
Migrasi Domain span.depkeu.go.id Ke Domain kemenkeu.go.id 

 

Sehubungan dengan adanya permasalahan blue screen dan restart berulang kali pada 

komputer SPAN, perlu melakukan update windows komputer SPAN. Agar dapat melakukan 

update, komputer perlu melakukan migrasi domain dari span.depkeu.go.id ke kemenkeu.go.id. 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Login ke komputer SPAN dengan menggunakan akun domain SPAN yang biasa digunakan. 

2. Buat folder baru (misalnya “folder backup”) di drive C:/. 

3. Salin folder-folder yang ingin di-backup dari folder “C:/Users/<nama akun span 

(contoh:001.kakantor) yang digunakan untuk login>” ke folder yang dibuat dilangkah satu. 

Folder yang ada di “C:/users/<nama akun SPAN>” tidak dapat dibuka lagi jika sudah login 

dengan akun domain. Biasanya, folder yang sering digunakan untuk menyimpan file adalah 

folder Document, Desktop, dan Download.  

4. Tutup seluruh aplikasi yang berjalan kemudian log off dari komputer. 

5. Pada layar login windows, tekan tombol “Switch User” kemudian login ke komputer SPAN 

dengan akun: 

Nama akun : .\pcspan 

Kata sandi  : 1q2w3e!Q@W#E 

6. Lakukan penggantian domain komputer SPAN dari span.depkeu.go.id ke kemenkeu.go.id 

dengan langkah sebagaimana dapat dilihat di lampiran 1. 

7. Setelah komputer ganti domain dan restart, login kembali dengan akun kemenkeu pegawai 

yang menggunakan komputer SPAN tersebut. Jika ingin mengakses komputer yang ada di 

personal folder user sebelumnya, dapat mengakses folder yang dibuat pada langkah 2. 

8. Setting Internet explorer, dan java dengan panduan sebagaimana dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

9. Buka aplikasi adobe reader maupun Adobe Standar. Setujui licence agreement yang 

muncul agar nantinya laporan berjenis file PDF dari aplikasi SPAN dapat ditampilkan. 

10. Setting Microsoft excel 2010 agar dapat menggunakan fitur WebADI dengn cara 

sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 3. 

11. Jalankan update windows dengan cara sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 4. 

12. Jika masih mengalami kendala, dapat menghubungi layanan HAI DJPb. 

 



Lampiran 1: Panduan Pemindahan Domain Komputer SPAN Ke Domain 

Kemenkeu.go.id 

 

1. Buka “System” dengan menekan tombol “Start” -> klik kanan “Computer” dan kemudian klik 

“Properties”. 

2. Pada panel kanan, klik “change settings” yang berada di bagian “Computer name, domain, 

and workgroup settings”. 

 

  



3. Klik tab “Computer Name” dan kemudian klik “Change”.  

 
 

4. Isian “Computer name” tidak perlu diubah, sedangkan isian domain diganti dari 

span.depkeu.go.id menjadi kemenkeu.go.id.  

 



5. Setelah mengisi komputer name dan domain sebagaimana gambar diatas, akan muncul 

permintaan memasukkan username dan password. Masukkan username dan password akun 

kemenkeu (dapat menggunakan akun kemenkeu siapapun). 

 

 

6. Jika computer berhasil join domain, akan muncul notifikasi bahwa computer sudah berhasil 

join domain yang diikuti dengan perintah untuk restart. Tekan tombol restart untuk merestart 

komputer. 

 
7. Jika mengalami kendala melakukan migrasi domain komputer SPAN ke kemenkeu.go.id 

dapat mengirimkan email ke hai.djpb@kemenkeu.go.id. 

 

 

  



Lampiran 3: Panduan Pengaturan Internet Explorer dan Java Pada Komputer 

SPAN Untuk Akses SPAN EBS 

 
Setelah login ke Komputer SPAN dengan menggunakan akun domain, yang perlu 

dilakukan adalah setting Internet Explorer dan Instal certificate Java. Yang perlu dilakukan 

untuk setting Internet Explorer dan java adalah: 

a. Set home page Internet Explorer 

b. Pengaturan security site https://core.span.depkeu.go.id 
c. Matikan pop up blocker 
d. Impor certificate “Pusintek Root CA” 
e. Pengaturan “Compatibility Settings” 
f. Instal Certificate Java 
 

a. Setting Home Page Internet Explorer 

Home page adalah halaman web yang langsung dibuka pada saat pertama kali 

membuka browser. Pada komputer SPAN, home page disarankan untuk di set ke halaman 

SPAN. Adapun caranya adalah sebagai berikut: 

1. Buka browser internet explorer kemudian masuk ke menu tools -> Internet Options -> 

General. 

2. Pada isian “Home page” hapus isian yang ada kemudian ketikkan 

https://core.span.depkeu.go.id:4444. Setelah itu, tekan tombol “OK”. 

 

 

 

https://core.span.depkeu.go.id:4444/OA_HTML/AppsLogin?langCode=IN


b. Pengaturan security site https://core.span.depkeu.go.id 
Setelah berhasil masuk ke halaman desktop windows dengan akun login domain untuk 

pertama kali, masing-masing user perlu memasukkan alamat url SPAN ke zone “trusted sites” 

dan dan mengatur “security level for this zone” untuk “zone trusted sites” pada level “Medium-

Low” : 

1. Buka browser internet explorer kemudian masuk ke menu tools -> Internet Options -> 

Security. 

2. Pilih Trusted Sites  dan kemudian klik Sites sampai muncul tampilan sebagai berikut: 

 
3. Masukkan alamat https://core.span.depkeu.go.id di isian Add this website to the zone. 

Jika sudah , klik tombol “add” dan kemudian close hingga kembali ke tampilan awal 

browser. 

4. Atur “security level for this zone” pada zone “trusted sites” pada level “Medium-Low” 

sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

c. Mematikan Pop Up blocker 

https://core.span.depkeu.go.if/


Pop Up blocker perlu dimatikan. Hal ini dikarenakan pop up blocker dapat memblokir 

applet java yang muncul ketika membuka aplikasi SPAN. Adapun caranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Masuk ke menu Internet Options. Caranya adalah dengan memilih menu Tools-Internet 

Options hingga muncul menu “Internet Options” 

2. Pada menu “Internet Options” pilih tab “Privacy” dan kemudian hilangkan tanda centang 

pada check box “Turn-On Pop up Blocker” sebagaimana gambar dibawah ini.  

 

 

d. Install Certificate “Pusintek Root CA 01” 

Setelah berhasil masuk ke halaman desktop windows dengan akun login domain untuk 

pertama kali, masing-masing user perlu melakukan instalasi Certificate Pusintek Root CA 01. 

Instalasi ini perlu dilakukan meskipun sebelumnya di PC tersebut sudah terinstal Certificate 

Pusintek Root CA 01 untuk user yang lain. Hal ini disebabkan masing-masing user mempunyai 

setting internet explorer sendiri-sendiri. Adapun tata cara instalasinya adalah sebagai berikut: 

1. Masukkan alamat SPAN https://core.span.depkeu.go.id:4444 di address bar. Saat pertama 

masuk ke dalam interface aplikasi SPAN, apabila belum terinstal sertifikat maka akan 

muncul tampilan seperti ini, klik Continue to this website (not recommended). 

https://core.span.depkeu.go.id:4444/


 

2. Pada layar berikutnya akan terlihat halaman muka aplikasi span, namun dengan 

peringatan Certificate error pada address bar, klik peringatan Certificate Error 

tersebut: 

 

3. Akan muncul pop-up Untrusted Certificate, lalu klik pada View certificates: 

 



4. Setelah link view Certificates di klik, akan muncul menu Certificate sebagaimana 

gambar dibawah ini. Pilih tab Certification Path. 

 
5. Setelah tab view certificate di klik, akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Pada 

menu ini, pilih Pusintek Root CA 01 (path paling atas), lalu klik tombol View 

Certificate. 

 

6. Setelah tombol View Certificate di klik, akan muncul tampilan seperti dibawa ini. Klik 

tombol  Install Certificate.  



 

7. Setelah tombol Install Certificate di klik, akan muncul kotak dialog Certificate Import 

Wizard  seperti dibawa ini. Ikuti wizard dengan menekan tombol next.  

 

8. Menentukan lokasi certificate akan disimpan. Pilih place all certicicates in the 

following store. Kemudian klik tombol Browse dan pilih Trusted Root Certification 

Authorities seperti gambar dibawah ini. 



 
 

9. Setelah memilih folder penyimpanan certificate, akan muncul kotak dialog konfirmasi 

impor  certificate. Klik Finish untuk memberikan konfirmasi. 

 

10. Setelah memberikan persetujuan impor certificate, akan muncul kotak dialog konfirmasi 

instalasi certificate. Klik Yes untuk memberikan konfirmasi persetujuan. 



 

11. Certificate Pusintek Root CA 01 sudah terinstal. Klik OK untuk memberikan konfirmasi. 

 

12. Restart IE, seharusnya peringatan error certification sudah tidak muncul. 

 
e. Pengaturan “Compatibility Settings” 

Agar dapat menampilkan site SPAN dengan baik, perlu pengaturan “Compatibility View 

Setting”. Adapun caranya adalah sebagai berikut: 

1. Tekan Tools pada “”Menu Bar”. Jika “Menu Bar” tidak muncul, tekan tombol “Alt” pada 

keyboard untuk memunculkan “Menu Bar”. Kemudian pilih “Compatibility View Settings” 

sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 



 
 

2. Pada menu “Compatibility View Settings” centang pilihan “Display all websites in 
Compatibility View”. Jika sudah, tekan tombol close. 

 

f. Impor Certificate Java Pada PC SPAN  
Pesan peringatan “The application’s digital signature cannot be verified. Do you want to run the 

application?” pada saat menjalankan applet java disebabkan certificate java belum terinstal. 

Adapun cara instal certificate java untuk aplikasi SPAN adalah sebagai berikut:  

 
1. Copy certificate java  ke hard disk PC (download dari ftp://10.242.231.205 user : kppn 

pass : P@ssw0rd 

ftp://10.242.231.205/


 

 
 

2. Klik start menu windows -> control panel -> java 

 
 

3. Pada menu “Java Control Panel” pilih tab “security” dan kemudian tekan tombol 

“Certificates...” 



 
 

4. Pada menu “Certificates”, pilih “Trusted Certificates” pada dropdown “certificate type” 

dan kemudian klik tombol “Import” untuk mencari file certificate java. 

 
 

5. Masuk ke folder lokasi dimana file certificate java yang telah di copy pada langkah 1 

berada. Pada dropdown “Files of type:” pilih “Allfiles”. Pilih sertificate java, kemudian klik 

tombol “Open”. 



 
 

6. Setelah certificate java dipilih, maka akan muncul certificate java sebagaimana gambar 

dibawah ini. Klik tombol “Close” dan certificate java sudah terinstal. 

 
 



Lampiran 3: Pengaturan Microsoft Excel Agar Dapat Menggunakan Tools 

WebADI 
 
webADI (web Application Desktop Integrator) merupakan salah satu alat bantu yang tersedia di 

SPAN. Fitur ini merupakan fitur standar yang tersedia dari Oracle E-Business yang digunakan 

sebagai salah satu cara untuk user mengentri data ke SPAN. WebADI banyak digunakan di 

seksi Vera antara lain untuk melakukan input jurnal manual(penyesuaian awal tahun), jurnal 

manual koreksi serta MPHLBJS. webADI sendiri menggunakan Microsoft Excel dengan fitur 

macro yang harus diaktifkan agar dapat berjalan dengan baik. Adapun pengaturan Microsoft 

Excel 2010 agar dapat menggunakan webADI adalah sebagai berikut: 

 

1. Buka microsoft excel 2010, kemudian masuk ke menu File > Options. Tampiran menu Excel 
Options dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 
2. Pada menu Excel Options, pilih “Trust Center”. 

http://1.bp.blogspot.com/-_23sZfihwzU/T7jm3ZTd13I/AAAAAAAAAFY/XCjA_Wled5Q/s1600/1.jpg


 
 
3. Setelah memilih memilih “trust center”, tekan tombol “Trust center settings…” 

 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-kIcj0U3u8mw/T7jnLFRSpVI/AAAAAAAAAFg/brT2NiG8zuQ/s1600/2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-98HLG0Gjmp8/T7joeiVa3tI/AAAAAAAAAFo/n310xafCzHw/s1600/3.jpg


4. Pilih “ActiveX Settings” dan pilih radio button “Enable all control without …….” Sebagaimana 
dapat dilihat pada gambar. 

 
5. Pilih menu “Macro Settings”. Pada pilihan “Macro setting” pilih radio button “Enable all 

macros ……..” dan centang check box “Trus access to the VBA ….” 

 
 

http://2.bp.blogspot.com/-mNxpnCGA8xI/T7jo2j_lmFI/AAAAAAAAAFw/_C1msoae2wM/s1600/4.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-PBlVAK79TJU/T7jpE2N2cXI/AAAAAAAAAF4/9XboINoJdo4/s1600/5.jpg


6. Pilih menu “Protected View” dan pastikan tidak ada check box yang tercentang. 

 
7. Pilih menu “External Contents” dan pilih radio button “Enable all data ….” Dan “Prompt user 

on automatic ……”. 

 
8. Tekan OK sampai kembali ke menu awal. 

http://1.bp.blogspot.com/-fHIvxb0Pbtk/T7jpPMLWw8I/AAAAAAAAAGA/tS8HqBXDH_s/s1600/6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-1qA1JU3_D2w/T7jpYtAhP_I/AAAAAAAAAGI/YQ2Tb9FSuy0/s1600/7.jpg


Lampiran 4: Update Windows 
 

1. Masuk ke menu Windows Update dengan menekan tombol start menu -> Control Panel 

2. Pilih Windows Explorer. Pastikan pilihan view by: adalah Small icons 

 

 

3. Klik “Check for updates” dan ikuti perintah selanjutnya. Jika mengalami kegagalan, dapat di 

retry kembali. 

 
4. Jika mengalami kendala melakukan update windows dapat mengirimkan email ke 

hai.djpb@kemenkeu.go.id. 

 


