
PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI SUSULAN (MENGULANG) 
BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAH TAHUN AKADEMIK 2019/2020  

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 
 
 

1. Ujian akan dilaksanakan melalui SIMANSAP pada alamat http://tugasakhirpknstan.com. Silakan 
mengakses SIMANSAP dengan user dan password masing-masing.  

 

2. Ujian sertifikasi dilaksanakan secara serentak pada hari Senin, 5 Oktober 2020. Peserta harus 
mempersiapkan diri 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. 
a. Ujian aplikasi SAIBA dilaksanakan pukul 9.00 WIB sd 11.00 WIB,  
b. Ujian aplikasi SKPD dilaksanakan pukul 13.00 WIB sd 15.00 WIB.   

3. Peserta mengunduh soal dari  aplikasi SIMANSAP, 1 jam sebelum ujian dimulai. Soal ujian berupa 
data transaksi dan arsip data komputer neraca awal tahun.  Soal Aplikasi SAIBA dan Aplikasi 
Akuntansi SKPD masih terpoteksi password.   

4. Password soal ujian sertifikasi akan dibagikan melalui aplikasi SIMANSAP 5 menit sebelum waktu 
ujian dimulai.  

5. Peserta rnengerjakan soal sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan PC atau 
laptop masing-masing. Pengerjaan soal bersifat open book.  

6. Peserta DILARANG melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan peserta atau pihak lain. 
Soal dikerjakan dalam waktu yang tertera dalam petunjuk pengerjaan soal.  

7. Setelah selesai mengerjakan aplikasi SAIBA, peserta diminta mengirim ke SIMANSAP file kirim 
hasil pekerjaan berupa file zip ADK Kirim e_Rekon. Penamaan nama file nya adalah sebagai 
berikut : 

LJU_Kode ujian 01_d3akt_Kelas_SAIBA_Nomor presensi_Nama mahasiswa_NIM 

Contoh nama file ujian SAIBA : 

LJU_01_d3akt_6-20_SAIBA_16_FARHAN SHIDQI_1302170663 

8. Untuk Aplikasi Akuntansi SKPD, peserta diminta mengirim 1 file Excel hasil IMPOR dari file 
dengan nama file Akuntansi SKPD Excel.xlsm serta file .accde asli atau backup.  Dalam kondisi 
darurat, file hasil IMPOR bisa diganti dengan file hasil EKSPOR yang dibuat dengan menu pada 
aplikasi Akuntansi SKPD. File hasil Ekspor berupa enam file dengam tipe file .csv. File excel 
Akuntansi SKPD Excel.xlsm (maupun enam file .csv jika kondisi darurat) dapat diperoleh di folder 
C tempat program diinstal pertama kali. Bila terdapat gangguan saat kirim, file .accde dapat 
ditunda pengirimannya. Penamaan nama file nya sebagai berikut : 

LJU_Kode ujian 02_d3akt_Kelas_SKPD_Nomor presensi_Nama mahasiswa_NIM 

Contoh nama file ujian SKPD : 

LJU_02_d3akt_6-20_SKPD_16_FARHAN SHIDQI_1302170663 

9. Untuk pengiriman jawaban terlebih dahulu harus dibuat folder dan diberi nama sebagaimana yang 
disebutkan pada poin 7 dan 8. Setelah file jawaban dimasukkan ke dalam folder tersebut, 
selanjutnya folder tersebut dilakukan kompresi agar menjadi file zip. Dengan demikian file zip 
berisi folder, dan folder berisi file jawaban. File zip ini yang wajib diupload ke dalam aplikasi 
SIMANSAP. 

  

 

      TIM USK-AP, JURUSAN AKUNTANSI PKN STAN 
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