
Penjelasan singkat update BMN 15 Desember 2011  

 

Update 15 Desember 2011 untuk aplikasi BMNKPB10 

1. Update BMNKPB10 15 Desember terutama terkait dengan transaksi yg 

menggunakan SPM/SP2D belanja modal 

   (5311,5321,5331,5341 dst) yg sekarang untuk validasi perekamannya 

mengikuti SPM/SP2D (2 digit akun) 

  

2. Update BMNKPB10 ini juga terkait penambahan jenis transaksi 

Penyelesaian Pembangunan Langsung (113)  

   dan Perubahan Uraian Transaksi Penyelesaian Pembangunan menjadi 

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (105) 

   Transaksi 113 ini digunakan untuk proses pembuatan/ pembangunan yg 

tidak menggunakan termin2 seperti aset tetap renovasi dll 

 

3. Untuk aplikasi Wilayah-Kementerian insyaAlloh updatenya menyusul 

 

 

 

Penjelasan singkat update BMN 18 Juli 2011  

 

Update 18 Juli 2011 untuk aplikasi BMNPPBW10 dan BMNPPBE10 

1. Update BMNPPBW10 terkait dengan perbaikan menu backup/ restore 

terutama untuk ; 

   wilayah Dekon/ TP/ UB 

   Konsep BMNPPBW10 utk kode wilayah 4 digit (jadi kalo wilayah untuk TP 

dapat menggunakan ; 

   wilayah kabupaten/ kota) 

   Untuk restore data DK/TP/UB harus dipilih sesuai kewenangannya 

  

2. Update BMNPPBE10 terkait dengan perbaikan cetakan CRBMN untuk aset tak 

berwujud dan cetakan ; 

   Laporan BMN Barang Bersejarah 

 

3. Untuk yg terkait dengan perubahan ini silahkan update aplikasi 

kemudian jalankan ; 

   menu yg pada versi sebelumnya masih ada kesalahan 

 

Mohon maaf atas ketidaknyamanannya dengan seringnya update , mdh2 an 

bermanfaat 

 

 

 

 

Penjelasan singkat update BMN 11 Juli 2011  

 

Update 11 Juli 2011 untuk aplikasi BMN KPB,BMNPPBE1, dan BMNPB terutama 

terkait dengan ; 

menu BMN pindah akun terkait dengan BMN yang sudah dihentikan dari 

penggunaan kemudian ; 

berpindah akunnya  

Bagi Satker/KL yg mempunyai BMN pindah akun dan sebenarnya yang pindah 

akun tsb ; 

terkait BMN yang sudah dihentikan penggunaannya silahkan update aplikasi 

kemudiaan ; 

kirim ualang ke SAKPA11 kemudiaan terima di SAKPA11 dan posting ulang 

Perubahan aplikasi BMNKPB10 juga terkait beberapa cetakan pembantu KPB 

Khusus untuk BMNPPBe1 ada perbaikan terkait menu penerimaan data BMN 

tahun berjalan dari KPB  

terkait BMN yg pindah akun 

untuk silahkan terima ulang data BMN tahun berjalan di eselon I yang 

berasal dari KPB 



 

 

 

 

 

Penjelasan singkat update BN 07 Juli 2011  

 

Update 07 Juli 2011 untuk aplikasi BMN wilayah dan Eselon I terutama 

terkait dengan ; 

menu kirim  dan terima data karena ada permintaan dari DJKN untuk 

mengirimkan data hasil ; 

migrasi (tabel master hasil migrasi 

 

Untuk itu silahkan lakukan langkah2 sbb : 

1. Bagi yg sudah mengirim data BMN dengan aplikasi update BMNKPB versi 3 

Juli 2011 ; 

 maka tinggal terima ulang di wilayah/ eselon I 

2. Bagi yg belum update BMNKPB versi 3 Juli 2011 ; 

 maka lakukan kirim data ke UAPPBW/E1 lalu terima ulang di wilayah/ 

eselon I 

3. Untuk wilayah dan eselon I harus melakukan kirim dan terima data ulang 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan singkat update BN 03 Juli 2011  

 

1. Update Persediaan 03 Juli terkait dengan menu kiriman persediaan ; 

   akibat dari konversi BMN pindah akun serta cetakan lap. Persediaan ; 

   terkait barang usang dan rusak 

 

2. Update BMNKPB10 03 juli 2011 terkait perbaikan menu pengiriman dengan 

; 

   untuk BMN hasil migrasi, perbaikan cetakan aset tak berwujud di PKPB ; 

   kiriman BMN pindah akun karena adanya BMN yg sudah dihentikan tapi 

berpindah akun 

   sebaiknya lakukan kirim ulang ke sakpa11 kalo ada BMN yg pindah akun 

 

3. Update BMNPPBW10 terkait penambahan menu monitoring migrasi ; 

   perbaikan menu restore , perbaikan menu terima data utk DK/TP dll 

 

4. Untuk update BMNPPBE1 dan BMNPB insyaAlloh segera menyusul 

 

Tks mudah2 an bermanfaat 


