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Yth. Pengguna Aplikasi SAKTI
Di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Update Aplikasi SAKTI tanggal 14 Agustus 2018, dapat kami
sampaikan beberapa perbaikan dan perubahan pada SAKTI yaitu sebagai berikut :
Admin :
1. Update Versioning

Anggaran :
1. Perbaikan form Upload ADK GPP
2. Validasi volume dan satuan komponen
3. Report Rincian Kertas Kerja (perbaikan penandatangan)

Bendahara:
1. Perbaikan nilai hibah bank dan kas BPP pada menu saldo detail
2. Perbaikan pada menu saldo awal hibah bank dan tunai
3. Mengakomodir pencatatan jenis SPM 242 & 222 di dana titipan
4. Defect ﬁx menu dana titipan
5. Perbaikan validasi tanggal dibayar maju
6. Perbaikan jurnal balik dana titipan
7. Perbaikan ubah SP2D barang tanpa cek FA
8. Perbaikan jurnal ubah kwitansi

“Diantara perubahan tersebut, SP2D berjenis 221, 222, dan 242 dengan supplier tipe 1
dapat dicatat di form kas bank bendahara pengeluaran dan form pembayaran dana titipan.
Dengan dibukanya ketiga jenis SP2D ini di modul bendahara, maka SP2D terdahulu yang
belum dicatat akan muncul di menu kas bank. Jika sebelumnya SP2D tersebut sudah dicatat
di menu kas lainnya, mohon untuk mengabaikan dan tidak mencatat kembali SP2D
tersebut. Dengan mencatat kembali ketiga jenis SP2D tersebut, dapat menimbulkan double

pencatatan dengan kas lainnya, serta menyebabkan nilai LPJ berubah. Jika terjadi
perubahan pada nilai LPJ di bulan yang lalu perlu untuk mengupload ulang ADK LPJ ke
Aplikasi SPRINT”

Komitmen :
1. Perbaikan Kontrak multiyears dan release dengan beda mata uang
2. Penambahan referensi mata uang untuk kontrak release multiyears

Pembayaran :
1. Update transaksi Valas

Aset Tetap :
1. Perbaikan validasi KIB

GLP :
1. Perbaikan jurnal balik dana titipan
2. Perbaikan validasi tanggal dibayar maju
3. Perbaikan jurnal ubah kwitansi
4. Perbaikan jurnal selisih kurs
Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon untuk menjalankan auto updater aplikasi SAKTI
terlebih dahulu sebelum kembali mengakses aplikasi SAKTI.
Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

