MIGRASI IMPLEMENTASI RSPP
MODUL PELAKSANAAN
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I.

INFORMASI UMUM

A. DESKRIPSI TRANSAKSI

Modul
Role User
Modul Lain terkait
Transaksi yang Tekait
Dokumen Input

Output
Validasi

ADMIN
PPSPM
KOM, BEN, PEM
Penginputan 15/16 Segmen Coa
SPBy, SPP, BAST NON Kontraktual, BAST
Kontrak, Interkoneksi STINKO, BAST
KKP, BAST Valas, BAST UP Tunai,
Pengembalian Belanja
Data Migrasi dan Penetapan 15/16 Segemen Coa
- Data Pendetilan telah terinput semua sesuai Segmen COA yang
dipilih.
- Pendetilan 15/16 Segmen COA harus memiliki nilai dalam POK
Anggaran.
- Pendetilan 15/16 Segmen COA berlaku hanya untuk transaksi
Belanja dan pengembalian belanja, untuk akun pendapatan dan
pengembalian pendapatan menggunakan basis 12 Segmen COA
KOM – Juknis Perekaman RSPP Modul Komitmen

Petunjuk Teknis Terkait

BEN – Juknis Perekaman RSPP Modul Bendahara
PEM – Juknis Perekaman RSPP Modul Pembayaran

B. INFORMASI PENTING LAINNYA

1. Sesuai dengan PMK 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS) bahwa BAS terdiri atas
12 Segmen COA yaitu segmen Satker, KPPN, Akun, Program, Output, Dana, Bank, Kewenangan,
Lokasi, Anggaran, Antar Entitas dan Cadangan.
2. 15 segmen COA adalah mendetilkan 12 segmen COA dengan penambahan segmen Rincian
Output, Komponen dan SubKomponen sedangkan 16 segmen COA adalah menambahkan 15
segmen COA dengan segmen Item.
3. Satuan kerja yang belum melakukan migrasi 15/16 Segmen COA belum dapat melakukan input
transaksi dan pendetailan 15/16 segmen COA.
4. Konfigurasi Segmen COA dilakukan sekali dalam tiap Tahun Anggaran, perubahan konfigurasi
segmen COA dapat dilakukan ketika pergantian Tahun Anggaran.
5. Sebelum melakukan migrasi 15/16 Segmen COA pastikan telah dilakukan pendetilan untuk seluruh
transaksi pada menu “Input FA Detail (16 Segmen)”.
6. Satker yang memilih konfigurasi 15 segmen COA, input FA detil 16 segmen yang ada akan
disummary ke dalam 16 segmen.
7. Satker yang memilih konfigurasi 16 segmen COA, apabila terdapat FA detil 15 segmen maka harus
dilengkapi menjadi 16 segmen agar dapat dilakukan proses migrasi.
8. Jika terdapat revisi anggaran pada transaksi yang telah didetailkan silahkan lakukan revisi
anggaran terlebih dahulu untuk menyesuaikan realisasi yang telah didetailkan, atau lakukan
pendetilan ulang menggunakan segmen yang tersedia.
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C. Setup Konfigurasi Segmen 15/16 COA Awal

1. Login Aplikasi
Login dengan menggunakan user role SPM Approval (PPSPM).

2. Menu Konfigurasi

a. Pilih Menu Administrasi – Umum – COA – Konfigurasi Segmen COA.
b. Menu ini hanya dapat diproses oleh user dengan role SPM Approval (PPSPM).
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3. Tampilan Konfigurasi Segmen COA

a. Satker yang belum melakukan migrasi pada kolom segmen COA tertulis “Belum Setting Segmen”.
b. Satker yang belum melakukan migrasi kolom status masih kosong.
4. Pemilihan Segmen 15/16 Segmen COA

a. Pada pilihan “Segmen COA” silahkan pilih Segmen COA yang akan ditetapkan.
b. Tentukan Segmen mana yang akan dipilih.
c. Jika salah satu segmen telah dipilih dan diproses maka selama tahun berjalan tidak dapat
dilakukan perubahan kembali.
5. Proses Insert COA (Migrasi)

a. Setelah dilakukan pemilihan segmen maka lakukan proses migrasi.
b. Klik tombol “Proses Insert COA” untuk memulai melakukan proses migrasi.
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6. Notifikasi Penetapan 15/16 Segmen

a. Saat proses insert COA akan muncul konfirmasi “Proses konfigurasi segmen COA hanya bisa
dilakukan sekali dalam setahun, pastikan segmen COA yang anda pilih sudah tepat”.
b. Klik tombol “Ya” jika segmen yang ditetapkan sudah pasti.
c. Klik tombol “Tidak” Jika segmen yand ditetapkan belum pasti.
7. Gagal migrasi karena belum pendetilan

a. Jika muncul notifikasi “Masih terdapat transaksi yang belum didetailkan ke 16segmen, Silahkan
masuk ke menu input FA Detail 16segmen” maka status migrasi masih “Fail”.
b. Silahkan ke menu “Input FA Detail (16 Segmen)” untuk dilakukan pendetailan untuk seluruhnya
transaksi yang belum didetailkan.
c. Setelah dilakukan pendetilan seluruhnya lakukan proses proses insert COA (migrasi) kembali.
d. Jika status masih kosong maka proses migrasi belum berhasil.
8. Gagal migrasi karena revisi anggaran
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a. Jika muncul notifikasi “Silahkan lakukan revisi anggaran terlebih dahulu, karena terdapat data
pendetailan yang tidak ada di anggaran atau menyesuaikan kembali pendetailan sesuai segmen
yang ada” maka status migrasi masih “Fail”.
b. Silahkan lakukan revisi anggaran untuk menyesuaikan dengan data realisasi pendetailan.
c. Atau lakukan pendetailan ulang menggunakan segmen yang telah tersedia.
d. Jika status masih kosong maka proses migrasi belum berhasil.
9. Sukses migrasi 15 Segmen COA

Jika kolom Segmen COA telah terinput “15 Segmen” dan status “Sukses” maka proses migrasi telah
berhasil, silahkan lanjutkan transaksi dan pendetilan 15 segmen COA sesuai juknis pada modul terkait.
10. Sukses migrasi 16 Segmen COA

Jika kolom Segmen COA telah terinput “16 Segmen” dan status “Sukses” maka proses migrasi telah
berhasil, silahkan lanjutkan transaksi dan pendetilan 16 segmen COA sesuai juknis pada modul terkait.
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