
Aplikasi Persediaan 

 

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 
Tahun 2021 Audited, Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-16/PB/PB.6/2022 
tanggal 25 Maret 2022 tentang Rilis Update Aplikasi Persediaan Versi 21.1.0, SIMAK BMN Versi 
21.2.0, dan SAIBA Versi 21.2.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2021 Audited, serta 
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-17/PB/PB.6/2022 tanggal 2 April 2022 hal 
Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi, Upload Ulang/Push Data ke Aplikasi e-Rekon&LK, dan 
Penyampaian LKKL Tahun 2021 Audited, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut: 

1. Seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang belum menerapkan SAKTI berbasis web 
secara penuh pada tahun 2021 menyusun dan menyampaikan LKKL Tahun 2021 Audited 
menggunakan aplikasi berikut: 

a. Aplikasi Persediaan versi 21.1.0 

b. Aplikasi SIMAK BMN versi 21.2.0 

c. Aplikasi SAIBA versi 21.2.0 

d. Aplikasi e-Rekon&LK 

2. Sebagaimana telah dijelaskan dalam petunjuk teknis instalasi dan penggunaan update 
Aplikasi Persediaan versi 21.1.0, kesalahan prosedur serta permasalahan pada aplikasi versi 
sebelumnya dapat berdampak pada terjadinya kuantitas minus pada layer persediaan 
tertentu. Kondisi ini mengakibatkan satker tidak dapat melakukan pengiriman ADK 
persediaan pada bulan 12 (bulan Desember 2021) ke Aplikasi SIMAK BMN.  

3. Kuantitas minus tersebut diselesaikan menggunakan Aplikasi Persediaan versi 21.1.0 melalui 
proses penyandingan data dan perhitungan ulang secara otomatis pada saat operator 
melakukan instalasi update dan login ke aplikasi. Namun demikian, apabila kuantitas minus 
tersebut terjadi atas layer saldo awal persediaan tahun 2021, aplikasi tidak melakukan 
penyesuaian/koreksi atas data tidak wajar tersebut karena saldo minus dimaksud telah sesuai 
dengan saldo akhir tahun 2020 audited. Hal ini dimungkinkan terjadi karena satker tidak 
melakukan opname fisik pada akhir tahun 2020 dalam rangka menyesuaikan data tidak wajar 
tersebut, sesuai petunjuk teknis instalasi dan penjelasan update Aplikasi Persediaan versi 
20.2.0 dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-5/PB/PB.6/2021 tanggal 2 
Februari 2021. Kondisi saldo awal minus tahun 2021 tersebut tervalidasi oleh aplikasi 
sehingga satker tidak dapat melakukan pengiriman data detail persediaan ke Aplikasi SIMAK 
BMN. 

4. Menindaklanjuti permasalahan sebagaimana dimaksid dalam angka 3 di atas, telah 
disediakan update Aplikasi Persediaan versi 21.1.1 untuk mengeliminasi layer saldo awal 
minus tahun 2021. Pada saat dilakukan instalasi update dan login ke aplikasi, secara otomatis 
aplikasi akan mengidentifikasi adanya layer saldo awal persediaan minus, selanjutnya 
membentuk transaksi mutasi keluar (normalisasi) atas layer persediaan tersebut pada tanggal 
1 Januari 2021 dan membentuk jurnal sebagai berikut: 
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D/K Kode Akun Uraian Akun Rp Laporan 
D 117xxx Persediaan xxx xxx Neraca 
K 593xxx Beban xxx xxx LO 

 Jurnal yang terbentuk dari transaksi mutasi keluar (normalisasi) persediaan dengan 
kuantitas atau nilai minus. 

 Kode transaksi pada Daftar Transaksi Persediaan = P02, namun kode transaksi pada 
pengiriman jurnal = P01. 

5. Satker yang mengalami layer saldo awal persediaan minus mungkin telah merekam transaksi 
Opname Fisik (pada awal tahun 2021) dengan maksud untuk mengeliminasi saldo minus 
tersebut. Atas kondisi ini, setelah melakukan instalasi update dan login Aplikasi Persediaan 
versi 21.1.1 sehingga terbentuk normalisasi otomatis untuk mengeliminasi layer saldo awal 
minus, satker agar memastikan bahwa transaksi Opname Fisik atas kode barang tersebut 
telah dilakukan kembali pada bulan 12, sehingga kuantitas persediaan yang tercatat telah 
sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

6. Selain saldo awal minus, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan 
update Aplikasi Persediaan versi 21.1.0 dan/atau versi 21.1.1 namun belum tercakup dalam 
petunjuk teknis instalasi dan penggunaan aplikasi sebagaimana dituangkan dalam Surat 
Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-16/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Maret 2022, antara 
lain: 

a. Versi Aplikasi 

1) Masing-masing satker dan anak satker yang tidak mengalami kuantitas minus pada 
layer saldo awal tahun 2021 agar memastikan bahwa update Aplikasi Persediaan 
yang minimal digunakan adalah Aplikasi Persediaan versi 21.1.0 yang diunggah ke 
situs hai Kemenkeu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, di mana file 
psedia21.1.exe yang terbentuk setelah proses instalasi update, date modified-nya 
adalah 26 Maret 2022. Apabila satker atau anak satker telah terlanjur mengunduh dan 
menggunakan update Aplikasi Persediaan versi 21.1.0 pada hari Jumat tanggal 25 
Maret 2022 yang menghasilkan file psedia 21.1.exe dengan date modified 24 Maret 
2022, satker dan anak satker tersebut wajib mengunduh ulang update Aplikasi 
Persediaan versi 21.1.0 dari hai Kemenkeu atau menggunakan versi 21.1.1.  

2) Bagi satker dan anak satker yang mengalami kuantitas minus pada layer saldo awal 
tahun 2021 wajib menggunakan update Aplikasi Persediaan versi 21.1.1. Setelah 
melakukan instalasi update Persediaan versi 21.1.1, satker agar memastikan 
terbentuk file psedia21.1.1.exe pada folder psedia21. Selanjutnya, satker melakukan 
pengiriman ulang ADK Persediaan dari bulan 1 sampai dengan bulan 12. Setelah 
satker menginstalasi update dan login ke aplikasi versi 21.1.1, satker agar memastikan 
tidak lagi terdapat saldo awal persediaan minus. 

b. Transaksi Koreksi Persediaan  

Bagi satker yang terindikasi telah melakukan perekaman transaksi Koreksi Persediaan 
menggunakan Aplikasi Persediaan versi sebelum 21.1.0, misalnya dengan merekam 
transaksi Koreksi Persediaan (M99 dan K99) menggunakan aplikasi versi 21.0.0 melalui 
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user anak satker atau menggunakan aplikasi versi 20.2.0, satker wajib menghapus 
transaksi Koreksi Persediaan terlebih dahulu sebelum melakukan instalasi update. 
Selanjutnya, satker merekam ulang transaksi Koreksi Persediaan menggunakan Aplikasi 
Persediaan versi 21.1.0 atau versi 21.1.1. 

c. Transaksi Persediaan Tahun 2022 

Bagi satker yang telah merekam transaksi persediaan tahun 2022 menggunakan aplikasi 
versi 21.1.0 agar menghapus transaksi tahun 2022 sebelum melakukan instalasi update. 
Transaksi tahun 2022 akan direkam menggunakan SAKTI setelah dilakukan migrasi saldo 
awal ke SAKTI. 

d. Ketidakpatuhan terhadap huruf a sampai dengan huruf c di atas akan berdampak pada 
kesalahan perhitungan persediaan dan salah saji dalam laporan BMN dan/atau laporan 
keuangan.  

7. Selanjutnya, sehubungan dengan penyelesaian selisih saldo persediaan antara Aplikasi 
Persediaan dengan SAIBA: 

a. Untuk permasalahan selisih saldo Rph Psedia dengan Laporan Persediaan di Neraca 
pada Aplikasi Persediaan: 

1) Pastikan tidak terdapat transaksi persediaan tahun 2022 pada Aplikasi Persediaan 
versi 21.1.0 atau versi 21.1.1.  

2) Bagi satker yang memiliki anak satker, pastikan setiap anak satker telah melakukan 
instalasi update dan login aplikasi versi 21.1.0 atau 21.1.1, karena proses perbaikan 
perhitungan tiap layer persediaan dilakukan per anak satker dan otomatis diproses 
pada saat masing-masing anak login ke aplikasi.  

3) Pastikan setelah instalasi update dan login aplikasi, seluruh anak satker telah 
mengirimkan data ke satker induk. 

b. Untuk permasalahan jurnal Aplikasi SAIBA yang menyebabkan selisih data persediaan 
pada neraca percobaan dengan dengan Laporan Persediaan di Neraca: 

1) Setelah menerima ADK SIMAK BMN bulan 12, satker agar memastikan telah 
melakukan posting ulang bulan 12 sebelum melakukan proses rekonsiliasi persediaan 
di neraca. 

2) Satker memastikan saldo Rph Psedia sama dengan Laporan Posisi Persediaan di 
Neraca (pada Aplikasi Persediaan), sebelum melakukan klik “samakan data”. 

3) Setelah klik “samakan data”, satker agar melakukan posting ulang periode 12 agar 
terbentuk jurnal untuk menyamakan saldo persediaan antara Aplikasi Persediaan 
dengan SAIBA. 

4) Ketika proses rekonsiliasi saldo persediaan di neraca pada Aplikasi SAIBA, dalam hal 
tidak ditemukan perbedaan saldo antara Rph SAIBA dan Rph Persediaan setelah klik 
"cetak data", satker dapat langsung melanjutkan proses pengiriman ADK ke Aplikasi 
e-Rekon&LK. 
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8. Berdasarkan hal-hal di atas, diminta bantuannya untuk: 

a. Menyampaikan update Aplikasi Persediaan versi 21.1.1 hanya terbatas kepada satker 
mitra kerja yang mengalami layer saldo awal persediaan tahun 2021 minus. 

b. Update Aplikasi Persediaan versi 21.1.1 dapat diunduh dari laman https://e-
dropbox.kemenkeu.go.id/index.php/s/8AR9ChRVyQDOGr2 atau pada laman  
https://bit.ly/Persediaan21-1-1   


