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PETUNJUK TEKNIS
RENKAS PADA APLIKASI SAKTI
A. Ketentuan Umum
Pastikan Anda telah menggunakan aplikasi minimal versi SAKTI UI versi 07 April 2017 yang dapat
diunduh pada
ftp://10.100.88.42/PILOTING%20SAKTI/sakti-installer/ (user:eutsakti dan
password: saktiEUT123#). Untuk Satker yang telah melakukan proses Konversi DIPA kedalam
aplikasi SAKTI tidak perlu melakukan langkah-langkah B.

B. Proses Upload DIPA
1. Memilih History DIPA

a) Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengunggah dokumen ADK DIPA Awal.
Masuk ke Modul Anggaran kemudian pilih Menu Utility
b) Pilih menu Memilih Status History
c) Akan muncul kolom Status Histori Tujuan dan Status Histori Sumber, pilih “DIPA AWAL –
Revisi ke 0”
d) Klik “OK”
2. Proses Konversi DIPA
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a) Pilih menu Konversi Data (masih dalam Modul Anggaran)
b) Klik “Browse”
c) Pilih folder yang berisi adk DIPA awal yang dihasilkan dari aplikasi RKAKL Online. Perlu
diingat bahwa Anda cukup mengklik folder, tidak perlu sampai membuka folder karena
aplikasi secara otomatis akan membaca adk DIPA dalam folder.
d) Klik “Open”

a) Apabila sukses membaca ADK, Secara otomatis uraian DIPA akan muncul pada kolom
seperti pada gambar diatas. Klik pada kotak kecil di sisi kanan.
b) Klik “Terima DIPA”
c) Akan muncul kotak Input Tanggal DIPA. Isi uraian seperti Nomor DIPA, Tanggal DIPA, dan
Tanggal Revisi sesuai dengan data pada DIPA Petikan (tanggal revisi cukup disamakan
dengan tanggal DIPA)
d) Klik “OK”
e) Apabila sukses, akan muncul notifikasi konversi ADK berhasil dilakukan
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C. Membuat Rencana Penarikan (User Operator Modul Anggaran)

1. Klik menu RUH (masih pada Modul Anggaran)
2. Pilih menu POK
3. Secara otomatis akan muncul pop up box. Isi opsi menu Status Histori Tujuan dan Status
Histori Sumber sesuai dengan data riil DIPA. Pada contoh diatas, opsi yang dipilih adalah
DIPA Revisi ke 2 dikarenakan user satker pada contoh diatas telah dua kali melakukan
revisi DIPA. Apabila user satker Anda belum pernah melakukan revisi DIPA, maka
silahkan pilih opsi DIPA Awal – Revisi ke 0 pada pop up box diatas.

1. Klik tombol […]
2. Akan muncul pop up box berisi uraian satker. Klik pada nama satker yang muncul
3. Klik “OK”
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1. Akan muncul tabel yang berisi kode beserta uraian Program, Output , Kegiatan, beserta
jumlah pagu
2. Klik dua kali pada Komponen (3 digit dan bold text) seperti pada contoh diatas untuk
memunculkan sub komponen dibawahnya.
3. Pada deskripsi sub komponen, akan muncul opsi Rencana Penarikan seperti pada gambar
diatas
4. Klik tombol Rencana Penarikan untuk merekam Renkas

1. Setelah mengklik tombol Rencana Penarikan, akan muncul pop up box yang berisi detil
rencana penarikan. Pada kolom Dasar Hitung, terdapat beberapa opsi yaitu Persen, Jumlah
Penarikan, Rata-rata, dan Rata-rata Gaji. User dapat mengklik tombol persen apabila ingin
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mengisi nominal renkas sesuai dengan penghitungan suatu presentase. Pada contoh diatas,
opsi yang dipilih adalah Jumlah Penarikan, yaitu user dapat mengisi nominal rencana kas
secara bebas.
2. Isi jumlah nominal rencana kas pada bulan berjalan. Pada contoh diatas, nominal yang diisi
berjumlah Rp200.000.000,- lalu klik tombol Simpan.
3. Lakukan hal yang sama sampai seluruh pagu dibuatkan Rencana Penarikan Dana-nya.

D. Membuat Renkas Harian (User Operator Modul Anggaran)

1.
2.
3.
4.

Selanjutnya, pilih Menu Renkas Harian
Klik tombol […] pada opsi Satker
Akan muncul pop up box Pencarian Satuan Kerja, klik pada satker yang dipilih
Klik “OK”
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1. Akan muncul tabel yang berisi Tanggal, Uraian, Realisasi/Rencana beserta Potongan seperti
pada gambar diatas
2. Pada menu POK sebelumnya, nominal renkas yang direkam adalah Rp200.000.000,- maka
waktu pencairan yang dibutuhkan adalah sebanyak 5 hari kerja (dengan asumsi bahwa satker
contoh adalah satker kecil, silahkan berpedoman pada PMK 197/PMK.05/2017 tentang
Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas untuk petunjuk
lebih lanjut mengenai Renkas). Maka, pencairan dilakukan pada tanggal 20 April 2017
(dengan asumsi bahwa pada Jumat tanggal 14 April 2017 adalah Tanggal Merah). Klik tombol
Rekam pada opsi tanggal 20-04-2017.

1. Akan muncul tabel seperti pada gambar diatas. Klik pada Uraian Belanja sehingga warna
tabel berubah menjadi biru. Pada contoh diatas, akun yang akan dilakukan rencana
penarikan adalah akun 52 – Belanja Barang. Pada praktiknya, silahkan menyesuaikan akun
sesuai dengan kebutuhan terkait Transfer DAK/Dana Desa.
2. Isi kolom Rencana Harian dengan nominal yang sama dengan nominal yang diinput pada POK
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3.
4.
5.
6.

Klik “OK”
Klik “Simpan”
Klik “OK” pada notifikasi sukses
Klik tombol “Kembali”

1. Anda akan kembali pada tampilan tabel sebelumnya. Pada kolom V dan A terdapat dua kotak
kosong yang artinya rencana penarikan kas belum divalidasi dan di approve. Silahkan login
menggunakan user PPK untuk melakukan validasi dan kemudian login dengan user KPA untuk
melakukan approve secara berjenjang.

E. Validasi Renkas Harian (User Validator Modul Anggaran)
Silahkan login menggunakan user valangd (Validator Modul Anggaran) untuk melakukan validasi.
Perlu diingat apabila belum melakukan validasi, maka data Renkas Harian belum terkunci
sehingga operator dapat melakukan ubah kapan saja. Oleh karena itu dibutuhkan validasi untuk
mengunci rencana Renkas Harian yang telah direkam.
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Setelah melakukan login dengan user valangd, Klik menu Modul Penganggaran  RUH
Pilih Renkas Harian
Klik pada tombol […] untuk memilih satker dan memunculkan tabel uraian dibawahnya
Lakukan klik pada kotak kecil di sisi kanan tanggal rencana penarikan sesuai yang telah direkam
oleh operator pada tahap sebelumnya. Apabila berhasil, akan muncul tanda centang pada
kotak dengan deskripsi V seperti pada gambar diatas. Seperti yang dapat dilihat pada gambar
diatas, kotak dengan deskripsi A terkunci dikarenakan yang memiliki wewenang atas Approval
adalah user KPA.
5. Klik Simpan Validasi
1.
2.
3.
4.

F. Approver Renkas Harian (User Approver Modul Anggaran)
Login dengan user KPA dan lakukan langkah-langkah yang sama seperti Validator Renkas Harian.

1. Setelah melakukan login dengan user KPA, Klik menu Modul Penganggaran  RUH
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2. Pilih Renkas Harian
3. Klik pada tombol […] untuk memilih satker dan memunculkan tabel uraian dibawahnya
4. Lakukan klik pada kotak kecil di sisi kanan tanggal rencana penarikan sesuai yang telah direkam
oleh operator pada tahap sebelumnya. Apabila berhasil, akan muncul tanda centang pada
kotak dengan deskripsi A.
5. Klik Simpan Validasi

G. Contoh Pembuatan SPP/SPM dengan Dasar Renkas
Perlu diingat bahwa perekaman SPM pada aplikasi SAKTI sebaiknya dilakukan di tanggal yang sama
dengan tanggal pembuatan Renkas harian. Contoh kasus dapat dilihat pada penjelasan sebagai berikut:

1. Operator yang sudah sukses mencatat sampai dengan approve Renkas pada Modul Anggaran
langsung melakukan perekaman SPP untuk kemudian dilanjutkan menjadi SPM dengan cara
masuk ke Modul Pembayaran  RUH SPP  Catat/Ubah SPP
2. Pilih Jenis SPP tipe 237 – LS Banyak Penerima
3. Klik “Tambah”
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1. Klik “Tambah” pada Dasar Pembayaran
2. Isikan data Informasi SPP seperti pada contoh gambar diatas
3. Pada kolom Jatuh Tempo, isikan data yang sama dengan data pada Renkas yang telah direkam
di Modul Anggaran. SPP dibuat pada tanggal yang sama dengan renkas, sehingga Jatuh tempo
yang diisi adalah 5 hari sesuai dengan data Rencana penarikan dana yang telah direkam pada
Modul Anggaran (lihat poin pencatatan Rencana penarikan dana pada gambar-gambar
sebelumnya). Pada contoh diatas, SPM dibuat pada tanggal 20 April 2017 (sama dengan
perekaman Renkas) dan jatuh temponya 5 hari, maka tanggal pembayarannya adalah 28 April
2017 (asumsi 24 April adalah tanggal merah hari libur nasional).
4. Isikan uraian SPP/SPM
5. Klik Tombol Supplier Header dan pilih Supplier Header terkait Transfer DAK/Dana Desa
6. Klik “Tambah” dan pilih penerima Transfer DAK/Dana Desa
7. Pastikan semua penerima yang telah ditambah memiliki data yang benar
8. Isikan nilai Transfer sesuai dengan data riil masing-masing Pemda
9. Klik tombol RUH Akun kemudian isikan rincian data terkait Transfer DAK/Dana Desa dan klik
simpan seperti pada screenshot dibawah ini:
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1. Setelah melakukan simpan, operator dapat melanjutkan pembuatan SPM sampai dengan
upload ADK SPM melalui Portal SPAN.
2. Setelah berhasil mengupload ADK SPM, operator dapat mengajukan SPM ke FO Pencairan
Dana KPPN
3. Seksi Pencairan Dana KPPN kemudian memproses SPM menjadi SPPT dengan contoh kasus
sebagai berikut:
a. Apabila SPM tertanggal 20 April 2017 seperti contoh diatas diproses sebelum jam 3 sore,
maka tanggal SPPT mengikuti tanggal hari itu (20 April 2017) dan proses PPR juga
dilakukan pada hari itu dengan mencatat jatuh tempo SPM 5 hari.
b. Apabila SPM tertanggal 20 April 2017 seperti contoh diatas diproses setelah jam 3 sore,
maka tanggal SPPT tetap mengikuti tanggal hari itu (20 April 2017) dan proses PPR oleh
seksi bank dilakukan keesokan harinya namun jatuh tempo SPM tetap 5 hari.
4. Apabila KPPN sudah sukses menerbitkan SP2D atas SPM Renkas DAK Fisik/Dana Desa
tersebut, maka operator SAKTI dapat mencatat SP2D dengan merujuk pada User Manual
Transfer DAK yang dibagikan pada saat Lokakarya DAK.

H. Revisi Rencana Penarikan Bulanan
Hal ini dilakukan apabila ada perubahan rencana penarikan bulanan agar sesuai dengan
rencana penyaluran dana pada renkas harian pada bulan berkenaan. Langkah-langkahnya
adalah sebagai berikut:
1. Masuk ke Modul Anggaran
2. Pilih menu POK
3. Lakukan perubahan rencana penarikan dengan merekam nilai pagu pada bulan-bulan yang
direncanakan menggunakan user operator, kemudian klik simpan.
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I. Revisi Rencana Penarikan Harian (Renkas Harian)
Hal ini dilakukan apabila ada perubahan rencana penarikan harian dalam bulan berkenaan.
Berikut beberapa catatan terkait renkas harian:
a. Renkas harian hanya dapat diubah untuk tanggal-tanggal yang akan datang (tidak dapat
mengubah tanggal yang telah lewat)
b. Perubahan harus sesuai dengan norma waktu yang berlaku terkait penyusunan renkas
(minimal 5 hari kerja)
c. Pastikan renkas harian yang akan diubah nominalnya tidak melebihi pagu rencana
penarikan bulanannya.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
Masuk ke Modul Penganggaran  RUH
Pilih Menu Renkas Harian
Pilih/klik satu atau beberapa jenis belanja per bidang/kegiatan. Pada contoh dibawah ini,
bidang yang dipilih adalah 63 yaitu Kesehatan
Buka persetujuan/approve dengan melakukan pelepasan centang (uncheck) pada kolom
bertanda A menggunakan user KPA, kemudian klik tombol simpan approval.
Buka validasi dengan melakukan pelepasan centang (uncheck) pada kolom bertanda V
menggunakan user validator anggaran, kemudian klik tombol simpan validasi.

Login dengan user operator, kemudian pilih Modul Penganggaran  RUH
Pilih menu POK
Lakukan perubahan rencana penarikan dengan mengklik tombol Rencana Penarikan
Akan muncul Pop-up box perekaman POK bulanan
Rekam kembali nilai pagu pada bulan-bulan yang direncanakan.
Klik simpan
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1. Setelah perubahan telah dilakukan, lakukan proses validasi dan approval kembali.
2. Data akan segera ter-update di OMSPAN setelah beberapa waktu.
3. Jika RPD tidak jadi dicairkan pada saat tanggal jatuh tempo, maka RPD harus dibatalkan
(diubah menjadi 0) pada hari itu juga, jika tidak maka ada kemungkinan akan terjadi
ketidakcukupan pagu saat membuat RPD pada hari berikutnya.
4. Penginputan surat dispensasi dilakukan pada aplikasi konverter dengan alamat:
portalsakti.kemenkeu.go.id

J. Permohonan Pengajuan Dispensasi Renkas
Pengajuan SPM oleh satker dalam kondisi yang diijinkan oleh peraturan boleh tidak sesuai
dengan Rencana Pencairan Dana yang telah diajukan. Perbedaan tanggal pencairan dengan
RPD dapat dilakukan setelah satker mengajukan surat permintaan Dispensasi kepada Kepala
KPPN. Apabila Kepala KPPN menyetujui permohonan dispensasi, petugas KPPN akan merekam
surat persetujuan dispensasi tersebut ke dalam aplikasi konverter dengan alamat
portalsakti.kemenkeu.go.id untuk selanjutnya akan ditayangkan di OMSPAN.
Langkah-langkah yang perlu dijalankan oleh operator KPPN sebagai berikut:
1. Login ke aplikasi Portal Konverter dengan alamat:
http://portalsakti.kemenkeu.go.id/saktiok/
2. Pilih Menu DISPENSASI, kemudian klik menu REKAM SURAT
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3. Akan muncul semua surat dispensasi yang telah dibuat. Untuk menambahkan, klik icon +
TAMBAH yang ada di pojok kanan atas, seperti pada gambar di bawah berikut:

4. Isikan parameter berikut ini seperti pada gambar berikut:
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Keterangan isian:
- KODE SATKER: isikan kode enam digit kode satker yang akan diajukan dispensasinya,
kemudian klik enter.
- NO SURAT: Isi secara manual nomor surat yang berasal dari Satker terkait pengajuan
dispensasinya.
- TGL SURAT: pilih tanggal surat sesuai dengan surat dispensasi yang diajukan oleh
Satker.
- NO SPM: Cari nomor SPM yang akan diajukan dispensasinya
- TGL SPM: pilih tanggal SPM sesuai dengan nomor SPM yang akan diajukan
dispensasinya.
- ADK SPM: Pilih ADK SPM sesuai dengan nomor SPM-nya
- NILAI SPM: Pilih jumlah dana sesuai dengan NO SPM dan ADK SPM-nya.
- KETERANGAN: Isikan keterangan secara manual terkait pemberian dispensasi yang
diberikan oleh KPPN kepada Satuan kerja.
Contoh hasil penginputan parameter sebagai berikut:
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5. Kemudian klik tombol KIRIM.
Hasil dari perekaman surat dispensasi akan muncul dalam daftar tabel seperti contoh
berikut:
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K. Penyusunan Rencana Penarikan Dana setelah mendapat Revisi
DIPA
Pada aplikasi SAKTI modul Penganggaran, setiap ada perubahan pagu DIPA/revisi DIPA, maka
akan merubah status history-nya satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Hal ini akan
berakibat ke menu-menu yang lain, seperti RUH Belanja, POK, Renkas Harian, dan lain-lain.
Terkait hal tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:
1. Apabila RPD bulanan dan Renkas harian sudah terlanjur direkam sedangkan data DIPA
revisi belum dikonversi ke dalam aplikasi SAKTI, maka perekaman RPD bulanan dan harian
tidak perlu dilakukan perekaman kembali pada status history yang baru, sistem akan tetap
membaca hasil dari perekaman RPD bulanan dan Renkas harian yang telah dilakukan
sebelumnya/pada status history sebelumnya, dengan kata lain informasi RPD bulanan dan
Renkas harian tidak hilang dengan adanya konversi data DIPA revisi.
Keterangan:
a. Data POK/RPD Bulanan setelah konversi pagu DIPA dengan penambahan status
history

b. Kondisi Renkas harian pada status history yang baru
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c. Data Renkas Harian pada status history sebelumnya

2. Apabila RPD bulanan dan Renkas harian belum dilakukan perekaman sebelum data DIPA
revisi dikonversi ke SAKTI, silakan lakukan konversi data DIPA terlebih dahulu kemudian
lakukan perekaman RPD bulanan dan Renkas harian namun perekaman cukup dilakukan
pada bulan-bulan dan tanggal-tanggal yang direncanakan saja, tanpa perlu merekam
sesuai dengan total jumlah pagu DIPA yang tersedia. Untuk RPD bulanan, perekaman tidak
perlu dilakukan validasi dan approval, sedangkan Renkas harian tetap memerlukan proses
validasi dan approval.
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