
monsakti

SITP

Google Chome
versi 33 atau terbaru

Mozilla Firefox
versi 24 atau terbaru

tablet

smartphone

smart TV

personal computer

Dapat diakses oleh

berbagai perangkat

Dalam mengakses aplikasi MonSAKTI, 

perangkat diatas harus terhubung dengan 

Intranet Pusintek ataupun Internet dengan 

menggunakan browser Google Chrome

atau Mozilla Firefox.

Aplikasi dapat diakses di

http://monsakti.kemenkeu.go.id 

Kemudahan pencarian dan

pengambilan data

Terdapat beberapa tools yang berguna dalam mempermudah pencarian data 

maupun pengambilan data dalam aplikasi MonSAKTI. 

To Do List SAKTI, digunakan sebagai informasi, pemberitahuan dan 

peringatan untuk alur kerja pada SAKTI yang perlu mendapat perhatian 

agar dapat diselesaikan segera pada beberapa modul aplikasi SAKTI.

Broadcast HAI-DJPb terkait SAKTI, digunakan sebagai kumpulan 

informasi broadcast dari haiDJPb terkait aplikasi SAKTI.

Filter data per satuan kerja, digunakan untuk mencari data pada satuan 

kerja spesifik.

Filter data per kolom, digunakan untuk mencari data pada kolom yang 

spesifik.

Menampilkan jumlah data tertentu, digunakan untuk melakukan 

pembatasan jumlah data yang ditampilkan dalam suatu modul sesuai 

kebutuhan.

Opsi penyalinan dan cetak data. Data dapat disimpan dalam format excel 

maupun pdf.
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Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lt.3, 

Jalan Dr. Wahidin II No.3, Jakarta  

021.3516976, 021.3449230 

021.3516976

hai.djpbn@kemenkeu.go.id 

Alamat

Telepon

Faksimile

E-mail

:

:

:

:

Pertanyaan, saran dan usulan mengenai dokumen ini 

dapat menghubungi Direktorat Sistem Informasi dan 

Teknologi Perbendaharaan melalui: 

Dukungan Aplikasi Pertanyaan, saran dan usulan 

mengenai Aplikasi MonSAKTI dapat menghubungi 

via aplikasi haiDJPb melalui link berikut:

Dukungan Penggunaan

User dan Password

yang sama dengan OMSPAN

User dan Password yang digunakan untuk login 

pada aplikasi MonSAKTI adalah User dan 

Password OMSPAN, akan tetapi hanya satuan 

kerja yang DIPA nya telah terkonsolidasi pada 

database aplikasi SAKTI saja yang dapat 

mengakses aplikasi MonSAKTI.

user

password

Kategori Modul

yang lengkap

Modul Anggaran

Modul Komitmen

Modul Bendahara

Modul Pembayaran

Modul Aset Tetap

Modul Persediaan

Modul GLP

https://hai.djpbn.kemenkeu.go.id.

Keunggulan
aplikasi monsakti5

Kemudahan pencarian dan pengambilan data

Kategori Modul yang lengkap

User dan Password yang sama dengan OMSPAN

Dukungan Penggunaan

Dapat diakses oleh berbagai perangkat
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