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Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
dengan Aplikasi SAKTI
A. Pendahuluan
Proses ini merupakan proses penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan kerja yang nantinya
akan disahkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran berikutnya. Proses yang
ada pada aplikasi SAKTI dimulai dari usulan Satuan kerja yang nantinya akan disampaikan ke level Unit
Eselon I dan selanjutnya akan disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran. Kegiatan ini melibatkan
dua level user, yaitu: Operator dan Approver (KPA), baik itu di level Satker, Unit Eselon I, maupun DJA.

B. Proses Revisi DIPA Menggunakan Aplikasi SAKTI
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
I.

Level Satuan Kerja
1. Operator login Aplikasi SAKTI untuk tahun yang akan datang (T+1), kemudian masuk ke
Modul Penganggaran.
2. Ada tiga cara untuk memulai pembuatan RKA Satker, yaitu: konversi data RKAKL dari aplikasi
RKAKL (bagi Satker yang baru pertama kali menggunakan SAKTI), Migrasi Data RKAKL tahun
sebelumnya (bagi Satker yang sudah menggunakan SAKTI sebelumnya), dan merekam dari
awal.
3. Pilih Status History, sebagai berikut:
a. History Awal: RKAKL AWAL.
b. Histori Tujuan: RKAKL AWAL.
c. Sehingga muncul Histori Tujuan seperti gambar di bawah ini, kemudian klik tombol
OK

4. Untuk Satker/pengguna baru aplikasi SAKTI, dapat langsung melakukan migrasi data RKAKLnya dengan melakukan konversi data dari aplikasi RKAKL seperti pada proses konversi data
pagu DIPA melalui menu Konversi Data lalu klik tombol Terima RKAKL.
5. Untuk Satker/pengguna yang sudah pernah menggunakan aplikasi SAKTI, proses
penyusunan RKAKL-nya dapat melalui menu Migrasi RKAKL, kemudian gunakan tombol
Mapping Kode untuk melakukan penyesuaian terhadap data tahun sebelumnya dengan
tahun yang akan datang, selanjutnya klik tombol Proses.
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6. Masuk menu RUH Belanja kemudian klik tombol Satker. Klik tombol Simpan, kemudian
lakukan perubahan data belanja yang diperlukan. Jika ingin meng-edit data, klik tombol edit
(gambar pensil). Setelah perubahan/revisi selesai, klik kembali tombol simpan (gambar
disket).

edit

save

7. Setelah melakukan perubahan pada menu Belanja, lakukan kembali penyesuaian rencana
penarikan pada menu POK dan Rencana Penerimaan/Pendapatan (jika ada).
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8. Lakukan Validasi pada menu Validasi Data Belanja, dan pastikan semua data telah valid.

Pilih data yang akan divalidasi, kemudian klik tombol Proses
9. Jika muncul notifikasi “Data Belum Valid”, lihat kode kegagalan pada hasil validasi di tombol Cetak
Validasi untuk mengetahui data-data mana saja yang belum valid dan klik tombol Lihat Kode
Validasi untuk mengetahui keterangan dari kode-kode validasi. Data hanya dapat di-validate oleh
Approver apabila kegagalan validasi sudah disesuaikan.
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10. Setelah validasi data berhasil di level user Operator, lakukan login sebagai user Approver
(KPA) level Satker dan masuk status history yang sama dengan user Operator (RKAKL
AWAL).
11. Approver melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Operator, jika sudah sesuai beri tanda
cek (√) pada kolom V (validate), kemudian klik tombol simpan (gambar disket).

Setelah klik Simpan, akan muncul notifikasi seperti gambar berikut:
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12. Setelah Approver level Satker melakukan penyimpanan proses validasi maka data RKA tersebut
sudah mengalir ke SAKTI level Unit Eselon I. Selanjutnya, Operator SAKTI level Unit melakukan
login dengan status history sumber dan tujuan RKAKL AWAL dan tahun login T+1.

Pilih data Satker yang akan di-review. Operator Unit dapat melakukan perubahan terhadap
data Satker-satker yang ada di bawahnya (seperti Operator Satker melakukan perubahan
pada menu RUH Belanja). Kemudian lakukan validasi data belanja.
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13. Setelah Operator level Unit selesai melakukan proses di menu RUH Belanja, selanjutnya
lakukan validasi di level user Approver level Unit. Lakukan login sebagai user Approver (KPA)
level Unit dan masuk status history yang sama dengan user Operator (RKAKL).

Pilih Satker yang akan di-review, kemudian lakukan penyesuaian.
Selanjutnya Approver level Unit melakukan persetujuan dengan melakukan centang pada
kolom yang bertanda S (submit), seperti gambar berikut:

14. Setelah Approver level Unit melakukan penyimpanan proses validasi maka data RKA
tersebut sudah mengalir ke SAKTI level DJA. Selanjutnya, Operator SAKTI level DJA
melakukan login dengan status history sumber dan tujuan RKAKL AWAL dan tahun login
T+1.
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Pilih data Satker yang akan di-review. Operator DJA dapat melakukan perubahan terhadap
data seluruh Satuan kerja. Kemudian lakukan validasi data belanja.

15. Setelah Operator level DJA selesai melakukan proses di menu RUH Belanja, selanjutnya
lakukan validasi di level user Approver level DJA. Lakukan login sebagai user Approver (KPA)
level DJA dan masuk status history yang sama dengan user Operator (RKAKL).

Selanjutnya Approver level Unit melakukan persetujuan dengan melakukan centang pada
kolom yang bertanda A (approve).
16. Selanjutnya membuat ADK dan Kirim ADK tersebut ke SPAN melalui menu ADK Kirim.
17. Proses penyusunan RKAKL menggunakan aplikasi SAKTI telah selesai.
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