REKAM KONTRAK TAHUNAN

Perekaman Data kontrak bisa dilakukan dalam aplikasi SAKTI apabila sudah terpenuhi kondisi sbb :
•
•
•

Data Supplier sudah direkam dan didaftarkan dalam SPAN
Data Supplier sudah mendapatkan NRS (Nomor Register Supplier)
Data Pagu DIPA terkait dengan kontrak dimaksud sudah tersedia

Berikut contoh langkah – langkah dalam perekaman aplikasi SAKTI terkait dengan addendum kontrak :
1. Login Aplikasi
Aplikasi SAKTI dengan responsibility sebagai Operator Komitmen

2. RUH Kontrak
Masuk ke menu : Komitment → RUH → Pencatatan Kontrak → Rekam

3. Rekam Header Kontrak
Lengkapi isian pada tab Header kontrak, Khusus untuk kontrak tahunan yang berisikan antara
lain :
- Tipe Kontrak (Annual Year)
- Tipe Komitmen (kontrak)
- Isikan Supplier yang sudah mendapatkan NRS
- Nomor Kontrak
- Tanggal Kontrak (harus lebih awal atau sama dengan tanggal pendaftaran kontrak)
- Nilai Kontrak
- Kode KPPN sebagai kantor bayar
- Mata Uang
- Tipe kurs apabila mata uang selain IDR
- Uraian Pekerjaan
- Mata Uang Kontrak yang berbeda walaupun satu kontrak, harus direkam sebagai kontrak
tersendiri.
- Data pinjaman atau hibah luar negeri (apabila sumber dana dari Loan / Hibah)
- Jangka waktu pelaksanaan ( tanggal mulai dan berakhirnya kontrak dalam satu tahun
anggaran yang sama)
- Jangka waktu pemeliharaan ( untuk sementara belum digunakan)
- Uraian ketentuan dan sanksi (Free text dan wajib diisi, dihindari penggunaan symbol kode
ascii seperti ‰, % , dan lain lain)
- Cara Pembayaran (sekaligus atau bertahap)
- Hal hal yang menyangkut Uang Muka dan Retensi ( untuk sementara belum digunakan)

Tekan tombol simpan apabila data yang dibutuhkan sudah terisi semua.

4. Rekam Rencana Pembayaran (Contract Line)
Apabila Header kontrak sudah tersimpan, maka tab rencana pembayaran (Contract line ) akan
aktif.
• Contract Line hanya berisi satu baris apabila kontrak hanya membebani satu jenis
kombinasi COA
• Contract Line bisa berisi lebih dari satu baris apabila dalam satu kontrak, membebani
lebih dari satu kombinasi COA ( beda akun/beda output/beda kegiatan/beda cara
tarik/beda sumber dana dll)
• Total Jumlah nominal dari seluruh Contract Line yang ada harus mempunyai nilai yang
sama dengan nilai kontrak

Tekan Tombol Rekam untuk melakukan perekaman rencana pembayaran (Contract Line).
Lengkapi isian pada tab Rencana pembayaran yang berisikan antara lain :
-

Nomor Line (Sesuai urutan sesuai jumlah line yang akan kita rekam)
Tipe belanja → Belanja /Biaya (Default)
Deskripsi Line
Kategori Line (Cara Tarik → RM, RK, PL, LC, PP, RMP, DLL)
Untuk kolom Uang muka dan retensi (untuk sementara belum digunakan)

Tekan tombol simpan apabila data yang dibutuhkan sudah terisi semua.

5. Rekam Jadwal Pembayaran (Payment Schedule)
Jadwal pembayaran (Payment Schedule) berisikan rincian / termin dari tiap line contract,
dengan ketentuan :
• Jumlah nominal seluruh termin harus sama dengan nominal line contract yang menjadi
induknya.
• Apabila terdapat perbedaan dari kombinasi COA, agar termin direkam dalam contract
line yang berbeda
• Uang muka dan retensi masih menggunakan metode netto, direkam sebagai termin
Pilih Contract Line yang akan direkam termin nya :

Tekan Tombol Rekam untuk melakukan perekaman Jadwal pembayaran (termin). Lengkapi isian
pada tab jadwal pembayaran yang berisikan antara lain :
-

Nilai Line ( Nominal nilai line yang menjadi induknya)
Nomor Jadwal pembayaran ( nomor termin yang akan kita rekam)
Deskripsi pembayaran (uraian pembayaran dari termin , misal : uang muka, termin 1, termin
2 dst)
Uang Muka (untuk sementara belum digunakan)

-

-

Tanggal pembayaran (tanggal rencana termin yang berkenaan di bayarkan, dengan
ketentuan pembayaran pertama harus sama atau lebih dari tanggal kontrak dan
pembayaran terakhir bisa lebih dari tanggal berakhirnya kontrak selama masih dalam tahun
anggaran yang sama)
Nilai Pembayaran ( Nilai nominal dari termin)

Apabila kontrak terdiri lebih dari satu termin, lakukan rekam kembali untuk termin berikutnya.
Tekan tombol simpan apabila data yang dibutuhkan sudah terisi semua.

6. Rekam Distribusi COA
Perekaman distribusi COA dilakukan dengan ketentuan :
• Tiap termin / Jadwal pembayaran hanya berisikan satu distribusi COA
• Nilai nominal dalam distribusi COA harus sama dengan nilai Termin nya
Pilih termin yang akan direkam distribusi COA nya

Tekan Tombol Rekam untuk melakukan perekaman Distribusi COA. Lengkapi isian pada tab
Distribusi COA yang berisikan antara lain :
-

Kombinasi segment COA : kode satker, kementerian, eselon 1, program, kegiatan,
output, akun, segmen dana dll.
Nilai distribusi COA dari termin yang kita rekam.

Tekan tombol simpan apabila data yang dibutuhkan sudah terisi semua.
Perekaman data Kontrak di responsibility Operator sudah selesai, dan bisa melakukan
pencetakan karwas kontrak.
Proses selanjutnya di responsibility PPK untuk membuat ADK dan mengirimkannya ke portal
untuk selanjutnya di proses di SPAN.

Setelah mendapat persetujuan dan SPAN, dan mendapatkan nomor CAN (Commitement
Aplication Number atau NRK (Nomor Register Kontrak), Operator bertugas untuk melakukan
pencatatan nomor CAN

Kontrak yang sudah di catat nomor CAN nya sudah bisa dilakukan proses selanjutnya, untuk
pembuatan BAST, SPP, SPM hingga SP2D.

