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Petunjuk Teknis
Revisi DIPA Kewenangan Satuan Kerja (revisi POK)

A. Pendahuluan
Proses ini merupakan revisi anggaran yang merupakan kewenangan Satuan kerja, yang mana data
tersebut tidak perlu dikirimkan hasil perubahannya ke Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atau
Direktorat Jenderal Anggaran dan tidak merubah digital stamp pada data DIPA. Kegiatan ini melibatkan
dua level user, yaitu: Operator dan Approver (KPA).

B. Proses Revisi DIPA Kewenangan Satuan Kerja Menggunakan Aplikasi SAKTI
Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Operator login Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran.
2. Pilih Status History, sebagai berikut:
a. Histori Awal: Pilih data Histori Awal (klik pilihan pada tanda segitiga terbalik) yang akan
menjadi data sumber
b. Histori Tujuan: klik tombol Revisi Satker (POK) maka akan terbentuk secara otomatis
isian pada Histori Tujuan.
c. Kemudian Klik tombol OK

3. Masuk Menu RUH Belanja kemudian klik tombol Satker. Pilih (centang) semua Output yang
ditampilkan kemudian klik

.
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4. Klik tombol
(simpan) pada form RUH Belanja.
5. Pilih level/data mana yang akan dilakukan revisi/perubahan kemudian lakukan perubahan
dengan klik tombol

(edit). Setelah perubahan/revisi telah selesai klik

(simpan).
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edit

save

6. Untuk melakukan copy data, pilih level mana yang akan disalin dengan men-centang pada
kolom O (operasi) kemudian klik tombol tempel/paste pada level lain. Setelah
perubahan/revisi telah selesai, klik tombol

(simpan).

7. Setelah melakukan perubahan pada menu Belanja, lakukan penyesuaian kembali pada
rencana penarikan pada menu POK dan Rencana Penerimaan/Pendapatan (jika ada).
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8.

Lakukan Validasi pada menu Validasi Data Belanja, dan pastikan semua data telah valid.

9. Jika data belum valid, lihat kode kegagalan pada hasil validasi di tombol Cetak Validasi, dan klik
tombol Lihat Kode Validasi untuk mengetahui data-data mana saja yang belum valid. Data hanya
dapat divalidasi apabila kegagalan yang muncul pada cetakan validasi sudah disesuaikan.
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10. Setelah validasi data berhasil di level user Operator, lakukan login sebagai user Approver
(KPA) dan masuk status histori yang sama dengan user Operator. Periksa hasil pekerjaan
Operator pada aplikasi SAKTI modul Penganggaran.
11. Masuk Modul Penganggaran > RUH Belanja. Periksa hasil perubahan yang dilakukan
Operator, jika sudah sesuai beri tanda cek (√) pada kolom V (validate), kemudian klik
tombol

(simpan).
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12. Setelah KPA (Approver) melakukan penyimpanan dengan klik tombol Simpan, maka tombol
akan aktif, kemudian klik tombol tersebut.
13. Kemudian isikan kembali tanggal Revisi seperti pada tampilan berikut:

-

Keterangan:
Nomor DIPA dan Tanggal DIPA dibiarkan tetap.
Tanggal Revisi diisi sesuai dengan tanggal persetujuan revisi tersebut oleh KPA.
Periode Buku otomatis akan terisi sesuai dengan Tanggal Revisi
Tanggal Upload diisi sama dengan Tanggal Revisi.
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Kemudian klik tombol
maka revisi kewenangan Satker tersebut telah selesai
dilaksanakan.
Hasil revisi tersebut dapat dilihat melalui Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) pada
Laporan FA.
C. Analisa Hasil Proses Revisi POK
Masuk menu RUH Belanja, kemudian klik tombol Satker. Pilih (centang) semua Output yang
ditampilkan, kemudian klik

.

a. Hasil Konversi data DIPA dapat dilihat pada form Belanja dan form Penerimaan/Pendapatan
(jika Satker yang bersangkutan memiliki data Pendapatan). Pastikan total dana yang
terkonversi sesuai dengan cetakan DIPA Petikan Satker yang bersangkutan.
b. Hasil konversi data DIPA tersebut juga dapat dilihat melalui modul General Ledger dan
Pelaporan > Laporan > Laporan FA > Pilih Tahun > Cetak.
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