restore Alternatif 
 

Proses backup/restore alternatif ini digunakan apabila proses backup/restore point F.3. tidak 

dapat dilakukan.  
 

VI.4.1. Backup/Restore Alternatif Database 
 

Back-Up database digunakan untuk melakukan proses Back-Up alternatif data  (seluruh 

transaksi) atau menyimpan data (seluruh transaksi) dalam media lain atau directory lain.  
Restore alternatif database digunakan apabila kita ingin mengembalikan data (seluruh transaksi) 

hasil back up kedalam sistem. Pastikan sebelum melakukan proses restore, setup lokasi harus 
sudah sesuai dengan data yang akan direstore. 

 

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Utility >> Backup/Restore Alternatif 
>> Database, maka akan muncul tampilan sbb: 
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Tampilan layar Backup/Restore Alternatif database adalah sbb: 

 

 
 

Tampilan Backup/Restore Alternatif Database terdiri dari isian sbb: 

 Pilihan Proses : Dipilih apakah akan melakukan proses Backup atau Restore. 

 Lokasi File : Diisi dengan media dan directory file  backup/restore. Pemilihan 
lokasi file dapat dipilih melalui tombol   dengan pilihan directory. 

 
VI.4.2. Backup/Restore Alternatif Referensi 

 

Back-Up referensi digunakan untuk melakukan proses Back-Up referensi  (tabel barang) atau 
menyimpan referensi (tabel barang) dalam media lain atau directory lain. Proses back up ini 

sebaiknya dilakukan secara periodik, misalnya sebulan sekali.  
 

Restore referensi digunakan apabila kita ingin mengembalikan referensi (tabel barang) hasil back 
up kedalam sistem. Pastikan sebelum melakukan proses restore, setup lokasi harus sudah sesuai 

dengan data yang akan direstore. 

 
Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Utility >> Backup/Restore  >> 

Referensi, maka akan muncul tampilan sbb: 
 

Tampilan layar Backup/Restore Alternatif Referensi adalah sbb: 

 

 
 

Tampilan Backup/Restore Alternatif Referensi terdiri dari isian sbb: 

 Pilihan Proses : Dipilih apakah akan melakukan proses Backup atau Restore. 

 Lokasi File : Diisi dengan media dan directory file  backup/restore. Pemilihan 
lokasi file dapat dipilih melalui tombol   dengan pilihan directory. 
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VI.5. Pengosongan Data 

 
Pengosongan Data digunakan untuk melakukan pengosongan seluruh transaksi yang telah 

direkam untuk satker yang bersangkutan. 
  

Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Utility >> Pengosongan Data, maka 

akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 
Tombol Proses digunakan untuk melakukan proses pengosongan database.  

Tombol Keluar digunakan untuk  membatalkan proses.  
 

Tampilan Pengosongan Transaksi terdiri dari isian sbb: 
 Sesuai UAKPB Setup (20 Digit), digunakan apabila hendak melakukan pengosongan data 

sampai tingkat UAPKPB (sesuai setup misalnya UAKPB 059030199664255000KP atau 

059030199664255001KP). 
 Sesuai UAKPB Setup (15 Digit), digunakan apabila hendak melakukan pengosongan data 

sampai kode UAKPB (UAKPB dan Pembantu UAKPB yang termasuk dalam setup UAKPB 
tersebut akan terhapus semua, misalnya UAKPB 059030199664255). 

 Semua Data, digunakan untuk melakukan pengosongan seluruh data untuk semua UAKPB 

dan UAPKPB yang ada dalam database. 
 

 
VI.6. Pengosongan Referensi 

 
Pengosongan Referensi digunakan untuk melakukan pengosongan seluruh tabel barang yang 

telah direkam dalam tabel referensi. 

  
Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Utility >> Pengosongan Referensi, 

maka akan muncul tampilan sbb: 
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Tombol Proses digunakan untuk melakukan proses pengosongan referensi.  
Tombol Keluar digunakan untuk  membatalkan proses.  

 

 
VI.7. Proses Tutup Tahun 

 
Proses Tutup Tahun dilakukan untuk menjumlahkan data-data persediaan tahun sebelumnya. 

Tetapi setelah dilakukan Proses Tutup Tahun, data-data persediaan tahun sebelumnya tidak 
dapat dibuka lagi. Pastikan sebelum melakukan Proses Tutup Tahun tersebut, sudah dilakukan 

backup database. 

  
Langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu Utility >> Proses Tutup Tahun, maka 

akan muncul tampilan sbb: 
 

 
 

 
Tombol Proses digunakan untuk melakukan proses tutup tahun.  

Tombol Keluar digunakan untuk  membatalkan proses.  

 


