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BAB I 

PENDAHULUAN 

Aplikasi SIVERA 2.0 (Sistem Verifikasi Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Berbasis Elektronik 2.0) merupakan hasil pengembangan 

pertama dari aplikasi SIVERA. Aplikasi tersebut dibuat dan 

dikembangkan dengan harapan mampu meningkatkan kualitas 

pelaksanaan anggaran dalam hal verifikasi dan penyelesaian dokumen 

tagihan belanja negara di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian. Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran tersebut 

dicapai dengan adanya penguatan monitoring pemrosesan SPP menjadi 

SP2D, baik SPP Gaji/Tunjangan, SPP LS Bendahara, maupun SPP LS 

Kontraktual. 

A. User 

Pada Aplikasi SIVERA 2.0 terdapat 3 kategori user diantaranya sebagai 

berikut: 

1. User PPK 

User PPK dioperasikan oleh tim PPK pada masing-masing unit. User 

PPK mempunyai kewenangan untuk melakukan input data kontrak 

dengan penyedia barang/jasa, input data SPP, upload file SPP dan 

monitoring pemrosesan SPP menjadi SP2D. 

2. User Bagian Keuangan 

a. User Staf Verifikasi 

User staf verifikasi dioperasikan oleh staf verifikator di Bagian 

Keuangan. User staf verifikasi mempunyai kewenangan untuk 

memerisa SPP yang telah diinput pada aplikasi SIVERA 2.0, baik 

SPP baru, maupun SPP perbaikan. Selain itu, user staf verifikasi 

berwenang untuk meneruskan proses verifikasi ke user kasubbag 

verifikasi. 

b. User Kasubbag Verifikasi/Pejabat Penguji 

User kasubbag verifikasi dioperasikan oleh Kepala Subbagian 

Verifikasi di bagian keuangan. User kasubbag verifikasi 

mempunyai kewengan untuk menilai hasil verifikasi SPP dari staf 
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secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan

tandatangan dengan stempel basah



 

5 

 

verifikasi. User kasubbag verifikasi akan menentukan, apakah 

SPP yang telah diinput di aplikasi SIVERA 2.0 dan/atau telah 

diverifikasi oleh staf verifikasi, akan diteruskan ke PPSPM atau 

dikembalikan ke PPK untuk diperbaiki.  

c. User PPSPM 

User PPSPM dioperasikan oleh PPSPM di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian. User PPSPM mempunyai 

kewenangan untuk menilai hasil verifikasi SPP SPP oleh Kasubbag 

Verifikasi serta berweanng untuk menginstruksikan penerbitan 

dan pengiriman SPM ke KPPN. 

d. User Admin 

User admin dioperasikan oleh salah satu atau beberapa staf di 

Bagian Keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Bagian Keuangan 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. User admin 

memiliki kewenangan untuk melakuka tata kelola aplikasi SIVERA 

2.0. 

B. Menu 

1. Profil 

Profil berisi informasi terkait user yang bersangkutan. Informasi 

dimaksud meliputi username, nama lengkap user, password, hak 

akses, nomor HP, email, dan asal unit. Untuk mengganti data-data 

tersebut, user yang bersangkutan harus mengajukan permintaan 

perubahan profil kepada user admin di bagian keuangan melalui 

kanal media sosial yang paling mudah untuk digunakan. 

2. Menu Kelola Kontrak 

Menu kelola kontrak merupakan menu yang digunakan menginput 

data kontrak yang akan/telah didaftarkan ke KPPN. Menu ini 

nantinya akan digunakan oleh semua user untuk melakukan 

monitoring pencairan tagihan kontraktual. Dengan adanya 

monitoring tersebut, diharapkan tagihan kontraktual dapat cair 

sebelum 17 hari kerja. Khusus untuk SPP LS Kontraktual, SPK/PPK 

harus menginput data kontrak pada menu Kelola Kontrak sebulum 

menginput data SPP pada menu Kelola SPP. 
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3. Menu Kelola SPP 

Menu Kelola SPP merupakan menu yang digunakan untuk mengelola 

data SPP sesuai dengan kewenangan masing-masing user. Kewengan 

tersebut antara lain: 

Tabel 1.1 
 Kewenangan Users SIVERA 2.0 

No. User Kewenangan pada Menu Kelola SPP 

1.  User PPK/SPK  Menginput data SPP pada aplikasi SIVERA 2.0. 

Penginputan data SPP dilakukan pada menu Kelola 

SPP – sub menu Tambah Pengajuan. 

 Mengupload file SPP dengan format pdf (maks. 

250MB). 

 Mengedit data SPP yang telah diinput dan/atau me-

replace file pdf yang telah diupload, dengan syarat 

SPP tersebut belum diverifikasi oleh user bagian 

keuangan. Kewenangan ini dapat dilakukan pada 

menu kelola SPP – sub menu detil pada tombol edit 

data SPP dan/atau upload dokumen. 

 Membaca hasil verifikasi user Bagian Keuangan. 

Kewenangan ini dapat dilakukan pada menu kelola 

SPP – sub menu Detil. 

 Menanggapi hasil verifikasi user bagian keuangan. 

Kewenangan ini dapat dilakukan pada menu kelola 

SPP – sub menu Detil bagian edit verifikasi. 

2.  User Bagian 

Keuangan 

 Mengunduh file pdf SPP yang akan diverifikasi pada 

menu kelola SPP – sub menu detil – tombol upload 

dokumen. 

 Menginput hasil verifikasi SPP pada menu kelola 

SPP – sub menu Detil – tombol edit verifikasi. 

3.  User eksternal  Melihat data SPP yang diinput pada menu kelola 

SPP – sub menu detil. 

 

menginput data SPP dan mengunggah file SPP dengan format pdf. 

Dengan adanya menu ini, user SPK tidak perlu mengunggah file SPP 

di Owncloud Bagian Keuangan.  

4. Dasboard 

Menu dashboard berisi hasil rangkuman informasi dari SPP yang 

telah diinput pada aplikasi SIVERA 2.0. Informasi yang ditampilkan 
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pada menu dashboard disesuaikan dengan kewenangan masing-

masing user, dengan tujuan user dapat memperoleh informasi yang 

mampu meningkatkan percepatan pemrosesan SPP. Adapun tampilan 

dashboard pada masing-masing user adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

 Tampilan Dashboard 

No. User SPP 

Outstanding 

Tagihan 

BAST Bulan 

ini 

Rekapitulasi 

Catatan SPP 

Rata-Rata 

Waktu Proses 

SPP 

Kontrak 

Terlambat 

1.  User SPK √ √ √ X X 

2.  User Staf 

Verifikasi 

√ √ √ √ √ 

3.  User Kasubbag 

Verifikasi 

√ √ √ √ √ 

4.  User PPSPM √ √ √ √ √ 

5.  User Admin √ √ √ √ √ 

6.  User Eksternal X X X X X 

Keterangan: 

 SPP Outstanding 

o Tabel SPP Outstanding berisi informasi SPP yang masih dalam 

proses pengerjaan.  

o Informasi yang termuat di dalam Tabel SPP Outstanding 

diklasifikasikan berdasarkan posisi proses pencairan SPP. 

Klasifikasi tersebut antara lain: 

 Proses di Staf Verifikasi 

Proses di Staf Verifikasi memberikan informasi terkait 

berapa jumlah SPP yang menjadi tanggung jawab staf 

verifikasi untuk segera diproses. SPP yang masuk ke dalam 

klasifikasi ini adalah SPP yang berstatus “0”, “Upload”, dan 

“Perbaikan”. 

 Proses di Kasubbag Verifikasi 

Proses di Kasubbag Verifikasi memberikan informasi 

terkait berapa jumlah SPP yang menjadi tanggung jawab 

kasubbag verifikasi untuk segera diproses. SPP yang 
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masuk ke dalam klasifikasi ini adalah SPP yang berstatus 

“Pejabat Penguji SPP” dan “Hold”. 

 Proses di PPSPM  

Proses di PPSPM memberikan informasi terkait berapa 

jumlah SPP yang menjadi tanggung jawab PPSPM untuk 

segera diproses. SPP yang masuk ke dalam klasifikasi ini 

adalah SPP yang berstatus “PPSPM”. 

 Dikembalikan ke Unit  

Dikembalikan ke Unit memberikan informasi terkait 

berapa jumlah SPP yang dikembalikan oleh bagian 

keuangan ke PPK dan SPK untuk segera diperbaiki. SPP 

yang masuk ke dalam klasifikasi ini adalah SPP yang 

berstatus “Tolak”. 

 Diupload ke KPPN  

Diupload ke KPPN memberikan informasi terkait berapa 

jumlah SPP yang telah dikirim ke KPPN. SPP yang masuk 

ke dalam klasifikasi ini adalah SPP yang berstatus “Sudah 

Upload”. 

 Keterangan 

Keterangan memberikan informasi terkait SPP yang proses 

pencairannya sudah selesai, namun 

pertanggungjawabannya tagihan yang ada di dalam SPP 

tersebut harus ditindaklanjuti lebih lanjut, baik oleh 

PPK/SPK maupun oleh staf verifikasi/kasubbag verifikasi. 

SPP yang masuk ke dalam klasifikasi ini adalah SPP 

dengan keterangan “Nominatif”, “Hutang Perbaikan”, dan 

“Sudah ditindaklanjuti”. 

Penjelasan terkait masing-masing “Status SPP” dapat dilihat 

pada tabel 1.2 dan penjelasan mengenai “Keterangan dapat 

dilihat pada tabel 1.3.  

Tabel 1.3 

 Penjelasan Status SPP 

Status SPP Penjelasan Identitas 

(Warna Tombol 
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Detil) 

0  SPP Baru yang telah diinput di aplikasi 

SIVERA dan menunggu diverifikasi oleh 

staf verifikasi. 

 Sedang proses verifikasi oleh staff verifikasi 

 

 

Pejabat 

Penguji SPP 

 SPP telah diverifikasi oleh staff verifikasi 

dan diteruskan ke kasubbag verifikasi.  

PPSPM  SPP sudah diperiksa oleh Kasubbag 

Verifikasi dan sedang diperiksa oleh 

PPSPM 

 

Upload  PPSPM memberikan instruksi untuk 

menerbitkan SPM dan mengupload SPM 

tersebut ke KPPN 

 

SP2D  SPM yang dikirim ke KPPN sudah menjadi 

SP2D  

Tolak  SPP telah diperiksa oleh kasubbag 

verifikasi dan dikembalikan ke PPK untuk 

diperbaiki 

 

Perbaikan  Catatan verifikator telah diperbaiki, dan 

SPP Perbaikan telah diinput pada aplikasi 

SIVERA 2.0. Sehingga proses verifikasi SPP 

yang bersangkutan dilanjutkan pada 

nomor SPP Perbaikan. 

 

Hold  SPP sudah diperiksa PPSPM, tetapi 

dikembalikan ke kasubbag verifikasi untuk 

diperiksa kembali oleh kasubbag verifikasi. 

 

Ganti Nomor  PPK sudah mengajukan tagihan yang sama 

dengan nomor SPP yang berbeda. Sehingga 

proses verifikasi SPP yang lama 

dihentikan, dan dilanjutkan pada nomor 

SPP yang baru. 

 

 

 

Tabel 1.4  

Penjelasan Keterangan SPP 

Keterangan SPP Penjelasan 

Hutang Perbaikan SPP sudah diperiksa PPSPM dan/atau sedang 

dalam proses pengiriman ke KPPN melalui web 

espm oleh staf verifikasi. Namun terdapat 
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perbaikan minor yang harus ditindaklanjuti 

oleh PPK. 

Sudah Ditindaklanjuti Perbaikan minor sudah ditindaklanjuti oleh 

PPK/SPK dan SPP ybs dilimpahkan ke staf 

verifikasi untuk diperiksa kembali terkait 

perbaikan minor yang telah ditindaklanjuti. 

Nominatif Nominatif merupakan SPP LS Bendahara khusus 

untuk perjalanan dinas. SPP LS Bendahara – 

Nominatif diajukan sebelum kegiatan perjalanan 

dilaksanakan, sehingga SPP tersebut cair 

sebelum perjalanan dinas dimulai. Dengan 

demikian, perlu tindaklanjut untuk proses 

pertanggungjawaban perjalanan dinas. 

OK  Proses pertanggunjawaban sudah selesai. 

0 Tidak diperlukan tindak lanjut setelah proses 

pencairan SPP. 

 

 Tagihan BAST Bulan ini 

Tabel “Tagihan BAST bulan ini”, berisi informasi terkait jumlah 

tagihan kontraktual yang BAPP/BASTnya jatuh tempo pada bulan 

yang berjalan. 

 Rekapitulasi Catatan SPP 

Tabel Rekapitulasi Catatan SPP berisi jenis-jenis penyebab SPP 

dikembalikan ke PPK/SPK oleh Kasubbag Verifikasi. Adapun 

klasifikasi catatan SPP dapat dilihat pada tabel 1.4. 

 Rata-Rata Waktu Proses SPP 

 Kontrak Terlambat 

5. Laporan SPP 

Menu Laporan SPP hanya digunakan oleh user bagian keuangan. 

Menu Laporan SPP digunakan untuk mengekspor data-data yang 

diinput dalam bentuk excel. Selain itu, menu Laporan SPP juga 

digunakan untuk memfilter SPP-SPP yang memuat pajak yang harus 

dipotong bendaharawan, meliputi PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 4 ayat 

2, dan PPN. 
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6. Kelola User 

Menu Kelola User hanya ada di user admin. Menu tersebut digunakan 

untuk mengorganisasikan user-user yang menggunakan SIVERA 2.0, 

meliputi menambah user, menentukan kewenangan user, dan 

menghapus user. 

7. Pengaturan 

Menu Kelola User hanya ada di user admin. Menu tersebut digunakan 

untuk mengorganisasikan referensi-referensi yang ada di dalam 

SIVERA 2.0. Referensi tersebut meliputi tanggal hari libur, unit, 

tampilan dashboard, status SPP, kategori catatan, keterangan SPP, 

nama bayar, uploader, dan pemilik kegiatan. Selain itu, menu 

Pengaturan juga digunakan untuk melakukan backup data SPP dan 

file SPP yang sudah diinput pada SIVERA 2.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI 

 

A. Proses Bisnis Aplikasi SIVERA 2.0 
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Tabel 2.1  

Diagram Alur Proses Bisnis SIVERA 2.0 

SIVERA 2.0 

User PPK User Staf Verifikasi User Kasubbag 

Verifikasi 

User PPSPM 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

Keterangan  

 

(Kotak Biru) 

Status yang akan muncul pada field “Status SPP” 

aplikasi SIVERA 2.0 

 

 

 

(Kotak Putus-Putus) 
Urutan proses verifikasi SPP.  

 Proses yang dimulai dari 1, adalah proses bisnis 

untuk SPP Kontraktual (tagihan dari penyedia 

barang/jasa yang kontraknya didaftarkan ke 

KPPN) 

 Selain tagihan kontraktual, proses bisnis dimulai 

dari angka 2 

 

 

 

 

B. Proses Bisnis pada Masing-Masing User 

Tolak 

Upload 

No Yes 

Yes 

No 

HOLD 

PPSPM 
Pejabat 

Penguji SPP 

perbaikan 

0 

Input/Edit Data SPP  

 & Upload File SPP 

Mulai 

Mulai 

Input Data Kontrak 

Data & 
File SPP 

Download File SPP, 
Verifikasi SPP, dan 

Input hasil Verifikasi 

Data & 

File SPP 

Download File SPP, 
Verifikasi SPP, dan 

Input hasil Verifikasi 

Data & 

File SPP 

Download File SPP, 

Verifikasi SPP, dan 
Input hasil Verifikasi 

Upload SPM 

SP2D 

3 
4 

4.1 4.2 

5 

5.1 

5.2 

1 

2 
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User PPK/SPK 

Input Data Kontrak 

a. Log in Aplikasi 

Buka situs website www.monevkeu.ekon.go.id/SIVERA 2.0, lalu 

masukkan username dan password masing-masing sesuai dengan 

User SAS Level PPK, serta memilih tahun anggaran berjalan. 

Apabila mengalami kendala dalam melakukan login dan kebutuhan 

user baru, dapat menghubungi Bagian Keuangan. 

b. Input data kontrak. 

 PPK/SPK mengunput data kontrak yang telah didaftarkan ke 

KPPN. 

 Setelah log in ke aplikasi SIVERA 2.0, pilih menu “Kelola 

Kontrak”. 

 Pilih sub menu “Tambah” di pojok kiri atas pada menu “Kelola 

Kontrak” sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1. 

Gambar 2.1  

Tampilan Menu Kelola Kontrak 
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Gambar 2.2 

 Tampilan Sub Menu Tambah 

 

 Setelah diklik sub menu “Tambah” akan muncul pop up field 

input data kontrak.  

 Isi field sesuai dengan data kontrak ybs, dengan ketentuan 

sebagai mana dapat dilihat pada tabel 

Tabel 2.2 

 Ketentuan Pengisian Field Data Kontrak 

No. Judul Field Cara Pengisian 

1.  Identitas Kontrak  Identitas Kontrak merupakan identitas dari 

kontrak yang akan diinput. 

 Field identitas kontrak diisi dengan nomor 

nomor kontrak dengan format “Unit_Nomor 

Kontrak. Contoh: 

Dep2_SPK/01/XXX 

Dep5_SPK/02/XXX 

Set1_SPK/10/XXX 

2.  Tanggal tanda 

tangan kontrak  

 Tanggal tanda tangan kontrak diisi dengan 

tanggal kontrak/tanggal addendum kontrak 

yang tercantum pada karwas kontrak. 

3.  Pembayaran  Pembayaran berisi dropdown list jenis 

pembayaran dari kontrak yang 

bersangkutan, yaitu sekaligus atau termin. 

- Sekaligus  

 Jika dipilih sekaligus, maka akan 

muncul satu field tanggal BAST. 
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Tanggal BAST tersebut diisi sesuai 

dengan tanggal BAST tagihan. 

- Termin 

 Jika dipilih termin, maka akan 

muncul pop up jumlah termin di 

samping field pembayaran. Pop up 

jumlah termin tersebut berisi drop 

down list angka dari satu hingga 

dua belas. 

 Pada pop up jumlah termin, pilih 

jumlah termin kontrak yang 

bersangkutan.  

 Setelah dipilih jumlah termin, akan 

muncul pop up field tanggal BAST 

sejumlah termin yang dipilih. 

Tanggal tanggal tersebut diisi 

dengan tanggal BAPP setiap termin, 

dari termin pertama hingga termin 

terakhir. 

4.  Pemilik Kegiatan  Field Pemilik kegiata berisi dropdown list 

kode-kode kegiatan yang ada di 

Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian (contoh : 2488, 2500, dll). 

Field tersebut diisi dengan kode kegiatan 

dimana tagihan kontraktual tersebut 

dibebankan. 

5.  Nama Kegiatan  Nama kegiatan dapat diisi dengan nama 

rekanan yang menjadi penyedia 

barang/jasa. 

 Klik simpan setelah semua field terisi dengan benar. 

c. Upload ADK Kontrak 

Apabila pendaftaran kontrak belum menggunakan aplikasi SAKTI, 

PPK/SPK mengunggah ADK kontrak, PDF Karwas, dan PDF register 

kontrak pada Aplikasi SIVERA 2.0 dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

 Klik menu Kelola Kontrak 

 Klik “Detil” data kontrak ybs. Jika kontrak terdiri lebih dari 

satu termin, maka file ADK kontrak, PDF Karwas, dan PDF 
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register kontrak cukup diupload pada data kontrak terimin 

pertama. 

d. Edit data kontrak 

 Apabila terdapat kesalahan penginputan data kontrak (selain 

jenis pembayaran) PPK/SPK dapat mengedit pada data kontrak 

dengan menekan tombol edit kontrak 

Input Data SPP dan Upload File SPP 

a. Input Data SPP 

 Klik menu Kelola SPP. 

 Pada menu “Kelola SPP”, terdapat sub menu “Tambah 

Pengajuan SPP” dan sub menu “Detil” 

Gambar 2.3  
Menu Kelola SPP 

 

o Sub menu “Tambah Pengajuan” 
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Gambar 2.4 
 Sub Menu Tambah Pengajuan 

 

 Sub menu “Tambah Pengajuan SPP” digunakan untuk 

menginput data SPP ke aplikasi SIVERA 2.0. 

 Data data yang harus diinput pada sub menu “Tambah 

Pengajuan SPP” adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3  

Tata Cara Input Data SPP 

No Nama Field Keterangan 

1.  Nomor SPP  Nomor SPP yang diinput 

berdasarkan nomor SPP keluaran 

aplikasi SAS atau SAKTI. 

 Nomor SPP bersifat unik, 

sehingga user PPK tidak bisa 

menginput nomor yang sama. 

 Khusus satker KEK, nomor SPP 

diberi format KEK_Nomor SPP.  

Contoh : KEK_0001 

2. Tanggal SPP   Tanggal yang diinput pada field 

ini adalah tanggal SPP yang 

diinput pada aplikasi SIVERA 2.0 

3. Jenis Belanja  Field jenis belanja berbentuk 

dropdown list. 

 Jenis belanja dipilih berdarkan 

jenis belanja yang ada pada SPP 

yang diinput pada aplikais 

SIVERA 2.0. 

4.  Akun/Tanggal 

Selesai Kegiatan 

 Field “Akun” dengan akun yang 

melekat pada tagihan yang 

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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ditagihkan pada SPP tersebut.  

 Field tanggal selesai kegiatan 

selesai kegiatan diisi dengan 

tanggal cut off untuk tagihan 

gaji/uang makan/tukin dan 

tagihan PPNPN, tangal 

BAST/BAPP untuk pengadaan 

barang/jasa, tanggal selasainya 

kegiatan untuk tagihan 

perjalanan dinas, honorarium 

narasumber, dll. 

 Satu field “Akun dan Tanggal 

Selesai Kegiatan” hanya 

diperuntukkan untuk satu 

tagihan. Apabila di dalam SPP 

ada lebih dari satu tagihan, 

maka masing-masing tagihan 

tersebut harus diinput pada field 

“Akun/Tanggal Selesai Kegiatan”. 

Contoh : SPP nomor 60001 berisi 

dua tagihan, yaitu tagihan 

perjadin konsinyering dalam kota 

yang kegiatannya selesai tanggal 

15 November 2021, dan tagihan 

perjadin monev ke Bali, yang 

kegiatannya selesai pada tanggal 

20 November 2021. Maka, pada 

field tersebut berisi dua data, 

yaitu 524114/15 Novemeber 

2021 dan 524111/20 November 

2021. 

 Dalam penyederhanaan proses 

penginputan, ketentuan poin c 

tersebut hanya berlaku untuk 

SPP LS. Adapun untuk SPP 

GUP/PTUP, cukup diisi dengan 

satu akun/tanggal selesai 

kegiatan yang mewakili. 

5. Nilai SPP  Field nilai SPP berisi nilai total 

dari SPP yang diinput pada 

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani
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aplikasi SIVERA (bukan pecahan 

per akun) 

6.  Nomor Lama  Nomor Lama diisi pada kondisi-

kondisi tertentu, meliputi: 

- SPP Ganti Nomor 

SPP Ganti Nomor berarti 

tagihan yang sama tidak jadi 

diproses pada SPP nomor 

XXX karena suat hal tertentu, 

dan akan ditagihkan pada 

SPP nomor YYY. 

 

Apabila terdapat penggantian 

nomor SPP, maka nomor SPP 

baru diinput pada field 

“Nomor SPP” (poin 1) dan 

nomor SPP yang sudah tidak 

dipakai ditulis pada field 

“Nomor SPP Lama”. 

 

Selain itu, status SPP pada 

nomor yang lama diganti 

menjadi “Ganti Nomor” pada 

tombol edit verifikasi. 

 

- SPP Rampung 

SPP Rampung merupakan 

pertanggungjawaban dari SPP 

Nominatif. Oleh karena itu, 

SPP Rampung diinput dengan 

mekanisme SPP Baru. 

 

Contoh :  

SPP Nominatif Nomor 50001 

senilai 10 juta rupiah akan 

dipertanggungjawabkan. 

Maka, SPP rampung diinput 

seperti dengan mekansime 

SPP baru. Pada field “Nomor 

SPP” diisi dengan 
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50001_Rampung. Sedangkan 

field “Nomor SPP Lama” diisi 

dengan 50001. 

 

Apabila kegiatan 

membutuhkan dana 11 juta 

rupiah, maka kekurangan 

senilai 1 juta rupiah 

ditagihkan dengan nomor 

SPP baru (misal 50002). 

 

Field “nomor SPP” diisi 

dengan nomor 50002, 

sedangkan field “Nomor SPP 

Lama” diisi dengan nomor 

50001. 

7.  Keterangan SPP  Keterangan SPP diisi pesan 

singkat yang ingin disampaikan 

PPK/SPK kepada verifikator. 

8.  Sifat bayar  Disesuaikan dengan SPP yang 

diinput 

9.  Jenis Bayar  Disesuaikan dengan SPP yang 

diinput 

10.  Nama Bayar  Disesuaikan dengan SPP yang 

diinput 

11.  Identitas Kontrak 

dan Pembayaran 

 “Identitas Kontrak dan 

Pembayaran” merupakan field 

yang muncul ketika PPK/SPK 

memilih jenis SPP LS – LS Pihak 

Ketiga – Kontraktual. 

 Identitas kontrak berisi nomor-

nomor identitas kontrak yang 

telah diinput pada menu kelola 

kontrak. Identitas kontrak yang 

dipilih pada Form Input 

Pengajuan SPP disesuaikan 

dengan tagihan kontraktual yang 

ditagihkan pada SPP ybs. 

 Pembayaran (field sebelah kanan 
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idenditas kontrak) berisi drop 

down list jenis pembayaran dari 

kontrak ybs. Jenis pembayaran 

yang dipilih disesuaikan dengan 

penagihan pada SPP ybs 

(sekaligus, termin 1, termin 2, 

dst). 

 Setelah data diinput dengan benar, klik Simpan. 

b. Upload File pdf SPP 

 Setelah klik tombol Simpan pada form input pengajuan SPP, 

PPK/SPK akan diarahkan pada pop up upload dokumen. 

Penjelasan field upload dapat dilihat pada tabel 2.4. 

 

 

Tabel 2.4 
 Penjelasan Penggunaan Field Upload File SPP 

No.   Nama Dokumen Penjelasan 

1.  SPP Baru SPP Baru digunakan untuk mengunggah SPP 

yang baru saja dibuat dan belum pernah 

diinput pada aplikasi SIVERA 2.0. 

2.  Perbaikan I Perbaikan I digunakan untuk mengunggah 

SPP perbaikan atas penolakan I dari Bagian 

Keuangan. (jika baru ditolak sekali, SPP 

perbaikan diupload pada field ini) 

3.  Perbaikan II Perbaikan II digunakan untuk mengunggah 

SPP perbaikan atas penolakan II dari Bagian 

Keuangan. (jika sudah ditolak dua kali, SPP 

perbaikan ke dua diupload pada field ini) 

4.  Perbaikan III Perbaikan III digunakan untuk mengunggah 

SPP perbaikan atas penolakan III dari Bagian 

Keuangan. (jika sudah ditolak tiga kali, SPP 

perbaikan ke tiga diupload pada field ini) 

5.  Perbaikan IV Perbaikan IV digunakan untuk mengunggah 

SPP perbaikan atas penolakan IV dari Bagian 

Keuangan. (jika sudah ditolak empat kali, SPP 

perbaikan keempat diupload pada field ini) 

6.  Perbaikan V Perbaikan V digunakan untuk mengunggah 

SPP perbaikan atas penolakan V dari Bagian 
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Keuangan. (jika sudah ditolak lima kali, SPP 

perbaikan kelima diupload pada field ini) 

 Batas penolakan SPP adalah lima kali. Apabila SPP ditolak 

bagian keuangan lebih dari lima kali, maka SPP diajukan 

dengan nomor baru, dengan mekanisme pengajuan yang dapat 

dilihat pada tabel 2.3 poin 6. 

c. Edit Data SPP 

 PPK/SPK dapat mengedit data SPP dan/atau File pdf SPP yang 

telah diinput pada aplikasi SIVERA 2.0. 

 Edit data SPP dapat dilakukan pada sub menu detil, dengan 

mekanisme sebagai berikut: 

o Buka menu Kelola SPP 

o Klik sub menu Detil 

o Klik tombol Edit Data SPP 

 Tombol Edit Data SPP bisa digunakan, sebelum SPP 

tersebut diverifikasi oleh user bagian keuangan.  

 Apabila SPP ybs sudah diverifikasi oleh user bagian 

keuangan, tombol Edit Data SPP akan inactive. 

 Edit file SPP yang telah diupload dapat dilakukan pada tombol 

Upload Dokumen, dengan mekanisme sebagai berikut: 

o Buka menu Kelola SPP 

o Klik sub menu Detil 

o Klik tombol Upload Dokumen 

o Klik tombol upload pada file pdf yang ingin direplace 

 SPP dapat direplace sebelum SPP tersebut diverifikasi 

oleh user Bagian Keuangan.  

 Apabila SPP ybs sudah diverifikasi oleh user bagian 

keuangan, file SPP tidak dapat replace. 
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Gambar 2.5  
Tampilan Sub Menu Detil pada Menu Kelola Kontrak 

 

d. Edit Verifikasi SPP 

Edit Verifikasi SPP pada user PPK/SPK digunakan untuk 

menanggapi hasil verifikasi oleh user bagian keuangan dan 

mengirim SPP Perbaikan ke Bagian Keuangan. Menu edit verifikasi 

dapat digunakan dengan mekanisme sebagai berikut: 

 Klik menu kelola SPP 

 Klik Sub Menu Detil pada SPP ybs. 

 Setelah diklik, akan muncul tampilan baru. 

 Pilih tombol edit verifikasi 

 Tanggapi catatan verifikator pada field “Tanggapi Catatan”. 

 Ganti Status SPP menjadi: 

o Perbaikan jika SPP tersebut akan dikembalikan ke Bagian 

Keauangan. 

o Ganti Nomor jika SPP tersebut akan diganti dengan nomor 

SPP dengan nomor yang baru. 

 

Monitoring Pemrosesan SPP 

Masing-masing menu pada aplikasi SIVERA mempunyai fungsi 

monitoring. Monitoring secara umum, dapat dilakukan pada menu 

dashboard sebagaimana telah dijelaskan pada bab pendahuluan. 
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Selain menu dashboard, PPK/SPK dapat memperkuat monitoring pada 

menu kelola kontrak dan menu kelola SPP. 

Monitoring Melalui Menu Kelola Kontrak 

Monitoring pembayaran tagihan kontraktual dengan menu Kelola 

Kontrak dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi yang dapat dilihat pada 

tabel 2.5. 

Tabel 2.5  
Monitoring dengan Menu Kelola Kontrak 

No. Fungsi Penjelasan 

1.  Filter tanggal BAST  Filter tanggal BAST digunakan untuk mencari 

tagihan kontraktual pada periode tertentu. 

 Input tanggal awal dan tanggal akhir, kemudian 

klik cari pada bagian kanan. 

2.  Filter tanggal 10 hari 

kerja 

 Tanggal 10 hari kerja adalah waktu dimana 

tagihan kontraktual harus diserahkan ke 

PPSPM, berdasarkan prinsip 17 hari kerja. 

 Tanggal 10 hari kerja dihitung otomatis oleh 

sistem SIVERA 2.0 

 Masukkan tanggal awal dan tanggal akhir, 

kemudian klik cari. 

3.  Nomor SPP  Pada tampilan tabulasi menu “Kelola Kontrak”, 

terdapat kolom Nomor SPP. 

 Kolom Nomor SPP akan terisi otomatis oleh 

sistem apabila PPK/SPK telah menginput SPP 

pada menu Kelola SPP dengan memilih identitas 

kontrak dan pembayaran, sebagaimana telah 

dijelaskan pada tabel 2.3 poin 11.  

 Apabila kolom Nomor SPP telah terisi, maka 

tagihan termin tersebut sudah ditagihkan 

dengan SPP. Namun, jika kolom Nomor SPP 

belum terisi, maka tagihan tersebut belum 

ditagihkan dalam SPP. 

 

Monitoring Melalui Menu Kelola SPP 

Pada menu kelola SPP, PPK/SPK dapat memonitor progress verifikasi 

SPP dengan melihat Status SPP ybs. Penjelasan dari status SPP dapat 

dilihat pada tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 
 Penjelasan Status SPP pada SIVERA 2.0 

Status Keterangan 

0 SPP belum diverifikasi oleh staf verifikator 

Pejabat Penguji 

SPP 

SPP sudah diverifikasi oleh staf verifikator dan sedang 

diperiksa oleh Kasubbag Verifikasi 

PPSPM SPP sudah diperiksa Kasubbag Verifikasi dan sedang 

diperiksa oleh PPSPM 

Upload SPP sudah diperiksa PPSPM dan sedang dalam proses 

pengiriman ke KPPN melalui web espm oleh staf verifikasi 

Upload dengan 

Catatan 

SPP sudah diperiksa PPSPM dan sedang dalam proses 

pengiriman ke KPPN melalui web espm oleh staf verifikasi. 

Namun terdapat perbaikan minor yang harus ditindaklanjuti 

oleh PPK 

Hold SPP sudah diperiksa PPSPM, tetapi dikembalikan ke 

kasubbag verifikasi untuk diperiksa kembali 

Sudah Upload SPM sudah dikirim ke KPPN melalui web espm 

Tolak SPP telah diperiksa oleh kasubbag verifikasi dan 

dikembalikan ke PPK untuk diperbaiki 

Ganti Nomor PPK sudah mengajukan tagihan yang sama dengan nomor 

SPP yang berbeda. Sehingga proses verifikasi SPP yang 

bersangkutan dilanjutkan pada nomor SPP yang baru. 

Sudah Diperbaiki Catatan verifikator telah diperbaiki, dan SPP Perbaikan telah 

diinput pada aplikasi SIVERA 2.0. Sehingga proses verifikasi 

SPP yang bersangkutan dilanjutkan pada nomor SPP 

Perbaikan. 

SP2D Tagihan yang termuat dalam SPP sudah terbit SP2D 

 

User Bagian Keuangan 

1. User Staf Verifikasi, User kasubbag Verifikasi, dan User PPSPM 

Pada intinya, user penjelasan terkait menu-menu pada user Bagian 

Keuagnan sama dengan penjelasan terkait menu menu pada user 

SPK/PPK. Adapun perbedaan pada user bagian keuangan dengan user 

PPK/SPK adalah tampilan pada semua menu. Pada user PPK/SPK, data 

yang tampil pada masing-masing menu adalah data yang dimiliki oleh 

PPK/SPK yang bersangkutan. Namun, tampilan masing-masing menu 

pada user Bagian Keaungan bersifat holistik, yaitu semua data-data 

yang diinput oleh semua PPK/SPK dapat dilihat pada tampilan menu-
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menu user bagian keaungan. Proses verifikasi pada user Staf Verifikasi, 

user Kasubbag Verifikasi, dan user PPSPM adalah sebagai berikut: 

Verifikasi SPP oleh User Bagian Keaungan 

a. Pilih menu “Kelola SPP”. 

Gambar 2.6 

Tampilan Sub Menu Detil pada Menu Kelola SPP User Bagian Keuangan 

 

 

 

 

b. Klik tombol “detail” pada SPP yang akan diverifikasi 

b.1 User Staff Verifikasi : SPP dengan status 0, Perbaikan, 

dan Upload 

 Klik tombol “edit verifikasi” untuk mengisi tanggal verifikasi, 

nama kasubbag verifikasi.  

 Klik submit sebelum melakukan verifikasi SPP, supaya SPP 

yang bersangkutan tidak diambil oleh staf verfikator lain.  

 Unduh SPP tombol “Upload Dokumen”. 

 Setelah melakukan verifikasi, masuk kembali ke aplikasi 

SIVERA 2.0. 

 Pilih tombol “detail” pada SPP yang telah diperiksa. 

 Klik “edit verifikasi” untuk meng-update keterangan 

pajak/non pajak, status SPP, Keterangan, memilih Kategori 
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Catatan, dan mengisi kolom Catatan Verifikator. 

 Pilih status “Pejabat Penguji SPP” untuk meneruskan SPP ke 

user Kasubbag Verifikasi 

b.2 User Kasubbag Verifikasi 

 

: SPP dengan status Pejabat 

Penguji SPP dan Hold 

 Klik “Upload Dokumen” untuk mengunduh file SPP. 

 Lakukan verifikasi SPP pada level kasubbag verifikasi 

 Klik “edit verifikasi” untuk meng-update status SPP, memilih 

Kategori Catatan, dan mengisi kolom Catatan Verifikator. 

 Pilih status “PPSPM” untuk meneruskan SPP ke user PPSPM 

atau “Tolak” untuk mengembalikan SPP ke user PPK/SPK 

b.3 User PPSPM : SPP dengan status PPSPM 

 Klik “Upload Dokumen” untuk mengunduh file SPP. 

 Lakukan verifikasi SPP pada level PPSPM 

 Klik “edit verifikasi” untuk meng-update status SPP, memilih 

Kategori Catatan, dan mengisi kolom Catatan Verifikator. 

 Pilih status “Upload” untuk meneruskan SPM ke user Staf 

Verifikasi untuk diupload ke KPPN atau “Hold” untuk 

mengembalikan SPM ke user Kasubbag verifikasi untuk 

diperiksa kembali. 

 

c. Klik submit ketika pengisian telah dilakukan. 

Gambar 2.7 
 Tampilan Pop Up Form Verifikasi User Bagian Keuangan 
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Monitoring Perpajakan 

Monitoring perpajakan dilakukan oleh user bagian keuangan pada 

menu Laporan SPP. Monitoring perpajakan dilakukan dengan cara : 

 Masuk ke SIVERA 2.0 

 Pilih menu Laporan SPP 

 Filter keterangan “Pajak/Non Pajak” 

 Klik cari. 

2. User Admin 

User admin hanya berwenang untuk menghapus data dan file SPP serta 

data dan file ADK kontrak yang telah diinput pada SIVERA 2.0. Untuk 

menghapus data dan file SPP, user admin masuk ke menu Kelola SPP, 

kemudian klik tombol hapus pada nomor SPP yang bersangkutan. 

Untuk menghapus data dan/atau file kontrak, user admin masuk ke 

menu Kelola Kontrak, klik tombol hapus pada data kontrak yang 

bersangkutan. 
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