
 
 
 

Pontianak, 27 Maret 2017  
 
Nomor : W17.U/649/PL.07/3/2017 
Lampiran : 1 (satu) berkas 
Hal : Pemenuhan Permintaan Dokumen 
 
Yth. 
Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Pontianak 
Sekretaris Pengadilan Negeri se-Kalimantan Barat 
Sekretaris Pengadilan Agama se-Kalimantan Barat 
Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak 
Sekretaris Pengadilan Militer Pontianak 
di –  
 Tempat 
 

 

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan MA RI nomor 

188/BUA.4/PL.07/3/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal Permintaan Dokumen (surat terlampir) 

dengan ini kami sampaikan kepada seluruh satuan kerja yang terkait untuk dapat 

menindaklanjuti permintaan dokumen seperti yang tercantum dalam surat tersebut. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan penjelasan 

mengenai permintaan dokumen yang tersebut dalam surat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Rincian KDP (sesuai contoh tabel lampiran 1) 

Penjelasan: 

Satuan kerja yang harus menyampaikan ini adalah satker yang pada Neraca Tahun 2016 

terdapat akun Konstruksi Dalam Pengerjaan diantaranya: Pengadilan Negeri Singkawang dan 

Pengadilan Agama Sambas.  Satker terkait mengisi tabel lampiran 1 dan untuk kolom 8 (Nilai 

(Rp.)) dikosongkan karena belum menjadi aset. 

2. Daftar rincian penambahan aset tetap yang diperoleh dari penyelesaian pembangunan 

dengan KDP dan pengembangan melalui KDP tahun 2016 (sesuai contoh tabel pada lampiran 

2) 

Penjelasan: 

Satuan kerja yang harus menyampaikan ini adalah satker yang pada tahun 2016 telah 

mencatat transaksi yang dimaksud diantaranya: Pengadilan Negeri Sintang, Pengadilan 

Tinggi Pontianak, Pengadilan Agama Ketapang, Pengadilan Agama Putussibau, Pengadilan 

Tinggi Agama Pontianak, Pengadilan Agama Mempawah, Pengadialn Tata Usaha Negara 

Pontianak, Pengadilan Agama Bengkayang. Satker terkait mengisi tabel lampiran 2. 

3. Daftar kontrak gedung dan bangunan yang item pekerjaannya jadi satu antara gedung dan 

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta peralatan mesin yang diakui nilainya sebagai satu 

NUP gedung dan bangunan di SIMAK-BMN (sesuai contoh tabel pada lampiran 3). 

Penjelasan: 

Satuan kerja yang harus menyampaikan ini adalah satker yang dalam pelaksanaan belanja 

modalnya membuat kontrak paket pekerjaannya terdiri dari berbagai jenis aset tetapi dalam 
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pencatatannya di BMN hanya menjadi satu NUP. Contoh kasus, satker A membuat kontrak 

pekerjaan pembangunan gedung tetapi di dalam kontrak tersebut terdapat item pekerjaan 

pembangunan jalan namun dicatat di SIMAK hanya sebagai gedung kantor dengan satu NUP 

maka satker tersebut harus menyampaikan hal tersebut. Satker terkait mengisi tabel 

lampiran 3. 

4. Daftar rincian aset tak berwujud 2016 (sesuai contoh tabel pada lampiran 4). 

Penjelasan: 

Satuan kerja yang harus menyampaikan ini adalah satker yang pada Neraca Tahun 2016 

terdapat akun Software diantaranya: Pengadilan Agama Sintang, Pengadilan Agama 

Ketapang, Pengadilan Agama Sanggau, Pengadilan Agama Putussibau, Pengadilan Tata 

Usaha Negara Pontianak. Satker terkait mengisi tabel lampiran 4. 

5. Daftar rincian ATB lainnya… dst. 

Penjelasan: 

Tidak ada satker yang mencatat aset tersebut. 

6. Daftar rincian ATR lainnya… dst. 

Penjelasan: 

Tidak ada satker yang mencatat aset tersebut. 

7. Hasil revaluasi aset tetap (tim penertiban aset dari KPKNL) beserta rincian dan dokumen 

pendukungnya berupa softcopy (sesuai contoh pada lampiran 5) 

Penjelasan: 

Satuan kerja yang harus menyampaikan ini adalah satker yang pada tahun 2016 telah 

mencatat transaksi yang dimaksud diantaranya: Pengadilan Negeri Sanggau dan Pengadilan 

Agama Ketapang. Satker terkait mengisi tabel lampiran 5 dan mengirimkan dokumen 

pendukungnya. 

8. Daftar SK Penghapusan dan usulan penghapusan Tahun 2016 beserta dokumen 

pendukungya (sesuai contoh tabel pada lampiran 6). 

Penjelasan: 

Satuan kerja yang harus menyampaikan ini adalah satker yang pada tahun 2016 telah 

mencatat transaksi yang dimaksud diantaranya: Pengadilan Agama Pontianak, Pengadilan 

Agama Sintang dan Pengadilan Agama Bengkayang. Satker terkait mengisi tabel lampiran 6 

dan mengirimkan dokumen pendukungnya. 

9. Daftar koreksi pencatatan aset tetap diantaranya transaksi perubahan nilai/kuantitas (204), 

transaksi koreksi pencatatan (305), transaksi reklasifikasi keluar (304), transaksi reklasifikasi 

masuk (107) beserta dokumen pendukungnya (rincian berupa softcopy dalam bentuk ms-

excel dan dokumen pendukung berupa softcopy dalam pdf). 

Penjelasan: 

Satuan kerja yang harus menyampaikan ini adalah satker yang pada tahun 2016 telah 

mencatat transaksi yang dimaksud diantaranya:  

Transaksi koreksi pencatatan nilai/kuantitas (204): 

Pengadilan Negeri Sintang, Pengadilan Tinggi Pontianak, Pengadilan Agama Sambas dan 

Pengadilan Agama Bengkayang. 



Transaksi reklasifikasi keluar (304): 

Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Singkawang, Pengadila Negeri Ketapang, 

Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak, Pengadilan Agama Sanggau dan 

Pengadilan Agama Putussibau. 

Transaksi reklasifikasi masuk (107): 

Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Singkawang, Pengadilan Negeri Ketapang, 

Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Tinggi Pontianak, Pengadilan Agama Sanggau dan 

Pengadilan Agama Putussibau. 

Satker terkait membuat rincian berupa softcopy dalam bentuk ms-excel, format bebas 

dengan mencantumkan jumlah barang, total nilai transaksi, no surat keterangan dan 

keterangan mengenai transaksi tersebut. Dokumen pendukungnya berupa softcopy dalam 

pdf dapat berupa Surat Keterangan yang ditandantangani KPA dan dokumen – dokumen 

yang menjadi dasar transaksi tersebut. 

Dokumen – dokumen tersebut dikirimkan melalui e-mail ke alamat e-mail 

pengadilantinggiptk@gmail.com dan samza_j@yahoo.com, kami harapkan dokumen tersebut 

dapat kami terima paling lambat hari rabu tanggal 29 Maret 2017. 

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih. 

 
 

Sekretaris Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat 
 
 
 
 
 

Drs. Tajudin Nur, SH. 
NIP. 196406081984031004 

 
 
Tembusan: 
1. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 
2. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI; 
3. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak; 
4. Arsip 


