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2. Instalasi Aplikasi SAIBA
Agent 007 - 2019-10-22 - 11 Comments - dalam SAIBA - Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akural
1. Arahkan ke file instaler aplikasi SAIBA Installer_SAIBA.exe klik dua kali pada
Installer_SAIBA.exe atau klik kanan Installer_SAIBA.exe untuk yang menggunakan Windows 7 dan
diatasnya kemudian pilih "Run As Administrator"
2. Klik tombol "Berikut >>", proses instalasi akan membentuk folder pada C:\SAIBA\ dan icon pada desktop. Proses instalasi
akan berjalan dan tunggu sampai dengan selesai.
3. Apabila proses instalasi berhasil, maka dalam desktop monitor akan tampil icon sbb: .
Jika sudah dilakukan proses instalasi untuk aplikasi, maka aplikasi SAIBA 2015 tingkat UAKPA siap dijalankan dan dapat
digunakan.
Jika sudah pernah melakukan proses instalasi untuk aplikasi SAIBA 2015, apabila ingin memperbaharui aplikasi ini cukup
dengan melakukan proses update. Baik itu update aplikasi SAIBA 2015 atau update referensi SAIBA 2015.

Comments (11)
Hendri Nofri Fri, 21st Apr 2017 3:40am
Bagaimana cara download Aplikasi Satker, karena saya tidak pernah berhasil mendownload aplikasi satker, baik saib, sas, simak
gpp dll
Agent 006 Tue, 25th Apr 2017 4:10pm
Yth.
Silahkan kirimkan email kepada hai.djpbn@kemenkeu.go.id untuk kami berikan tautan.
Terima kasih
Andriyani Fri, 7th Jul 2017 4:46am
selamat malam, hai DJPB... saya bisa minta aplikasi database saiba an juga aplikasi inject pin diupload?
Terima Kasih
Agent 006 Wed, 12th Jul 2017 6:17pm
Yth.
Silahkan cek pada http://www.hai.djpbn.kemenkeu.go.id/downloads
Andi Mon, 24th Sep 2018 9:48pm
Apakah dapat langsung saja melompat ke update saiba terbaru tanpa perlu melakukan instalasi update secara berurutan apabila
telah selesai memasang saiba
Agent 172 Wed, 26th Sep 2018 9:13am
Yth. Bapak/Ibu Andi

Aplikasi SAIBA setiap tahun akan ada update khusus, yakni diawali dengan X.0 (SAIBA TA 2017 4.0, SAIBA TA 2018 5.0), apabila
satker akan mengupdate dengan versi terbaru, pastikan satker telah mengupdate versi awal tahun terlebih dahulu kemudian dapat
lompat ke versi terakhir pada tahun berkenaan. Contoh, SAIBA TA 2017 versi 4.0, apabila satker telah mengupdate SAIBA 4.0
kemudian loncat update ke 4.5 dapat langsung dilakukan sedangkan apabila SAIBA TA 2017 versi 4.0 kemudian akan loncat ke
SAIBA TA 2018 versi akhir 5.1, maka satker agar mengupdate versi 4.5 kemudian versi 5.0 baru update versi 5.1
Terima kasih
Mahdi Wed, 23rd Jan 2019 1:58pm
Permisi izin bertanya, kalau ingin install SAIBA dari nol apakah harus install dulu versi 1.0 lalu lanjut update sampai versi terbaru?
Agent 015 Wed, 23rd Jan 2019 2:49pm
Yth Mahdi
Aplikasi SAIBA setiap tahun akan ada update khusus, yakni diawali dengan X.0 (SAIBA TA 2017 4.0, SAIBA TA 2018 5.0), apabila
satker akan mengupdate dengan versi terbaru, pastikan satker telah mengupdate versi awal tahun terlebih dahulu kemudian dapat
lompat ke versi terakhir pada tahun berkenaan. Contoh, SAIBA TA 2017 versi 4.0, apabila satker telah mengupdate SAIBA 4.0
kemudian loncat update ke 4.5 dapat langsung dilakukan sedangkan apabila SAIBA TA 2017 versi 4.0 kemudian akan loncat ke
SAIBA TA 2018 versi akhir 5.1, maka satker agar mengupdate versi 4.5 kemudian versi 5.0 baru update versi 5.1
Terima kasih
Joseph Thu, 28th Mar 2019 9:00am
Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan sebelumnya tentang "apakah harus install dulu versi 1.0 lalu lanjut update sampai versi
terbaru?" belum dijawab dengan jelas ya atau tidak.
Jika ya, mohon tautan ke installer v.1.0, jika tidak, mohon beri penjelasan bagaimana cara install bagi peranti yg sama sekali
belum pernah terpapar/terinstall SAIBA.
Terimakasih
Agent 172 Thu, 28th Mar 2019 9:29am
Yth. Joseph
Untuk SAIBA tidak perlu repot menginstall dari awal, cukup copykan saja satu folder SAIBA ke komputer baru.
Terima kasih
arief rakhman akbar Mon, 1st Apr 2019 12:14pm
Mohon izin bertanya untuk tahun 2019 apakah tetap menggunakan SAIBA Versi 5.3? karena saya dari awal tahun belum bisa
transfer DIPA ke aplikasi SAIBA. selain itu saya juga menanyakan apakah E-Rekon untuk tahun 2019 belum ada atau bagaiman?

