
 

 
  

BUKU PANDUAN         
E-SPM DAN E-SIGNER      

      

 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 

 

 

 

Lampiran IV Nota Dinas Kepala Biro Umum 

Nomor KU.1.2/         /SET.M.EKON.3/10/2019 

Tanggal      Oktober 2019 

ASUS
Typewritten text
491

ASUS
Typewritten text
22

ASUS
Typewritten text
        



 

1 
 

 

Daftar Isi 

Halaman Judul ..................................................................................................................................... 0 

Daftar Isi .............................................................................................................................................. 1 

I. Pendahuluan ................................................................................................................................ 2 

1. Definisi istilah dan singkatan..................................................................................................... 2 

II. Petunjuk Umum Penggunaan Aplikasi .......................................................................................... 3 

1. Alur Proses Umum Aplikasi e-SPM ............................................................................................ 3 

2. Instalasi/Konfigurasi ............................................................................................................... 10 

3. Petunjuk Operasional ............................................................................................................. 10 

III. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sesuai Level User pada Satker ................................................. 11 

1. Level User: OPERATOR PENGANTAR SPM ............................................................................... 11 

2. Level User: PEJABAT PERBENDAHARAAN ................................................................................ 21 

  IV. Daftar Pustaka ........................................................................................................................ 24 

 

  



 

2 
 

 

I. Pendahuluan 

1. Definisi istilah dan singkatan  

Pada bagian ini menjelaskan semua definisi dari istilah yang digunakan di dalam dokumen ini. 

Istilah Definisi 

DSITP Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Ditjen 

Perbendaharaan 

KPPN  Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

Satker Satuan Kerja 

PPSPM Pejabat Penandatangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan 

oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran 

dan menerbitkan perintah pembayaran. 

CSO Customer Service Officer  

DIPA Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran adalah Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. 

SPM Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM 

untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan 

Anggaran 

ADK Arsip Data Komputer adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang 

disimpan dalam media penyimpanan digital 

KTP Kartu Tanda Penduduk  

NIP Nomor Induk Pegawai adalah nomor identitas Pegawai Negeri Sipil yang 

bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang 

terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil 

NRP Nomor Registrasi Pokok adalah nomor registrasi yang diberikan kepada 

anggota Polri atau TNI setelah diangkat menjadi Polri atau TNI.  

NIK Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang 

bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang 

terdaftar sebagai Penduduk Indonesia, yang terdapat dalam e-KTP 

DS Digital Signature adalah salah satu tipe tanda tangan elektronik yang 

prosesnya adalah melakukan enkripsi kepada dokumen elektronik (ADK, 

PDF, RAR, dsb) menggunakan kode digital tertentu yang tidak bisa 

diduplikasi 

RA Registration Authority adalah pihak yang bertanggung jawab atas 

penyampaian dan persetujuan permohonan permintaan DS. Untuk 

Aplikasi eSPM, RA ada di KPPN 

CA Certificate Authority adalah pihak yang bertanggung jawab dan 

mengeluarkan DS 

eSPM electronic-SPM adalah aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai 

sarana menyampaikan/menerima Arsip Data Komputer SPM dan 

softcopy dokumen lainnya dari/ke Satuan Kerja/Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara. 

eSPM Signer electronic-SPM signer adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan 
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sebagai sarana menandatangani Arsip Data Komputer SPM dan softcopy 

dokumen lainnya secara digital 

SAS Sistem Aplikasi Satker adalah aplikasi berbasis desktop yang digunakan 

sebagai sarana menyusun ADK SPM, SPM Koreksi, RPD Harian, Kontrak, 

LPJ Bendahara 

AMS Aplikasi Manajemen Sertifikat adalah aplikasi berbasis web yang 

dikembangkan oleh Lemsaneg yang digunakan sebagai sarana 

manajemen sertifikat digital 

LOCK Aplikasi LOCK adalah aplikasi berbasis desktop yang dikembangkan 

Lemsaneg yang digunakan sebagai sarana membangkitkan dan 

mengirimkan CSR dari user ke Lemsaneg 

CSR Certificate Signing Request (CSR) adalah interkoneksi dari user ke 

Lemsaneg untuk melakukan permintaan penerbitan sertifikat digital 

PDF Portable Digital Format adalah format berkas yang dibuat oleh Adobe 

Systems pada tahun 1993 untuk keperluan pertukaran dokumen digital 

ZIP format berkas yang berisi satu atau beberapa file yang dikompresi 

menjadi satu file tanpa harus mengurangi kualitas file tersebut 

FTP File Transfer Protocol (FTP) adalah protokol jaringan yang digunakan 

untuk transfer file antar komputer klien dan server 

LEMSANEG Lembaga Sandi Negara 

Tabel 1. Daftar Istilah dan Singkatan 

 

 

II. Petunjuk Umum Penggunaan Aplikasi  

1. Alur Proses Umum Aplikasi e-SPM 

Aplikasi e-SPM merupakan pendukung bagi pelaksanaan APBN. Agar dapat berjalan secara 

optimal maka Aplikasi e-SPM harus dapat mengakomodir proses bisnis pelaksanaan APBN yang 

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 

Aplikasi e-SPM didesain dengan menggantikan fungsi dan peran Aplikasi PINPPSPM beserta 

pengantaran dokumen pelaksanaan APBN secara langsung. Dengan adanya Aplikasi e-SPM ini, 

pengamanan dokumen sudah tidak lagi menggunakan PIN PPSPM, melainkan DS yang dikeluarkan 

oleh Lemsaneg lewat perantara KPPN. Selain itu Aplikasi e-SPM ini meminimalisir adanya tatap 

muka antara Satker dengan KPPN karena semua pengiriman dokumen pelaksanaan APBN dari 

satker ke KPPN dilakukan via internet 

Secara ilustrasi, alur proses umum pengantaran dokumen pelaksanaan APBN dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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User Pejabat
Perbendaharaan

eSPM

2. Registrasi

AMS

3. Registrasi DS

User 
Pengantar SPM

1. Registrasi

5. Unduh DS

ADK + cetakan eSPM Signer

6. Cek barcode

7. Injeksi DS

ADK + DS dan
PDF + DS

menghasilkan

8. Mengantar

9. Mengunggah

Verifikasi dan 
Validasi DS

10. Proses

FTP

11. Unggah
Secara sistem

KPPN

12.  Unduh
Secara sistem

LOCK

4. Generate CSR

Satker KPPN

 

Gambar di atas menjelaskan mekanisme proses pengantaran dokumen pelaksanaan 

APBN.Dibawah ini disampaikan penjelasan secara rinci sebagai berikut : 

1. User pengantar SPM melakukan registrasi user melalui website Aplikasi eSPM 

(espm.kemenkeu.go.id) 

2. User pejabat perbendaharaan melakukan permintaan username dan password AMS melalui 

Aplikasi eSPM (espm.kemenkeu.go.id) 

3. Setelah mendapatkan username dan password AMS, user pejabat perbendaharaan 

mendaftar DS melalui AMS 

4. Dari token yang dihasilkan oleh AMS, user melakukan generate CSR dari Aplikasi Lock 

sekaligus melakukan perekaman passphrase. 

5. User pejabat perbendaharaan melakukan unduh DS melalui AMS dan/atau Aplikasi LOCK 

6. ADK beserta cetakan diproses pada Aplikasi eSPM Signer untuk dilakukan injeksi DS dan cek 

barcode 

7. User pejabat perbendaharaan melakukan akses ke eSPM Signer untuk melakukan verifikasi 

atas ADK dan cetakan serta melakukan injeksi DS ke dalam ADK dengan output ADK dan PDF 

yang sudah terinjeksi DS. 

8. ADK dan PDF yang sudah terinjeksi DS akan dikirim oleh pengantar SPM melalui Aplikasi 

eSPM 

9. User pengantar SPM dan Bendahara melakukan unggah melalui Aplikasi eSPM. 

10. Aplikasi eSPM melakukan verifikasi dan validasi atas DS dalam ADK dengan koneksi ke server 

DS Lemsaneg. 

11. Setelah valid, secara sistem ADK akan diunggah ke FTP 
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12. Secara sistem juga, Aplikasi eksisting di KPPN akan melakukan unduh ADK yang ada di FTP 

secara sistem. 

Secara garis besar, ada tiga proses dalam Aplikasi eSPM yaitu: 

1. Registrasi  

a. Registrasi user eSPM 

b. Registrasi Pemegang DS 

2. Manajemen User 

a. Penambahan data user 

b. Penonaktifan user 

c. Reset Password 

3. Pengiriman ADK dan Softcopy 

a. SPM 

b. SPM Koreksi 

c. Kontrak 

Berikut ini disampaikan secara lebih detail, sebagai berikut : 

A. Registrasi User eSPM 

 

Pegawai registrasi 
via Aplikasi eSPM

Pegawai datang ke 
KPPN dengan 

membawa berkas 
dokumen 

persyaratan

KPPN melakukan 
verifikasi dokumen 

persyaratan 
dengan data 

registrasi pada 
eSPM

KPPN melakukan 
approval user 

pengantar SPM 
pada Aplikasi eSPM

 

 

Keterangan : 

1. Pegawai melakukan registasi user Pengantar SPM via aplikasi eSPM dengan mengisi formulir 

secara online serta melakukan unggah dokumen-dokumen persyaratan seperti: 

a. SK Penunjukan  

b. Surat Dispensasi (bagi non PNS/TNI/Polri) 

c. Fotokopi KTP 

d. Foto berwarna terbaru 

Setelah rangkaian registrasi sudah selesai, akan menghasilkan cetakan formulir beserta surat 

kuasa KPA bermaterai. 

2. Pegawai bersama dokumen persyaratan datang ke KPPN.  

3. KPPN melakukan pencocokan dokumen persyaratan dengan data yang diterima dari eSPM. 

Apabila sudah sesuai, KPPN melakukan persetujuan user pengantar SPM melalui Aplikasi eSPM. 

Apabila tidak sesuai, KPPN mengembalikan dokumen persyaratan dan Pegawai tersebut harus 

melakukan perbaikan data lewat Aplikasi eSPM. 

B. Registrasi Pemegang DS 

Registrasi Pemegang DS 
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Pejabat registrasi 
via Aplikasi eSPM

Pejabat datang ke 
KPPN dengan 

membawa berkas 
dokumen 

persyaratan

KPPN melakukan 
verifikasi dokumen 

persyaratan 
dengan data 

registrasi pada 
eSPM

KPPN melakukan 
approval user 
pejabat pada 
Aplikasi eSPM

Setelah sistem 
Lemsaneg 
menerima 

approval, KPPN 
meneruskan 
pengiriman 

softcopy KTP user 
ke Lemsaneg  via 

eSPM

KPPN menyetujui 
akses AMS kepada 
user tersebut via 

AMS level user RA

Sistem di 
Lemsaneg 
melakukan 

pengiriman user 
dan pass AMS ke 
email kedinasan 

user pejabat 

User pejabat 
mengakses AMS 
dan melakukan 
pilihan layanan 

pengguna

User pejabat 
mendapatkan 

token pada AMS 
untuk generate 
CSR (Certificate 

Sending Request) 
pada Aplikasi LOCK

User generate CSR 
dan melakukan 

input passphrase 
sebagai private key 
pada Aplikasi LOCK

User unggah surat 
rekomendasi dan 

menyetujui 
perjanjian pemilik 

sertifikat elektronik 
yang dicantumkan 
pada Aplikasi AMS

KPPN melakukan 
verifikasi atas 

dokumen 
pelengkap yang 
sudah diunggah 
oleh user melalui 

AMS

KPPN meneruskan 
permohonan DS 

melalui AMS

User unduh DS 
lewat AMS atau 
Aplikasi LOCK

 

Keterangan : 

1. Pegawai melakukan registasi user Pemegang DS via aplikasi eSPM dengan mengisi formulir 

secara online serta melakukan unggah dokumen-dokumen persyaratan seperti: 

a. SK Penunjukan  

b. Surat Dispensasi (bagi non PNS/TNI/Polri) 

c. Fotokopi KTP 

d. Foto berwarna terbaru 

Setelah rangkaian registrasi sudah selesai, akan menghasilkan cetakan formulir beserta surat 

kuasa KPA bermaterai. 

2. Pegawai bersama dokumen persyaratan datang ke KPPN.  

3. KPPN melakukan pencocokan dokumen persyaratan dengan data yang diterima dari eSPM. 

4. Apabila sudah sesuai, KPPN melakukan persetujuan user pengantar SPM melalui Aplikasi 

eSPM. Apabila tidak sesuai, KPPN mengembalikan dokumen persyaratan dan Pegawai 

tersebut harus melakukan perbaikan data lewat Aplikasi eSPM. 

5. KPPN melakukan penerusan softcopy dokumen registrasi eSPM user ke Lemsaneg sekaligus 

melakukan pengiriman softcopy fotokopi KTP melalui Aplikasi eSPM 

6. KPPN akses AMS level RA untuk melakukan persetujuan akun user tersebut dengan terlebih 

dahulu verifikasi data terhadap softcopy fotokopi KTP. 

7. Secara sistem, berdasarkan permintaan KPPN, Lemsaneg mengirimkan username dan 

password AMS ke email kedinasan user tersebut. 

8. User mengecek email kedinasan mereka dan melakukan akses AMS berdasarkan username 

dan password yang sudah diterima. User melakukan perubahan password dan memilih jenis 

layanan AMS. Untuk saat ini jenis layanan yang dipilih adalah “Layanan Individu” dan “Tanda 

Tangan Digital” 

9. Setelah itu user mendapatkan token melalui AMS untuk dimasukkan ke Aplikasi LOCK guna 

membangkitkan CSR.  

10. Setelah memasukkan token di Aplikasi LOCK, user membangkitkan CSR dan otomatis terkirim 

ke sistem Lemsaneg. Setelah itu, user melakukan perekaman Passphrase sebagai private key. 

11. User masuk ke AMS, melakukan pengecekan status unggah CSR,  unggah dokumen 

pengunggah berupa surat rekomendasi, dan melakukan persetujuan penggunaan sertifikat 

digital 

12. Melalui AMS, KPPN dengan user RA melakukan verifikasi atas data dengan surat 

rekomendasi. 

13. Jika sudah diverifikasi sesuai, KPPN meneruskan permintaan DS ke Lemsaneg melalui AMS 
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User sudah bisa melakukan unduh DS melalui AMS maupun LOCK. Jika unduh melalui AMS, user 

harus masuk menggunakan username password yang sudah diberikan ketika registrasi. Jika 

unduh melalui LOCK, user harus memasukkan passphrase yang sudah direkam 

C. Penambahan Data User 

 

Penambahan Data User 

Penambahan data user ini digunakan ketika user mempunyai lebih dari satu satker. 

User mengajukan 
penambahan data 

user ke KPPN 
melalui surat 

Berdasarkan surat 
tersebut, KPPN 

melakukan 
penambahan data 
user lewat Aplikasi 

eSPM 

 

1. User bersurat ke KPPN dengan memberitahukan bahwa yang bersangkutan mempunyai 

lebih dari satu satker 

KPPN lewat Aplikasi eSPM level user admin KPPN, melakukan penambahan data user. 

D. Penonaktifan User 

 

Penonaktifan User 

Penonaktifan user digunakan ketika user sudah tidak menjabat sebagai pengantar SPM dan/atau 

Pejabat Perbendaharaan di satker tersebut. 

User mengajukan 
penonaktifan data 

user ke KPPN 
melalui surat 

Berdasarkan surat 
tersebut, KPPN 

melakukan 
penonaktifan data 
user lewat Aplikasi 

eSPM 

KPPN akses AMS 
sebagai RA dan 

melakukan 
penonaktifan DS 
(jika user adalah 

pejabat 
perbendaharaan)

 

1. User bersurat ke KPPN dengan memberitahukan bahwa yang bersangkutan sudah tidak 

menjadi pengantar SPM atau pejabat perbendaharaan 

2. KPPN lewat Aplikasi eSPM level user admin KPPN, melakukan penonaktifan data user.  

Jika user tersebut adalah user Pejabat Perbendaharaan, KPPN lewat AMS melakukan 

penonaktifan DS 

E. Reset Password 

 

Reset Password 
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User mengajukan 
reset password ke 
KPPN berupa surat 
permintaan reset 

password

Berdasarkan surat 
tersebut, KPPN 

melakukan reset 
password lewat 
Aplikasi eSPM 

Password baru 
akan dibangkitkan 
dan dikirim secara 

sistem ke email 
user

 

 

1. User bersurat ke KPPN berupa permintaan reset password 

2. KPPN lewat aplikasi eSPM melakukan reset password 

Password baru dibangkitkan secara sistem dan otomatis dikirim ke email user yang 

bersangkutan 

F. Pengiriman ADK dan Softcopy SPM 

 

Pengiriman ADK dan Softcopy SPM  

Operator membuat 
ADK SPM beserta 

cetakan di SAS

PPSPM verifikasi 
cetakan dengan 

ADK dengan 
memasukkan 
barcode pada 
eSPM  signer

PPSPM  injeksi 
sertifikat digital 

dan memasukkan 
passphrase 

menggunakan 
eSPM signer

PPSPM membuat 
pdf 

bertandatangan 
digital dari ADK 

yang sudah 
ditandatangan 

digital 

PPSPM kompresi 
pdf beserta 

lampiran SPM 
menjadi format ZIP

Pengantar SPM 
mengirimkan ADK 

SPM 
bertandatangan 
digital dan ZIP 

lampiran ke KPPN 
menggunakan 
Aplikasi eSPM

Secara sistem, 
eSPM melakukan 

verifikasi masa 
berlaku DS di ADK 

SPM tersebut 
melalui 

interkoneksi ke 
Lemsaneg

Secara sistem, 
eSPM melakukan 
verifikasi keaslian 

ADK SPM yang 
dikirim

Secara sistem 
dilakukan ekstraksi 
ADK SPM dan ZIP 
dan dikirim ke FTP

Aplikasi Konversi 
mengunduh ADK 

SPM dan pdf 
lampiran dari FTP

Petugas konversi 
melakukan 

verifikasi PDF 
dengan ADK SPM

SPM diproses 
seperti biasa

 

1. Operator membuat ADK SPM/SPM Koreksi beserta cetakannya lewat Aplikasi SAS. ADK dan 

cetakan tersebut diserahkan ke PPSPM untuk diteliti 

2. PPSPM verifikasi kesamaan ADK dengan cetakan lewat Aplikasi eSPM Signer dengan 

melakukan input barcode. 

3. Setelah itu, lewat aplikasi eSPM Signer juga, PPSPM melakukan injeksi DS dengan 

memasukkan DS yang sudah didapatkan beserta passphrase sebagai private key-nya.  

4. Output dari Aplikasi eSPM signer adalah ADK beserta DS dan PDF yang sudah 

ditandatangani digital ( dikompress dalam format ZIP).  

5. Apabila ada lampiran yang lain dalam SPM tersebut, dikompress bersama PDF tersebut 

dalam format ZIP. 

6. ADK dan ZIP diterima oleh pengantar SPM dan diunggah ke KPPN melalui Aplikasi eSPM 

level user Pengantar SPM. Apabila ADK tersebut adalah ADK SPM, user terlebih dahulu 

input token yang sudah dikirim secara sistem ke email user tersebut setiap kali user 

melakukan pengiriman ADK SPM. 

7. Setelah user mengunggah ADK, secara sistem eSPM akan melakukan pengecekan masa 

berlaku DS ke server Lemsaneg 

8. Setelah pengecekan masa berlaku DS, sistem eSPM melakukan pengecekan validitas DS di 

ADK tersebut (apakah pejabat yang menandatangani adalah pejabat yang berhak, apakah 
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ADK tersebut ada perubahan ketika perjalanan dari setelah injeksi DS hingga masuk ke 

Aplikasi eSPM) 

9. Setelah pengecekan selesai, secara sistem dilakukan ekstraksi ADK dan ZIP dari kunci 

pengaman DS agar bisa diproses oleh Aplikasi Konversi. 

10. Secara sistem Aplikasi Konversi menampilkan ADK yang sudah diunggah lewat Aplikasi 

eSPM. Secara sistem juga dibedakan ADK yang sudah diproses dan ADK yang belum 

diproses. Petugas konversi memilih ADK dan mengunduh Lampiran SPM yang akan 

diproses. 

11. Petugas Konversi meneliti SPM yang akan diproses dengan lampirannya. 

SPM diproses seperti biasa 

 

G. Pengiriman ADK Kontrak 

 

Pengiriman ADK Kontrak 

Operator membuat 
ADK beserta 

cetakan di SAS

PPSPM verifikasi 
cetakan beserta 

ADK

PPSPM  injeksi 
sertifikat digital 

dan memasukkan 
passphrase 

menggunakan 
eSPM signer

Pengantar SPM 
mengirimkan ADK 

ke KPPN 
menggunakan 
Aplikasi eSPM

Secara sistem, 
eSPM melakukan 

verifikasi masa 
berlaku DS di ADK 
tersebut melalui 
interkoneksi ke 

Lemsaneg

Secara sistem, 
eSPM melakukan 
verifikasi keaslian 
ADK yang dikirim

Secara sistem 
dilakukan 

dekompresi ADK 
dan dikirim ke FTP

Aplikasi Konversi 
mengunduh ADK 

dari FTP

Petugas konversi 
melakukan 

verifikasi ADK

ADK diproses 
seperti biasa

 

 

1. Operator membuat ADK Kontrak beserta cetakannya (Karwas) lewat Aplikasi SAS. ADK dan 

cetakan tersebut diserahkan ke PPK untuk diteliti 

2. PPK verifikasi kesamaan ADK dengan cetakan 

3. Setelah itu, lewat aplikasi eSPM Signer, PPK melakukan injeksi DS dengan memasukkan DS 

yang sudah didapatkan beserta passphrase sebagai private key-nya. Outputnya adalah ADK 

yang sudah mempunyai DS. 

4. ADK Kontrak diterima oleh pengantar SPM dan diunggah ke KPPN melalui Aplikasi eSPM 

level user Pengantar SPM.  

5. Setelah user mengunggah ADK, secara sistem eSPM akan melakukan pengecekan masa 

berlaku DS ke server Lemsaneg 

6. Setelah pengecekan masa berlaku DS, sistem eSPM melakukan pengecekan validitas DS di 

ADK tersebut (apakah pejabat yang menandatangani adalah pejabat yang berhak, apakah 

ADK tersebut ada perubahan ketika perjalanan dari setelah injeksi DS hingga masuk ke 

Aplikasi eSPM) 

7. Setelah pengecekan selesai, secara sistem dilakukan ekstraksi ADK dari kunci pengaman DS 

agar bisa diproses oleh Aplikasi Konversi. 

 

Operator 
membuat ADK 
Kontrak beserta 
cetakan Karwas 

di SAS 

 

 
PPK verifikasi 

cetakan dengan 
ADK 

 
PPK injeksi 

sertifikat digital 
dan 

memasukkan 
passphrase 

menggunakan 
eSPM signer 
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8. Secara sistem Aplikasi Konversi menampilkan ADK yang sudah diunggah lewat Aplikasi 

eSPM. Secara sistem juga dibedakan ADK yang sudah diproses dan ADK yang belum 

diproses. Petugas konversi memilih ADK yang akan diproses. 

9. Petugas Konversi meneliti ADK yang akan diproses. 

ADK diproses seperti biasa 

 

2. Instalasi/Konfigurasi  

Instalasi/konfigurasi spesifik tidak perlu dilakukan untuk mengakses Aplikasi e-SPM, hanya 

pastikan PC/laptop yang digunakan terhubung ke internet. 

3. Petunjuk Operasional 

3.1. Tampilan Depan (Login)  

Aplikasi e-SPM dapat diakes di alamat  https://espm.kemenkeu.go.id/login. Untuk masuk ke 

dalam sistem, pengguna diharuskan memasukkan username dan password serta memilih Tahun 

Anggaran seperti tampilan berikut ini: 

 

 

 

Gambar 1. Halaman Login Aplikasi e_SPM 

3.2. Tingkatan Pengguna (Levelling User) e-SPM  

Dalam aplikasi e-SPM dikenal beberapa tingkatan pengguna (levelling user) sistem dengan 

kewenangan yang spesifik melekat pada user masing-masing, yaitu:  

1. Administrator (KPPN) 

2. Operator (Satuan Kerja dan KPPN)   
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3.3. Tombol yang digunakan 

Secara umum berikut adalah tombol-tombol yang ada dalam sistem serta penjelasan 

kegunaannya: 

 

Tampilan Tombol Keterangan 

 

Untuk memilih tahun anggaran (filter data yang 

ditampilkan per tahun). 

 

Untuk me-refresh data yang tampil di form. 

 
Untuk menentukan jumlah data yang ditampilkan 

dalam satu halaman. 

 
Untuk pencarian data. 

 
Untuk navigasi ke halaman tampilan data. 

 
Untuk maximize/minimize tampilan dashboard. 

 
Untuk menampilkan halaman informasi. 

 
Untuk keluar ke halaman login. 

 

 

III. Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sesuai Level User pada Satker 

1. Level User: OPERATOR PENGANTAR SPM 

A. Registerasi Pengguna Operator 

Pada level pengguna Operator, sebelum login, pengguna selaku pengantar SPM harus melakukan 

registrasi seperti gambar dibawah berikut  
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Pengguna memilih pilihan sebagai operator seperti gambar dibawah berikut : 

 

 

Pengguna memilih KPPN seperti gambar dibawah berikut : 

 

Pengguna klik Lanjutkan seperti gambar dibawah berikut : 
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Pengguna melengkapi isian dan klik Lanjutkan seperti gambar dibawah berikut : 

 

Pengguna melengkapi isian, pilih level user sebagai Pengantar SPM atau Bendahara dan klik 

Lanjutkan seperti gambar dibawah berikut : 

 

Pengguna melengkapi isian klik Lanjutkan seperti gambar dibawah berikut : 
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Pengguna melengkapi foto dan SK Penunjukan seperti gambar dibawah berikut : 

 

Setelah pengguna membaca dan memilih Setuju klik Kirim seperti gambar dibawah berikut : 

 

maka akan tampil dan klik Selesai seperti gambar dibawah berikut : 
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Untuk login, pengguna harus diaktifasi oleh Administrator KPPN. 

 

B. Login Pengguna Operator 

Pengguna melengkapi username dan password saat registrasi seperti gambar dibawah berikut

 

Saat pengguna sudah login, maka akan tampil halaman Dashboard seperti gambar di bawah 

berikut: 
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Pada halaman ini memuat informasi pengguna pada saat login dan menu-menu yang 

terletak di sisi kiri halaman. Pada pengguna ini, menu-menu yang dapat diakses adalah sebagai 

berikut: 

I. Beranda 

Halaman Beranda memuat tampilan informasi status ADK SPM, Kontrak, LPJ, RPD dan 

Grafik Statatistik Antrian, tampilan seperti pada gambar di bawah berikut ini: 

 
 

II. Upload 

Halaman Upload memuat tampilan sub menu upload diantaranya : 

a. Kontrak 

Halaman Kontrak memuat tampilan untuk upload ADK Kontrak klik 

  . Tampilan seperti pada gambar di bawah berikut ini: 

 

b. SPM 

Halaman SPM memuat tampilan untuk upload ADK SPM dan kelengkapannya klik 

  . Tampilan seperti pada gambar di bawah berikut ini: 
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c. Koreksi SPM 

Halaman Koreksi SPM memuat tampilan untuk upload ADK Koreksi SPM dan 

kelengkapannya klik   . Tampilan seperti pada gambar di bawah 

berikut ini: 

 
 

III. Monitoring 

Halaman Monitoring memuat tampilan sub menu laporan diantaranya : 

a. Kontrak 

Halaman Kontrak memuat tampilan untuk monitoring Kontrak. Tampilan seperti 

pada gambar di bawah berikut ini: 
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b. SPM 

Halaman SPM memuat tampilan untuk monitoring SPM. Tampilan seperti pada 

gambar di bawah berikut ini: 

 
c. Koreksi SPM 

Halaman Koreksi SPM memuat tampilan untuk monitoring Koreksi SPM. Tampilan 

seperti pada gambar di bawah berikut ini: 

 
 

IV. Referensi 

Halaman Referensi memuat tampilan sub-sub menu referensi. Tampilan seperti pada 

gambar di bawah berikut ini: 
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Halaman Referensi memuat tampilan sub-sub menu referensi. Referensi yang ditampilkan 

meliputi referensi: Kementerian Negara/Lembaga, Unit/Eselon I, Satuan kerja, KPPN dan Kanwil. 

a. Referensi Dept 

Halaman Referensi Departemen memuat tampilan referensi Departemen. Data yang 

ditampilkan berdasarkan kementerian diurutkan berdasarkan kode. Menampilkan data 

dalam jumlah baris tertentu pilih .Melakukan pencarian 

silakan input kode pada , tampilan seperti pada gambar di 

bawah berikut ini: 

 

b. Referensi Unit 

Halaman Referensi Unit memuat tampilan referensi unit. Data yang ditampilkan 

berdasarkan unit diurutkan berdasarkan kode. Menampilkan data dalam jumlah baris 

tertentu pilih .Melakukan pencarian silakan input kode pada 

, tampilan seperti pada gambar di bawah berikut ini: 

 

c. Referensi Satker 
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Halaman Referensi Satuan Kerja memuat tampilan referensi satuan kerja. Data yang 

ditampilkan berdasarkan satuan kerja diurutkan berdasarkan kode. Menampilkan data 

dalam jumlah baris tertentu pilih .Melakukan pencarian 

silakan input kode pada , tampilan seperti pada gambar di 

bawah berikut ini: 

 

d. Referensi KPPN 

Halaman Referensi KPPN memuat tampilan referensi KPPN. Data yang ditampilkan 

berdasarkan KPPN diurutkan berdasarkan kode. Menampilkan data dalam jumlah baris 

tertentu pilih .Melakukan pencarian silakan input kode pada 

, tampilan seperti pada gambar di bawah berikut ini: 

 

e. Referensi Kanwil 

Halaman Referensi Kanwil memuat tampilan referensi Kanwil. Data yang ditampilkan 

berdasarkan Kanwil diurutkan berdasarkan kode. Menampilkan data dalam jumlah baris 
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tertentu pilih .Melakukan pencarian silakan input kode pada 

, tampilan seperti pada gambar di bawah berikut ini: 

 

 

2. Level User: PEJABAT PERBENDAHARAAN 

Pada level pengguna Pejabat Perbendaharaan, sebelum login, pengguna selaku Pejabat 

Penandatangan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan harus 

melakukan registrasi seperti gambar dibawah berikut 

 

Pengguna memilih pilihan sebagai pejabat perbendaharaan seperti gambar dibawah berikut : 
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Pengguna memilih KPPN seperti gambar dibawah berikut : 

 

Pengguna klik Lanjutkan seperti gambar dibawah berikut : 

 

Pengguna melengkapi isian dan klik Lanjutkan seperti gambar dibawah berikut : 
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Pengguna melengkapi foto dan SK Penunjukan seperti gambar dibawah berikut : 

 

Setelah pengguna membaca dan memilih Setuju klik Kirim seperti gambar dibawah berikut : 

 

maka akan tampil dan klik Selesai seperti gambar dibawah berikut : 
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Untuk login, pengguna harus diaktifasi oleh Administrator KPPN. 

 

 

IV. Daftar Pustaka 

Subdirektorat Perancangan dan Pengembangan Sistem Informasi Direktorat Sistem Informasi dan 

Teknologi Perbendaharaan. 2017. User Manual e-SPM. pdf 
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