
Tutorial batal termin sekaligus ubah nilai serta proses pencadangannya.

1. Setelah masuk user KK, cari PO kontrak bersangkutan di menu purchase order summary

2. Masukan nomor PO di kolom, klik go (atas/cari), pilih order pastikan “UPDATE”, klik go
(bawah/di pilih order)



3. Status kontrak:
a. Sebelum perubahan

po 532
no nilai kontrak nilai baris nilai termin spm sp2d
1 2429460000 2429460000 195398627 195398627 195398627
2 224884627 195398627 195398627
3 232644269 195398627 195398627
4 243399684 195398627 195398627
5 254128001 195398627 195398627
6 182714971
7 182714971
8 182714970
9 182714970
10 182714970
11 182714970
12 182714970

2429460000.00 976993135.00 976993135.00

b. Setelah perubahan

po 532
no nilai kontrak nilai baris nilai termin spm sp2d
1 2348600120 2348600120 195398627 195398627 195398627
2 224884627 195398627 195398627
3 232644269 195398627 195398627
4 243399684 195398627 195398627
5 254128001 195398627 195398627
6 182714971
7 182714971
8 182714970
9 200000000
10 200000000
11 250000000
12 cancel

2348600120 976993135 976993135

4. Agar kita dapat mengeksekusi dengan sekali jalan, kita harus mengeksekusi sesuai urutan yaitu:
a. Cetak Karwas kontrak (optional)
b. Cancel termin
c. Ubah termin (9-11)



d. Ubah baris
e. Ubah tanggal pencadangan di menu update distribution

5. CANCEL TERMIN
Cancel termin dapat dilakukan jika status kontrak “disetujui”. Masuk ke item pembayaran
(termin)

Pada item pembayaran cari termin ke 12 lalu klik tombol pensil (update)

Pilih tindakan batalkan item berbayar lalu klik go. pastikan juga jumlah nilai tertagihkan kosong
(tidak spm yang menggantung di termin tsb)



Pada bagian ini isikan alasan cancel kontrak. Lalu klik terapkan (tindakan tidak dapat di undo)

Status kontrak sudah menjadi perlu persetujuan ulang- dicadangakan dan termin 12 sudah
hilang.



6. Ubah Nilai termin dan Ubah baris (nilai kontrak keseluruhan)
Sebagaimana sudah tercantum pada poin no. 4 kita akan merubah termin 9-11. Lakukan BATAL
CADANG terlebih dahulu. Tindakan mengelola dana – klik GO

Pastikan ‘tindakan’ “batal cadangkan” dan pilih “tidak” pada kolom ‘Gunakan tanggal GL
dokumen’ – klik terapkan

Klik ok

Pastikan status dicadangkan sudah hilang. Dan angka pada kolom harga sudah menjadi
“editable”. Klik tombol pensil pada termin ke 9.



Pada termin ke 9 Ubah kolom harga menjadi “200000000”. Pastikan jumlah nilai tertagihkan
kosong untuk termin yang belum ada realisasi/sp2d. Jika jumlah tertagihkan terisi pastikan nilai
tersebut pada karwas kontrak adalah nilai realisasi sp2d bukan nilai spm gantung/in process.

Pada termin ke 10 Ubah kolom harga menjadi “200000000”. Pastikan jumlah nilai tertagihkan
kosong untuk termin yang belum ada realisasi/sp2d. Jika jumlah tertagihkan terisi pastikan nilai
tersebut pada karwas kontrak adalah nilai realisasi sp2d bukan nilai spm gantung/in process.



Pada termin ke 11 Ubah kolom harga menjadi “250000000”. Pastikan jumlah nilai tertagihkan
kosong untuk termin yang belum ada realisasi/sp2d. Jika jumlah tertagihkan terisi pastikan nilai
tersebut pada karwas kontrak adalah nilai realisasi sp2d bukan nilai spm gantung/in process.
Lalu klik terapkan.



Masuk ke kolom baris

Update baris – klik tombol pensil

Rubah harga menjadi nilai konrak setelah perubahan “2348600120”



7. Ubah semua tanggal pencadangan dari masing2 termin menjadi tanggal pencadangan per hari
ini. Masuk ke kolom distribusi.

Klik tombol pensil di termin 6 (dimulai dari termin yang belum dibayar)

Isikan tanggal hari ini pada tanggal dibebani dari termin 6 -11 lalu klik terapkan







8. Setelah itu masuk ke kolom header

Pada bagian bawah isikan kolom catatan bagi pemasok. Lalu klik simpan.



9. Jika simpan sudah berhasil lakukan pencadangan dana kembali. Tindakan mencadangkan dana –
klik go

Pastikan tindakan mencadangkan – klik terapkan

Klik OK

10. Setelah berhasil mencadangkan kontrak dikirimkan ke kepala seksi pencairan dana untuk
dilakukan persetujuan kontrak.



Ketik nama kepala seksi lalu tab. lalu klik kirimkan dokumen

Kontrak sudah berada di kepala seksi pencarian dana

11. Pada emnu kasi lakukan persetujuan. Klik kontrak 532.



Pastikan nilai termin hasil perubahan seudah sesuai.

Klik menyetujui



12. Pada menu Kepala kantor kontrak sudah disetujui. Lakukan pencetakan karwas untuk
memastikan data kontrak sudah dirubah denga benar.

Terima kasih


