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PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI  

BIDANG AKUNTANSI PEMERINTAH (USK - AP)  

PROGRAM STUDI AKUNTANSI - TAHUN AKADEMIK 2020-2021 - PKN STAN 

 
 
 
A. Gambaran Umum 

1. Sertifikasi kompetensi merupakan bagian dari proses pendidikan tinggi, sebagaimana 

ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 44 

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa sertifikat kompetensi merupakan 

pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang 

ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.  

2. Sertifikat kompetensi tersebut diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan 

organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada 

lulusan yang lulus uji kompetensi.  

3. Program Studi Akuntansi PKN STAN sejak tahun akademik 2019-2020 telah 

menyelenggarakan ujian sertifikasi kompetensi bidang akuntansi pemerintah untuk 

mahasiswa Program Studi akuntansi yang akan lulus pada akhir semester VI reguler. 

Karena masih diselenggarakan secara internal oleh kampus, sebagai hasil kolaborasi 

Program Studi Akuntansi dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, maka 

ujian sertifikasi ini masih merupakan proyek rintisan (pilot project). Pembentukan suatu 

lembaga sertifikasi khusus yang merepresentasi organisasi profesi akuntansi sampai saat 

ini masih dalam proses. 

4. Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Kompetensi Bidang Akuntansi Pemerintah (USK - AP) 

tahun akademik 2020-2021 ini tetap diselenggarakan secara daring (on-line). Namun 

jenis ujian bertambah yaitu selain ujian praktek, juga terdapat ujian teori dalam bentuk 

computer assisted test (CAT). Peserta ujian juga diperluas kepada calon lulusan Program 

Studi Diploma IV Akuntansi reguler. 

 
B. Peserta Ujian Sertifikasi 

1. Ujian Sertifikasi diperuntukkan bagi mahasiswa calon lulusan Semester VI Program Studi 

Diploma III reguler dan Semester VIII Program Studi Diploma IV Akuntansi reguler. 

2. Untuk mahasiswa Program Studi Diploma III Akuntansi Alih Program dan Program Studi 

Diploma IV Akuntansi Alih Program, ujian sertifikasi dilaksanakan bekerjasama dengan 

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dalam bentuk diklat e-learning topik Satuan Kerja 

Pemerintah Pusat, sesuai dengan hasil koordinasi dengan Pusdiklat Anggaran dan 

Perbendaharaan, yang akan diumumkan pada kesempatan berikutnya. 

 
C. Persiapan Ujian Sertifikasi 

1. Ujian sertifikasi kompetensi ini dilaksanakan dengan menggunakan 4 (empat) aplikasi, yaitu: 
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a. Aplikasi berbasis web, Sistem Informasi Manajemen Sertifikasi Kompetensi Akuntansi 

Pemerintah (SIMANSAP), yaitu untuk manajemen ujian, keperluan komunikasi atau 

penyampaian informasi, dan menampilkan hasil ujian. 

b. Aplikasi berbasis web, Computer Assisted Test (CAT) berbasis KLC 2, untuk 

mengerjakan Ujian Teori Akuntansi Pemerintah. Aplikasi ini bersifat daring (on-line). 

c. Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) khusus ujian sertifikasi, 

untuk mengerjakan Ujian Praktek Akuntansi Pemerintah Pusat. Aplikasi ini bersifat luring 

(off-line) dan harus diinstal di PC/laptop masing-masing peserta, dan untuk pengiriman 

jawaban harus dilakukan secara daring (on-line) melalui aplikasi CAT.  

d. Aplikasi berbasis web, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) khusus ujian 

sertifikasi, untuk mengerjakan Ujian Praktek Akuntansi Pemerintah Daerah. Aplikasi ini 

harus diinstal di PC/laptop masing-masing, dan untuk pengiriman jawaban harus 

dilakukan secara daring (on-line). 

2. Mahasiswa/peserta diwajibkan mempelajari manual dan modul keempat aplikasi tersebut. 

Tautan/link keempat manual dan modul aplikasi tersebut dapat diakses melalui tautan 

bit.ly/manualSIMANSAP atau https://tugasakhirpknstan.com.  

3. Mahasiswa/peserta juga diwajibkan menyaksikan dan mempelajari video tutorial keempat 

aplikasi tersebut pada channel youtube PKN STAN. 

4. Sebelum pelaksanaan ujian sertifikasi akan diadakan briefing yaitu pada hari Rabu, 25 

Agustus 2021. Mahasiswa/peserta diwajibkan untuk mengikuti kegiatan briefing tersebut. 

Briefing akan menggunakan aplikasi zoom dan youtube dengan tautan/link yang akan 

disampaikan melalui ketua kelas. Karena keterbatasan zoom, peserta akan dibagi ke dalam 

dua jadwal briefing, yang akan diinformasikan kemudian. 

 
D. Pendaftaran Peserta Ujian Sertifikasi 

1. Mahasiswa semester VI Prodi DIII Akuntansi dan semester VIII Prodi DIV Akuntansi Tahun 

Akademik 2020-2021 secara otomatis akan terdaftar sebagai peserta ujian sertifikasi 

kompetensi. Admin aplikasi akan mendaftarkan mahasiswa sebagai peserta pada aplikasi 

berbasis web, baik aplikasi SIMANSAP, Aplikasi CAT, maupun Aplikasi Ujian Praktek SAPD. 

2. Peserta diharapkan dapat memeriksa status keikutsertaan melalui aplikasi SIMANSAP dan 

aplikasi SAPD pada tautan https://tugasakhirpknstan.com dan aplikasi CAT pada tautan 

https://klc2.kemenkeu.go.id/cat.  

3. Peserta memulai masuk pertama kali pada keempat aplikasi tersebut dengan menggunakan 

user dan password berupa NPM. Setelah berhasil masuk, peserta mengkonfirmasi data diri, 

data kelas, dan NPM, kemudian mengubah password. User dan password agar dicatat atau 

diingat sehingga tidak lupa pada saat masuk kembali di waktu lain dan terutama saat ujian. 

4. Dalam rangka familiarisasi, peserta dapat melakukan uji coba dan latihan penggunaan 

keempat aplikasi setelah briefing dengan menggunakan user id dan password yang telah 

dibuat. 

https://tugasakhirpknstan.com/
https://tugasakhirpknstan.com/
https://klc2.kemenkeu.go.id/cat
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E. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi 

1. Ujian sertifikasi kompetensi dilaksanakan selama tiga hari pada hari Selasa-Kamis, tanggal 

14 s.d. 16 September 2021, pada pukul 08.00 s.d. 10.30 WIB (150 menit) untuk sesi I dan 

pkl. 13.00 s.d. 15.30 WIB untuk sesi II. Peserta/Mahasiswa harus mempersiapkan diri 30 

menit sebelum dimulainya pelaksanaan ujian. 

2. Soal ujian sertifikasi terdiri atas: 

a. Ujian teori dengan aplikasi CAT. 

b .  Ujian Praktek Akuntansi Pemerintah Pusat dengan Aplikasi SAIBA khusus sertifikasi. 

c .  Ujian Praktek Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Aplikasi SAPD khusus sertifikasi. 

 
F. Media / Prasarana Ujian Sertifikasi 

1. Pelaksanaan Ujian Tertulis dan Ujian Praktek menggunakan PC/laptop masing-masing 

peserta ujian. 

2. Sebelum ujian peserta sudah mengunduh semua aplikasi dan sudah berlatih 

menggunakannya berdasarkan materi manual, modul dan video yang telah diberikan. 

3. Untuk ujian praktek, hasil pengerjaan latihan soal agar diperhatikan jangan sampai 

bercampur dengan jawaban ujian, khususnya jika pada ujian menggunakan satuan kerja 

yang sama. 

 
G. Tahapan Ujian 

Peserta melaksanakan tahapan ujian on line sebagai berikut: 

1. Ujian Teori Akuntansi Pemerintah (CAT) 

a. Ujian Teori Akuntansi Pemerintah dilaksanakan secara daring (on-line) dari tempat 

masing-masing peserta sesuai jadwal yang diberikan (Sesi I atau Sesi II). Soal diakses 

peserta melalui aplikasi CAT pada laman KLC2. Selama mengerjakan soal, peserta 

harus tetap terhubung secara daring (on-line) dan kehadirannya dimonitor oleh 

pengawas/admin.  

b. Peserta mengakses laman KLC2 https://klc2.kemenkeu.go.id/cat dengan menggunakan 

user-id dan password yang telah diberikan. 

c. Peserta memilih program ujian sertifikasi kompetensi. 

d. Peserta memilih mata ujian, yaitu ujian teori. 

e. Peserta melihat halaman detil ujian dan menekan tombol ‘mulai ujian’.  

f. Peserta membaca panduan ujian dan menekan tombol ‘lanjut’. 

g. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang disediakan. Apabila durasi waktu 

ujian telah habis, aplikasi akan secara otomatis mengirimkan jawaban peserta dan ujian 

dinyatakan selesai. 

h. Keterlambatan dalam memulai pengerjaan soal ujian dapat mengurangi durasi waktu 

ujian. Peserta tidak akan mendapat waktu tambahan jika memulai pengerjaan soal 

secara terlambat. 

https://klc2.kemenkeu.go.id/cat


5 
 

i. Peserta dapat mengubah jawaban sepanjang waktu ujian masih tersedia.  

j. Setelah selesai mengerjakan soal ujian, peserta menekan tombol ‘kirim dan selesai 

ujian’. 

2. Ujian Praktek Akuntansi Pemerintah Pusat menggunakan aplikasi SAIBA. 

a. Ujian Praktek Akuntansi Pemerintah Pusat dilakukan secara luring (off-line) dari tempat 

masing-masing-masing peserta. Soal diunduh oleh peserta melalui aplikasi CAT pada 

laman KLC2 pada jadwal yang ditentukan.  

b. Peserta mengakses laman KLC2 https://klc2.kemenkeu.go.id/cat dan dapat mengunduh 

soal 1 jam sebelum ujian dimulai, dengan menggunakan user-id dan password yang 

telah diberikan. Soal ujian berupa data transaksi dan arsip data computer (ADK) neraca 

awal tahun. 

c. Tim Informasi Ujian akan menyampaikan password soal ujian kepada ketua kelas 

melalui grup WA “Akademik dan Ketua Kelas”, 5 menit sebelum jadwal pelaksanaan 

ujian. Selanjutnya, ketua kelas mendistribusikan password soal kepada seluruh 

anggota kelas. 

d. Peserta rnengerjakan soal sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan 

aplikasi SAIBA khusus ujian sertifikasi dengan PC atau laptop masing-masing secara 

luring (off-line). 

e. Setelah waktu ujian berakhir, peserta menyalin file arsip data komputer (ADK) dari 

folder “krm” aplikasi SAIBA dan membuat backup atas aplikasi SAIBA tersebut. 

f. Peserta mengirimkah hasil ujian berupa file ADK, dan dapat dilengkapi dengan file 

backup aplikasi SAIBA, melalui aplikasi CAT sebagaimana saat mengunduh file soal. 

3. Ujian Praktek Akuntansi Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SAPD. 

a. Ujian Praktek Akuntansi Pemerintah Daerah dilakukan secara luring (off-line) dan 

daring (on-line). Saat membuka aplikasi pertama kali dan saat mengerjakan soal 

peserta harus luring (off-line). Saat akan mengirim jawaban peserta harus daring (on-

line) dan mengrim jawaban dari PC/Laptop masing-masing. Soal diunduh oleh peserta 

melalui aplikasi CAT pada laman KLC2 pada jadwal yang ditentukan. 

b. Peserta mengakses laman KLC2 https://klc2.kemenkeu.go.id/cat dan dapat mengunduh 

soal 1 jam sebelum ujian dimulai, dengan menggunakan user id dan password yang 

telah diberikan. Soal ujian berupa data transaksi, anggaran dan neraca awal tahun.  

c. Tim Informasi Ujian akan menyampaikan password soal ujian kepada ketua kelas 

melalui grup WA “Akademik dan Ketua Kelas”, 5 menit sebelum jadwal pelaksanaan 

ujian. Selanjutnya, ketua kelas mendistribusikan password soal kepada seluruh 

anggota kelas. 

d. Peserta mengirimkah hasil ujian dengan cara mengklik menu “Kirim Data Jawaban” 

pada aplikasi SAPD. 

 

https://klc2.kemenkeu.go.id/cat
https://klc2.kemenkeu.go.id/cat
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H. Ketentuan & Aturan 
 

1. Pemberian Password Soal Ujian 

a. Password soal ujian sertifikasi akan diberikan oleh tim Informasi Ujian kepada peserta 

5 menit sebelum waktu ujian dimulai melalui grup whatsapp “Akademik dan Ketua 

Kelas”, dan selanjutnya ketua kelas diminta menyampaikan ke seluruh anggota kelas. 

b. Password soal ujian sertifikasi on-line juga akan disampaikan oleh tim Informasi Ujian 

melalui aplikasi SIMANSAP. 

2. Karena aplikasi SAIBA tidak berbasis web, jika ada permasalahan dalam penyampaian 

jawaban melalui aplikasi CAT, akan disediakan tempat pengiriman jawaban melalui tautan 

google drive, yang akan disampaikan sebelum ujian.  

3. Pengerjaan soal bersifat open books. 

4. Peserta DILARANG melakukan kerja sama dalam bentuk apapun dengan peserta atau 

pihak lain. 

5. Soal dikerjakan dalam waktu yang tertera dalam waktu 2 jam atau sesuai yang tertera dalam 

petunjuk pengerjaan soal. 

6. Peserta dinyatakan Lulus ujian sertifikasi kompetensi jika memenuhi batas kelulusan pada 

ketiga mata ujian. Peserta yang dinyatakan Tidak Lulus pada minimal satu mata ujian diberi 

kesempatan mengikuti ujian ulangan sebanyak satu kali untuk masing-masing mata ujian. 

 
I. Jadwal Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Bidang Akuntansi Pemerintah 

 
NO Agenda Hari Tanggal 

1 Pengumuman Ujian Sertifikasi Jumat 13 Agustus 2021 

2 Pendistribusian Panduan aplikasi dan Modul Jumat 20 Agustus 2021 

3 Briefing Ujian Sertifikasi 25 Agustus 2021 

4 Pendataan Mahasiswa yang mengalami kendala teknis Selasa 11 September 2021 

5 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi 
  Ujian Teori 
  Ujian Praktek Akuntansi Pempus 
  Ujian Praktek Akuntansi Pemda 
 

 
Selasa 
Rabu 
Kamis 

 
14 September 2021 
15 September 2021 
16 September 2021 

 
6 Pengumuman Kelulusan Tahap I  Jumat 24 September 2021 

7 Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Mengulang 
  Ujian Teori 
  Ujian Praktek Akuntansi Pempus 
  Ujian Praktek Akuntansi Pemda 
 
 

 
Selasa 
Rabu 
Kamis 

 
28 September 2021 
29 September 2021 
30 September 2021 

8 Pengumuman Kelulusan Tahap II  Jumat 8 Oktober 2021 
 
 
J. Informasi Lain-Lain 

 
1. Segala bentuk pertanyaan oleh peserta sertifikasi terkait teknis administrasi 

penyelenggaraan sertifikasi serta penggunaan aplikasi SIMANSAP, CAT, SAIBA dan SAPD 

dapat disampaikan melalui grup telegram pada tautan https://t.me/joinchat/LacpctqZ-

tBlNGQ1.  

Rabu

https://t.me/joinchat/LacpctqZ-tBlNGQ1
https://t.me/joinchat/LacpctqZ-tBlNGQ1
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2. Setiap peserta dapat saling berdiskusi di grup tersebut dipandu tim admin dari mahasiswa 

sendiri dan atau moderator dari Dosen anggota Tim Ujian Sertifikasi. 

3. Jika masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab di grup telegram, tim admin dapat 

menyampaikan secara khusus kepada Dosen anggota Tim Ujian Sertifikasi. 

 

 
 
 
 

Direktur, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditandatangani secara elektronik 
Rahmadi Murwanto 
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