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H. Penambahan Rencana Angsuran Kontrak 

 

Langkah Pelaksanaan Aplikasi : 

1. Buka browser Internet Explorer. Aplikasi SPAN hanya akan dapat berjalan dengan 

baik jika browser yang digunakan adalah Internet Explorer.  

 

  
2. Masukkan alamat aplikasi SPAN pada baris alamat lalu tekan tombol ENTER. 

Mintalah alamat aplikasi SPAN pada administrator sistem anda. 

 

Penambahan Rencana Angsuran Kontrak adalah kegiatan yang dilakukan untuk 

menambahkan rencana angsuran dari kontrak yang telah disetujui. 

Jumlah rencana angsuran kontrak dapat ditambahkan dalam periode berjalan jika 

memang dibutuhkan adanya penambahan, apabila terdapat addendum kontrak yang 

mengakibatkan bertambahnya struktur data rencana angsuran kontrak dan tidak tidak 

dapat dilakukan melalui mekanisme unggah ADK. Misalnya apabila ada revisi DIPA 

Penambahan Rencana Kontrak adalah penambahan struktur data kontrak yang 

dilakukan untuk setiap satu kontrak yang akan ditambahkan jumlah rencana 

angsurannya baik itu kontrak tahunan maupun komitmen tahunan kontrak tahun 

jamak 
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3. Masuk ke dalam Aplikasi SPAN sebagai “Kepala Kantor” dengan menggunakan  

username dan password masing-masing. Setelah itu klik “Masuk”.  

 

Halaman login ini adalah halaman yang perlu diakses dan diisi sesuai dengan 

kewenangan tiap pengguna. Tampilan yang didapat setelah masuk disesuaikan 

dengan kewenangan pengguna tersebut. 

 

4. Masuk menu utama temukan “BC_HEAD_OFFICE / Purchase_Order_Summary” 

pilih dan tekan menu “annual_kontrak (web)” yang akan menghantarkan ke 

halaman pencarian kontrak yang akan ditambahkan barisnya. 

 

 

5. Masuk halaman pencarian kontrak, temukan  dan tekan tombol “cari” pada posisi 

kanan atas halaman pencarian kontrak yang akan menghantarkan ke halaman 

pengisian parameter pencarian kontrak. 
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6. Cari kontrak yang akan dibatalkan. Masukkan nomor PO (Purchase Order) dan 

parameter-parameter pencarian kontrak-kontrak Tahunan atau kontrak tahun jamak 

pada kotak yang ada, kemudian tekan tombol “Buka / Go” yang akan memunculkan 

list data  kontrak yang dimaksud. 

 

 
7. Setelah kontrak tersebut ditemukan, tentukan “Pilih Order” sebagai “Update” lalu 

klik tombol “Buka / Go” yang akan menghantarkan ke halaman data header kontrak. 
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8. Masuk dalam halaman header kontrak, periksa kesesuaian data kontrak yang akan 

ditambahkan rencana angsurannya . untuk melakukan penambahan rencana 

angsuran dari baris yang statusnya sudah dicadangkan, langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah membatalkan pencadangan dana (unreserve encumbrance) terlebih 

dahulu. Pada menu “tindakan”, pilih aktivitas “mengelola  dana”, dan tekan tombol 

“buka/ Go” untuk membatalkan pencadangan dana (unreserve encumbrance). 

 

 

9. Pada halaman “kelola dana”, pastikan pada menu “status dana” terisi 

“dicadangkan” dan menu “tindakan” terisi data “batal cadangkan”, kemudian 

tekan tombol “terapkan” untuk menjalankan perintah pembatalan pencadangan 

dana. 

 

 

10. Apabila proses pembatalan pencadangan dana berhasil, akan muncul  informasi 

”tindakan pengendalian anggaran berhasil dilakukan”. Tekan tombol lihat hasil 

untuk melihat laporan pencadangan dana terhadap pagu anggaran yang dibebani. 

 



899 

 

11. Pada laporan hasil pengendalian dana terlihat seluruh nilai nominal dari baris berhasil 

dibatalkan pencadangannya. Tekan perintah “return to calling page” untuk kembali 

ke halaman “order ”  

 

 

12. Pada halaman “order” tab “header” akan terlihat status “perlu persetujuan ulang” dan 

pencadangan dana sudah tidak ada . tekan tab “item pembayaran” untuk 

melakukan penambahan rencana angsuran. 

 

 

13. Pada tab “item pembayaran” pilih baris yang akan ditambahkan rencana 

angsurannya. Pada kolom tindakan, pilih icon “duplikasi” untuk melakukan 

penambahan rencana angsuran. 
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14. Akan terbentuk rencana angsuran yang baru sesuai dengan rencana angsuran yang 

dijadikan dasar sebagai duplikasi. Sesuaikan nilai nominal pada kolom “harga” 

sesuai yang dibutuhkan. Entri tanggal rencana angsuran pada kolom “ tanggal 

dibebankan”. Sesuaikan struktur COA pada tab “distrubsi” apabila COA yang 

digunakan berbeda dengan rencana angsuran yang diduplikasi. Tekan tombol 

“simpan” untuk melakukan penyimpanan terhadap perubahan data rencana 

angsuran 

 

 

 

15. Pada menu tindakan pilih aktivitas  “mengelola dana” untuk melakukan 

pencadangan dana kembali atas perubahan data kontrak. Tekan tombol “buka/Go” 

untuk melanjutkan proses. 
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16. Pada halaman “kelola dana”, pastikan pada menu “tindakan” terisi data 

“mencadangkan”, kemudian tekan tombol “terapkan” untuk menjalankan perintah 

pencadangan dana. 

 

 
17. Apabila proses pencadangan dana berhasil, akan muncul  informasi ”tindakan 

pengendalian anggaran berhasil dilakukan”. Tekan tombol lihat hasil untuk melihat 

laporan pencadangan dana terhadap pagu anggaran yang dibebani. 

 

 
18. Pada laporan hasil pengendalian dana terlihat seluruh nilai nominal dari baris berhasil 

dicadangkan. Tekan perintah “return to calling page” untuk kembali ke halaman 

“order ” 
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19. Pada halaman “order”, tab “header” akan terlihat status menjadi “perlu 

persetujuan ulang, dicadangkan”. Tekan tombol “opsi persetujuan” untuk 

mendapatkan persetujuan dari pemberi persetujuan atas perubahan struktur data 

kontrak. 

 

 
20. Pada halaman menetukan opsi persetujuan, entri nama pejabat yang melakukan 

persetujuan atau pilih icon pencarian untuk membuka halaman “cari dan pilih : 

pemberi persetujuan” 

 

 
21. Entri parameter nama pemberi persetujuan dan tekan tombol “buka / Go” yang akan  

memunculkan list nama pemberi persetujuan. Isi check box pada kolom “pilih” , atau 

tekan icon pada kolom “pilih cepat” pada nama pemberi persetujuan yang terpilih, 

kemudian tekan tombol “pilih” untuk menghantarkan kembali pada halaman opsi 

persetujuan.  
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22. Pada kotak entri “pemberi persetujuan” halaman opsi persetujuan, akan terisi 

otomatis nama yang sudah dipilih sebelumnya. Tekan tombol kirim dokumen yang 

secara otomatis akan mengirimkan data ke pemberi persetujuan. 

 

 
23. Setelah mendapat persetujuan adari pemberi persetujuan, akan muncul notifikasi 

pada lembar kerja (work list) yang menyatakan bahwa perubahan data kontrak telah 

disetujui. 

 

 
24. Langkah selanjutnya pada halaman beranda untuk melanjutkan proses pencetakan 

laporan. Pada menu utama, pilih “BC_head_office / Report / Run” yang akan 

membuka aplikasi java interface untuk keperluan pembuatan laporan. 
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25. Muncul Pop-up kirim permintaan baru, pilih “permintaan tunggal” dan tekan tombol 

“ok” 

 

 
26. Pada halaman kirim permintaan, pilih “Kartu Pengawasan Kontrak Tahunan / 

Tahun Jamak” dan tekan tombol “ok” 

 

 
27. Masukan data pada parameter sesuai dengan kebutuhan. Sebagai catatan bahwa 

kolom yang berwarna kuning bersifat mandatory yang wajib untuk terisi. Tekan 

tombol “ok” untuk melanjutkan proses. 

 

 
28. Parameter yang sudah otomatis akan mengisi kolom “parameter”, kemudian tekan 

tombol “kirim” akan memunculkan pop-up “keputusan” yang berisikan nomor ID 

permintaan laporan. Tekan tombol “No” apabila tidak menginginkan pencetakan 

laporan yang lainnya. 
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29. Pada menu “view”, pilih “permintaan”  untuk memunculkan halaman “cari 

permintaan” untuk melakukan pencarian permintaan sesuai ID permintaan laporan. 

 

 
30. Pada halaman “cari permintaan”, pilih “permintaan spesifik” dan masukkan 

nomor ID permintaan yang sudah kita dapat sebelumnya. Tekan tombol “temukan” 

yang akan menghantarkan ke halaman “permintaan” . 
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31. Halaman “permintaan” berisikan list daftar permintaan laporan, temukan nomor ID 

laoporan yang dimaksud, pastikan bahwa pada kolom “tahap” sudah berubah 

menjadi “selesai”, dan pada kolom “status” sudah berubah menjadi “normal”. 

Apabila proses belum selsai, bisa dilakukan refresh data dengan menekan tombol 

“Refresh Data”. Tekan tombol “lihat keluaran” untuk menampilkan laporan. 

 

 

32. Pada “kartu pengawasan kontrak tahunan” akan terlihat data rencana angsuran  baru 

yang sudah berhasil didaftarkan  

 

 

 


