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CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KECAMATAN PANDANARUM

PER 31 DESEMBER 2019

Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjarnegara pada Kecamatan Pandanarum
ini kami sajikan sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana
diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance). Sedangkan tujuan
Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah adalah menyajikan informasi tentang
penjelasan Laporan Barang Milik Daerah dalam rangka pengungkapan yang memadai.

I. PENDAHULUAN

Dasar
Hukum..........
.

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah di ubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah
terakhir dengan peraturan Nomor   59 Tahun 2007;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 485 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Prosedur
Penyusunan
Laporan
BMD.........

B. Prosedur Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Laporan Barang Milik Negara ini mencakup seluruh transaksi
Barang Milik Daerah yang dikelola oleh Kecamatan Pandanarum
baik yang berasal dari dana APBD maupun dari perolehan lain yang
sah.
Laporan Barang Milik Daerah pada Kecamatan Pandanarum terdiri
dari Laporan BMD, Laporan Kondisi Barang, Catatan atas Laporan
Barang Milik Daerah.

Kebijakan
Akuntansi.....

II. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Daerah
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan sesuai dengan
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Standar Akuntansi Pemerintahan.
Persediaan....

Biaya
Perolehan.....
.

Biaya
Standar......

Nilai Wajar....

A. Persediaan
1. Barang Milik Daerah berupa persediaan diakui pada saat

diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya
berpindah.

2. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan
hasil inventarisasi fisik dikalikan harga perolehan terakhir.

3. Persediaan disajikan sebesar:
a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya

perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang
secara langsung dapat dibebankan pada perolehan
persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa
mengurangi biaya perolehan.  Nilai pembelian yang disajikan
adalah sebesar biaya perolehan persediaan yang terakhir
diperoleh.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi
sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung
yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya
overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara
sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada
saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya. Nilai
persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian
kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar.

Aset
Tetap......

B. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh
pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan
bukan dimaksudkan untuk dijual yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap
adalah nilainya yang besar.
Aset Tetap disajikan sebesar :
1. Biaya perolehan apabila aset tetap diperoleh dengan

pembelian atau dibangun sendiri. Biaya perolehan adalah
jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada
saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut
dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya
perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

2. Nilai wajar apabila diperoleh untuk keperluan penyusunan
neraca awal atau aset yang diperoleh tanpa nilai atau hasil
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pertukaran. Nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada atau pada
saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya
setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru,
suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar
bila biaya perolehan tidak ada atau nilai ekuivalen atas nilai
tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah
setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi, yaitu:
1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan

2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk aset tetap lainnya berupa koleksi
perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap meliputi : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan
Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya
serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tanah........ B.1. Tanah
Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang
dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam
kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan
untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya
perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan
tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak,
biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya
yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap dipakai. Nilai tanah
juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang
dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk
dimusnahkan.

Peralatan
dan
Mesin........

B.2. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat
angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor
dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat
kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan;
komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi,
pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat
keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses
produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan
dan dalam kondisi siap digunakan.
Peralatan dan mesin disajikan sebesar nilai perolehan yang
menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk
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memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap dipakai.
Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya
untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan
mesin tersebut siap digunakan.

Gedung dan
Bangunan...

B.3. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap
digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain
bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-
rambu.
Gedung dan bangunan disajikan sebesar nilai perolehan yang
menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini
antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi,
termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Jalan, Irigasi
dan
Jaringan...

B.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah
dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan
jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan;
bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup
tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan
jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud
dimasukkan dalam akun tanah.
Jalan, Irigasi dan jaringan diakui sebesar nilai perolehan yang
menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya
ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi
tersebut siap pakai.

Aset Tetap
Lainnya...

B.5. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya
di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan
barang bercorak seni/budaya/olah raga.
Aset tetap lainnya diakui sebesar nilai perolehan yang
menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh aset tersebut sampai siap dipakai.



Catatan Atas Laporan Barang Milik Daerah
Kabupaten Banjarnegara pada ....(nama OPD)

5

KDP ....... B.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum
selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses
perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui
kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode
waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang
atau lebih dari satu periode akuntansi.
Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun
dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset
tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Apabila dikerjakan secara swakelola meliputi :
(1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan

konstruksi;
(2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada

umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut;
dan

(3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan
konstruksi yang bersangkutan.

Apabila dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi
meliputi:

(1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor
sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

(2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi
belum dibayar pada tanggal pelaporan;

(3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanan kontrak konstruksi.

Aset Lainnya C. ASET LAINNYA
Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat
diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset
tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari Tagihan Piutang
Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah,
Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Tidak Berwujud serta
Aset Lain-lain.

C.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak
usaha yang dimiliki. Kemintraan dapat berbentuk Bangun, Kelola,
Serah (BKS) dan Bangun, Serah, Kelola (BSK)
Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama
berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak
ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
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mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya
serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk
kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana
lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh
masing-masing pihak.
Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang
diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk
membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini
disajikan terpisah dari Aset Tetap.
Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset
pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana
lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang
dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola
sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset
yang dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan
pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh
pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

C.2. Aset Tak Berwujud
Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak
dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki
untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau
digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan
intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak
cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak
berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat
dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

C.3. Aset Lain – Lain
Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang
tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan
Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti
Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-
lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah.

Ringkasan
Laporan ....

III. RINGKASAN LAPORAN

Persediaan
Rp.0,00,-

1. Persediaan
Saldo persediaan per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00
sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp
Rp1.582,500,00 sehingga mengalami penurunan sebesar
Rp1.582,500,00
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Saldo persediaan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik per 31
Desember 2019 sebesar Rp0,00 dapat dirinci sebagi berikut :

U raian Jumlah (Rp)
 Alat Tulis Kantor Rp ,00
 Alat Listrik Rp ,00
 Material/Bahan Rp ,00
 Benda Pos Rp ,00
 Bahan Bakar Rp ,00
 Bahan Makanan Pokok Rp ,00
 Benda- Benda Berharga Rp ,00

Jumlah Rp ,00

Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan Per 31 Desember 2019
pada Lampiran Nomor 1.

Aset Tetap
Rp.4.190.035
.372,-

2. Aset Tetap
Saldo aset tetap per 31 Desember 201 sebesar Rp. 4.190.035.372
sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar
Rp4.129.372.500,00 atau terdapat kenaikan sebesar
Rp.60.662.875,00 atau 1,47%.
Kenaikan tersebut disebabkan adanya belanja modal,mutasi masuk
Mutasi aset tetap tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Uraian Saldo per
31/12/2018

Mutasi
Saldo per
31/12/2019Penambahan Pengurangan

Tanah
2.129.885.000

2.129.885.000

Peralatan dan
Mesin 701.095.850

60.950.875 14.168.000 747.878.725

Gedung dan
Bangunan 1.294.391.650

13.880.000 1.308.271.650

Jalan, Irigasi
dan Jaringan 4.000.000

4.000.000

Aset Tetap
Lainnya 0 0

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan

0 0

Jumlah 4.129.372.500 74.830.875 14.168.000 4.190.035.375

Perubahan aset tetap selama tahun 2019 sebesar Rp.
60.662.875,00 yaitu saldo aset tetap per 31 Desember 2019
sebesar 4.190.035.372 dikurangi saldo aset  tetap per 31 Desember
2018 sebesar Rp4.129.372.500,00 atau mutasi penambahan aset
tetap tahun 2019 sebesar Rp 74.830.875,00 dikurangi dengan
mutasi pengurangan aset tetap tahun 2019 sebesar Rp
14.168.000,00
Perubahan saldo aset tetap per 31 Desember 2019 terhadap saldo
aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp60.662.875,00
sedangkan realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar Rp
33.075.500,00 atau terdapat perbedaan sebesar
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Rp.27.587.375,00.(nilainya harus sama dengan Jumlah B – A pada tabel di
bawah)

Perbedaan tersebut disebabkan :

No Uraian Jumlah (Rp)

A. Mengurangi saldo aset tetap per
31/12/2019

a).
Terdapat belanja modal tahun 2019 yang
dipergunakan untuk kegiatan yang tidak
menambah aset tetap -

b). Terdapat aset tetap yang dihapuskan di
tahun 2019

c). Terdapat aset tetap yang dialihkan ke
OPD lain 14.168.000,00

d). Terdapat aset tetap yang dihibahkan ke
...... -

e). Terdapat koreksi nilai aset tetap yang
diperoleh  sebelum tahun 2019

f). .............................................................. ....
......

Jumlah A 14.168.000,00

B. Menambah saldo aset tetap per
31/12/2019

a). Terdapat pengadaan aset tetap dari dana
selain belanja modal

b). Terdapat dropping aset tetap dari
Pengelola Aset 41.755.375,00

c). Terdapat aset tetap hibah dari Bupati
Banjarnegara

d). Terdapat koreksi nilai aset tetap yang
diperoleh  sebelum tahun 2018

e). ..................................................................
.....

Jumlah B 41.755.375,00

Jumlah B – A 27.587.375,00

3. Aset Tak Berwujud
Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00
sedangkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 0,00 atau
mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00.
Saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00
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terdiri dari :

No Uraian Jumlah (Rp)

a).
b).
..

Jumlah

Aset Tetap
Yang Tidak
Digunakan.....

4. Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah
Daerah
Saldo aset tetap yang dihentikan penggunaan aktif pemerintah
daerah dan belum dihapuskan per 31 Desember 2019 sebesar Rp
0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp 0,00
atau terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00, yang berasal
dari mutasi penambahan  sebesar Rp 0,00 dan mutasi
pengurangan sebesar Rp 0,00.

Penambahan aset tetap yang dihentikan penggunaan aktif
pemerintah daerah tahun 2018 berasal dari reklasifikasi Aset
Tetap ke Aset Lainnya yaitu.....(sebutkan nama aset tetap yang
direklasifikasi) sebesar Rp0,00.

Pengurangan aset tetap yang dihentikan penggunaan aktif
pemerintah daerah tahun 2018 berasal dari penghapusan yaitu
.........................(sebutkan nama aset tetap yang dihapuskan)
sebesar Rp0,00.

Penjelasan
atas pos-pos.

IV. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN BMD

Tanah
Rp.2.129.885
.000,00

1. Tanah
Saldo tanah per 31 Desember 2019 sebanyak 2 bidang, luas
8.103 m2 dengan nilai sebesar Rp. 2.129.885.000,00, sedangkan
saldo per 31 Desember 2018 sebanyak 2 bidang, luas 8.103 m2

dengan nilai sebesar Rp. 2.129.885.000,00, sehingga tidak
terdapat kenaikan/penurunan.
Saldo tanah per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 2 bidang,
seluas 8.103 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp.
2.129.885.000,00  yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian Saldo
01/01/2018

Mutasi Tahun 2019 Saldo
31/12/2019Penambahan Pengurangan

Persil 2 - - 2
Luas m2 8.103 - - 8.103
Nilai (Rp) 2.129.885.000 - - 2.129.885.000

Mutasi penambahan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (m2) Jumlah (Rp)
 Pembelian 0 0,00
 Mutasi dari SKPD 0 0,00
 Pengembangan Nilai Aset 0 0,00

Jumlah 0 0,00
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Mutasi pengurangan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (m2) Jumlah (Rp)
 Koreksi Pencatatan Nilai /Aset 0 0,00
 Penghapusan 0 0,00
 Mutasi ke SKPD 0 0,00

Jumlah 0 0,00

Tanah per 31 Desember 2019 sebanyak 2 bidang, luas 8.103 m2

dengan nilai Rp. 2.129.885.000,00 tersebut telah bersertifikat
sebanyak 1 bidang, luas 6.895 m2 , dengan nilai Rp.
2.100.000.000,00, sedangkan sisanya sebanyak 1 bidang, luas
1.208 m2 dengan nilai Rp. 29.885.000,00 belum bersertifikat.

Dari jumlah tersebut, tidak terdapat tanah yang masih dalam
sengketa atau yang dikuasi oleh pihak ketiga.

Tanah per 31 desember 2019 sebanyak 2 bidang, luas 8.103 m2

dengan nilai Rp. 2.129.885.000,00 tersebut meliputi tanah untuk :
No Uraian bidang Vol (m2) Nilai (Rp)
1. Bangunan 1 6.895 2.100.000.000
2. Jalan - - -
3. Irigasi - - -
4. Jaringan - - -
5. Rencana Pembangunan

Polsek
1 1.208 29.885.000

Jumlah 2 8.103 2.129.885.000

Rincian Tanah dapat dilihat pada Kartu Inventaris Barang A pada
Lampiran Nomor 2.

Peralatan
dan Mesin
Rp.
747.878.725,
00

2. Peralatan dan Mesin
Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 sebanyak 211
unit dengan nilai sebesar Rp747.878.725,00, sedangkan saldo
per 31 Desember 2018 sebanyak 203 unit dengan nilai sebesar
Rp701.095.850, sehingga terdapat kenaikan sebanyak 8 unit
dengan nilai sebesar Rp 60.950.875,00. Kenaikan saldo
peralatan dan mesin tersebut disebabkan adanya Mutasi Masuk
dan Belanja Modal.

Saldo peralatan dan mesin yang disajikan dalam Neraca per 31
Desember 2019 sebanyak 211 unit dengan nilai perolehan
sebesar Rp747.878.725,00, yang dapat diuraikan sebagai berikut
:

Uraian Saldo
01/01/2019

Mutasi Tahun 2019 Saldo
31/12/201

9
Penambahan Pengurangan

Unit
Peralatan
dan Mesin 701.095.850 60.950.875 14.168.000 747.878.725

Mutasi penambahan tahun 2019 tersebut meliputi:
Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
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 Pembelian 19.195.500,00
 Transfer masuk ,00
 Hibah (masuk) ,00
 Penyelesaian pembangunan ,00
 Pembatalan penghapusan ,00
 Reklasifikasi masuk ,00
 Pengembangan nilai aset ,00
 Mutasi Masuk 41.355.375,00

Jumlah 60.950.875,00

Mutasi pengurangan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Penghapusan ,00
 Reklasifikasi keluar ,00
 Koreksi pencatatan ,00
 Penghentian aset dari

penggunaan
,00

 Mutasi Keluar 14.168.000,00
 Jumlah 14.168.000,,00

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 sebanyak 2011 unit
dengan nilai 747.878.725,00tersebut meliputi :

No Uraian Vol (m2) Nilai (Rp)
1. Alat besar
2. Alat angkutan 9 332.349.940
3. Alat bengkel dan alat ukur 2 7.045.000
4. Alat pertanian -
5. alat kantor dan rumah tangga 192 356.973.585
6. alat studio dan komunikasi 8 51.510.200
7. alat kedokteran
8. alat laboratorium
9. alat persenjataan keamanan

10. ....................
Jumlah 211 747.878.725

Dari saldo per 31 Desember 2019 tersebut, terdapat  peralatan
dan mesin sebanyak 0 unit dengan nilai Rp 0,00 yang masih
dalam sengketa dan sebanyak 0 unit dengan nilai Rp 0,00 yang
dikuasi oleh pihak ketiga.
Rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada Kartu Inventaris
Barang B pada Lampiran Nomor 3.

Gedung dan
Bangunan
Rp.
1.308.271.65
0,00

3. Gedung dan Bangunan
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 sebanyak
16 unit dengan nilai sebesar Rp1.308.271.650,00, sedangkan
saldo per 31 Desember 2018 sebanyak 15 unit dengan nilai
sebesar Rp1.294.391.650,00sehingga terdapat kenaikan
sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp13.880.000,00. Kenaikan
saldo gedung dan bangunan tersebut disebabkan karena ada
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penambahan.
Saldo Gedung dan Bangunan yang disajikan dalam Neraca per
31 Desember 2019 adalah 16 unit dengan nilai sebesar
Rp1.308.271.650,00yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian
Saldo 01/01/2018 Mutasi Tahun 2019 Saldo 31/12/2019

Penambahan Pengurangan
Unit 15 1 16
Nilai (Rp) 1.294.391.650,00 13.880.000 1.308.271.650,00

Mutasi penambahan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Pembelian 1 13.880.000,00
 Penyelesaian pembangunan ,00
 Reklasifikasi masuk ,00
 Pengembangan nilai aset ,00
 Pengembangan melalui KDP ,00
 ................................................ ,00

Jumlah ,00

Mutasi pengurangan tahun 2019 tersebut meliputi:
Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)

 Penghapusan ,00
 Reklasifikasi keluar ,00
 Koreksi pencatatan ,00
 Penghentian aset dari penggunaan ,00
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,00
 Jumlah ,00

Gedung dan bangunan per 31 desember 2019 sebanyak 16
dengan nilai Rp1.308.271.650,00yang tersebut meliputi :

No Uraian Vol (m2) Nilai (Rp)
1. Bangunan gedung 1.520 1.308.271.650,00
2. Bangunan monumen 0 0
3. ....................

Jumlah 1.520 308.271.650,00

Dari saldo per 31 Desember 2019 tersebut, terdapat gedung dan
bangunan sebanyak 0 unit dengan nilai Rp 0,00 yang masih
dalam sengketa dan sebanyak 0 unit dengan nilai Rp0,00 yang
dikuasi oleh pihak ketiga.

Rincian Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada Kartu
Inventaris Barang C pada Lampiran Nomor 4.

Jalan dan
Jembatan
Rp.4.000.000
,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 sebanyak
2 dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00, sedangkan saldo per 31
Desember 2018 sebanyak 2 dengan nilai sebesar Rp
4.000.000,00, sehingga tidak terdapat kenaikan/penurunan
sebanyak .0 dengan nilai sebesar Rp 0,00. Kenaikan/penurunan
saldo peralatan dan mesin tersebut disebabkan tidak ada
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penambahan maupun pengurangan.
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disajikan dalam Neraca
per 31 Desember 2019 adalah dengan nilai sebesar
Rp4.000.000,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian Saldo
01/01/2018

Mutasi Tahun 2019 Saldo
31/12/2019Penambahan Pengurangan

m2/Unit 2 - - 2
Nilai (Rp) 4.000.000 - - 4.000.000

Mutasi penambahan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Pembelian ,00
 Penyelesaian pembangunan ,00
 Reklasifikasi masuk ,00
 Pengembangan nilai aset ,00
 Pengembangan melalui KDP ,00
 ..................................................... ,00

Jumlah ,00

Mutasi pengurangan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Penghapusan ,00
 Reklasifikasi keluar ,00
 Koreksi pencatatan ,00
 Penghentian aset dari

penggunaan
,00

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,00
 Jumlah ,00

Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2019 sebanyak 0
dengan nilai Rp 0,00 tersebut meliputi :

No Uraian Vol (m2) Nilai (Rp)
1. Jalan dan jembatan
2. Bangunan air/irigasi
3. Instalasi
4. Jaringan
5. ....................

Jumlah

Dari saldo per 31 Desember 2018 tersebut, terdapat jalan, irigasi
dan jaringan sebanyak 0 unit dengan nilai Rp 0,00 yang masih
dalam sengketa dan sebanyak 0 unit dengan nilai Rp 0,00 yang
dikuasi oleh pihak ketiga.
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada Kartu
Inventaris Barang D pada Lampiran Nomor 5.

Aset Tetap
Lainnya
Rp.0,00

5. Aset Tetap Lainnya
Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebanyak 0
dengan nilai sebesar Rp 0,00, sedangkan saldo per 31 Desember
2018 sebanyak 0 dengan nilai sebesar Rp 0,00, sehingga
terdapat kenaikan/penurunan sebanyak 0 dengan nilai sebesar
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Rp 0,00. Kenaikan/penurunan saldo peralatan dan mesin tersebut
disebabkan
...............................................................................................
Saldo aset tetap lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31
Desember 2019 adalah 0 m2/unit dengan nilai sebesar Rp 0,00
yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian Saldo
31/12/2018

Mutasi Tahun 2019 Saldo
31/12/2019Penambahan Pengurangan

m2/Unit
Nilai (Rp)

Mutasi penambahan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Pembelian ,00
 Penyelesaian pembangunan ,00
 Reklasifikasi masuk ,00
 Pengembangan nilai aset ,00
 Pengembangan melalui KDP ,00
 ................................................ ,00

Jumlah ,00

Mutasi pengurangan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Penghapusan ,00
 Reklasifikasi keluar ,00
 Koreksi pencatatan ,00
 Penghentian aset dari

penggunaan
,00

 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,00
 Jumlah ,00

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebanyak 0 dengan
nilai Rp 0,00 tersebut meliputi :

No Uraian Vol(,,,,,) Nilai (Rp)
1. Buku perpustakaan
2. Barang bercorak kebudayaan
3. Hewan, ternak dan tumbuhan
4. ..................................................

Jumlah

Dari saldo per 31 Desember 2019 tersebut, terdapat aset tetap
lainnya sebanyak 0 dengan nilai Rp 0,00 yang masih dalam
sengketa dan sebanyak 0 dengan nilai Rp 0,00 yang dikuasi oleh
pihak ketiga.

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada Kartu Inventaris
Barang E pada Lampiran Nomor 6.

Konstruksi
Dalam

6. Kontruksi Dalam Pengerjaan
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Pengerjaan
0,00 Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 sebanyak 0

dengan nilai sebesar Rp 0,00, sedangkan saldo per 31 Desember
2018 sebanyak 0 dengan nilai sebesar Rp 0,00, sehingga
terdapat kenaikan/penurunan sebanyak 0 dengan nilai sebesar
Rp 0,00. Kenaikan/penurunan saldo peralatan dan mesin tersebut
disebabkan .........................................................
......................................

Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan yang disajikan dalam Neraca
per 31 Desember 2019 adalah 0 m2/unit dengan nilai sebesar Rp
0,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian Saldo
01/01/2018

Mutasi Tahun 2019 Saldo
31/12/2019Penambahan Pengurangan

m2/Unit
Nilai (Rp)

Mutasi penambahan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Reklasifikasi masuk ,00
 Pembangunan tahun 2019 ,00
 ..................................................... ,00

Jumlah ,00

Mutasi pengurangan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Penghapusan ,00
 Menjadi aset tetap ,00
 Koreksi pencatatan ,00
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,00
 Jumlah ,00

Dari saldo per 31 Desember 2019 tersebut, terdapat  konstruksi
dalam pengerjaan sebanyak 0 dengan nilai Rp 0,00 yang masih
dalam sengketa dan sebanyak 0 dengan nilai Rp0 ,00 yang
dikuasi oleh pihak ketiga.
Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan dapat dilihat pada Kartu
Inventaris Barang F pada Lampiran Nomor 7.

7. Aset Lain_lain
Saldo aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebanyak 0 dengan
nilai sebesar Rp 0,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2018
sebanyak 0 dengan nilai sebesar Rp 0,00, sehingga terdapat
kenaikan/penurunan sebanyak 0 dengan nilai sebesar Rp 0,00.
Kenaikan/penurunan saldo Aset Lain-lain tersebut disebabkan
.........................................................
Saldo Aset Lain-lain yang disajikan dalam Neraca per 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,00 yang dapat diuraikan
sebagai berikut :

Uraian Saldo
01/01/2018

Mutasi Tahun 2019 Saldo
31/12/2019Penambahan Pengurangan
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Mutasi penambahan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Barang Rusak Berat ,00
 Usulan Penghapusan 2019 ,00
 ..................................................... ,00

Jumlah ,00

Mutasi pengurangan tahun 2019 tersebut meliputi:

Uraian Vol (Unit) Jumlah (Rp)
 Penghapusan ,00
 Pemanfaatan kembali ,00
 Koreksi pencatatan ,00
 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,00
 Jumlah ,00

Pengungkapa
n Lainnya ....

V. PENGUNGKAPAN LAINNYA
Apabila masih ada permasalahan yang belum diungkapkan
dalam uraian di atas agar diungkapkan di bagian ini.

Informasi
Lain........

VI. INFORMASI LAIN
Apabila ada informasikan berkaitan dengan aset agar
diinformasikan di bagian ini.

Banjarnegara, 2 Januari 2020
CAMAT PANDANARUM

Selaku Pengguna Barang

BARIJADI DJUMPAEDO,S.Sos
NIP.19680105 199803 1 006


