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Yth. Seluruh Pengguna Aplikasi SAKTI

Dengan ini disampaikan bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 Pukul 10.00 WIB
sampai dengan hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 pukul 13.00 WIB telah dilakukan
maintenance SAKTI yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan perbaikan serta
penambahan ﬁtur transaksi Kartu Kredit Pemerintah pada SAKTI.

Adapun detail Perubahan/Perbaikan/Penambahan adalah sebagai berikut:
(Ket: Add = Penambahan; Fix=Perubahan/Perbaikan)

MODUL KOMITMEN:

[Add] Penambahan Fitur Kartu Kredit Pemerintah
[Fix] Validasi Perekaman BAST Non-Kontraktual jika Mata Uang Belum Dipilih
[Fix] Perekaman Data Site Bank Supplier Yang Tidak Sesuai dengan Site Addressnya

MODUL BENDAHARA:

[Add] Penambahan Fitur Kartu Kredit Pemerintah
[Fix] Satu NTPN dapat direkam untuk beberapa Setoran
[Add] Konﬁrmasi Setoran PNBP dan Pajak Bendahara Penerimaan
[Fix] Validasi NTPN (menu upload penerimaan dengan menu PNBP Dana Titipan Benpen)

MODUL PEMBAYARAN:

[Add] Penambahan Fitur Kartu Kredit Pemerintah
[Fix] Nilai saldo awal SP3B tidak sesuai

MODUL PERSEDIAAN:

[Fix] Validasi transaksi UAKPB dan UAPKPB terkait tutup buku transaksi (validasi
perekaman data transaksi Persediaan yg sifatnya mandatory (wajib), satker tidak bisa
melakukan perekaman transaksi yang bulan sebelumnya belum dilakukan tutup periode)

[Add] Validasi informatif/ konﬁrmasi pada saat tutup periode apabila periode tersebut tidak
ada transaksi sama sekali/ tak ada transaksi masuk/ tak ada transaksi keluar, apabila mmg
tidak ada silahkan pilih Yes utk tetap tutup periode

[Fix] Validasi informatif/ konﬁrmasi khusus bulan 6 dan 12 apabila belum ada transaksi
opname ﬁsik untuk memastikan tidak ada transaksi yg ketinggalan di semester tersebut

Validasi diatas berlaku bagi satker dan anak satker secara kesatuan, artinya apabila salah
satu anak satker belum melakukan tutup periode akan berdampak pada induk/ anak satker
lainnya tidak bisa lanjut transaksi di bulan berikutnya. Untuk itu agar satker dan anak
satker segera melakukan perekaman dan veriﬁkasi data persediaan dengan benar, lengkap
dan tepat waktu sesuai urutan transaksinya.

[Fix] Validasi squence tanggal buku
[Add] Konsep perekaman referensi kode barang

MODUL ASSET TETAP:

[Fix] Reklas Masuk dan Reklas Keluar
[Fix] History koreksi perubahan nilai

[Fix] Transaksi Perolehan BMN satuan M2 Enable isian kuantitas
[Fix] Pencetakan Logo dengan cara cari kode/ nama barang

Untuk itu dimohon agar seluruh pengguna SAKTI melakukan update SAKTI dengan
menjalankan SAKTI.EXE terlebih dahulu.

Demikian disampaikan, atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

