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NOTA DINAS

NOMOR ND-857/PB.8/2021

Yth : 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Dari : Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Sifat : Biasa

Hal : Manajemen User dalam Rangka Persiapan Rollout SAKTI

Tanggal : 02 Juli 2021

Sehubungan dengan perpanjangan masa pendaftaran user SAKTI tingkat satuan kerja

pada Kementerian/Lembaga Non-Piloting s.d tanggal 16 Juli 2021 sebagai persiapan

implementasi secara penuh (roll out) SAKTI, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada monitoring data SAKTI, terdapat NIK, NPWP, dan email yang terindikasi salah

karena user menggunakan data yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau

menggunakan data milik orang lain. Data tersebut dapat dilihat pada monSAKTI, menu

admin dengan submenu:

a. Monitoring Status Email Tidak Valid.

Alamat: monsakti.kemenkeu.go.id/dist/app/#monsakti/admin/monEmail

b. Monitoring NPWP atau NIK Terindikasi Tidak Valid.

Alamat: monsakti.kemenkeu.go.id/dist/app/#monsakti/admin/monNPWPNIK

2. Pada monitoring data SAKTI Mail, terdapat selisih antara jumlah SAKTI Mail yang di-

upload dengan SAKTI Mail yang telah di-registrasi. Registrasi perlu dilakukan agar user

SAKTI Mail dapat membuat password dan mengakses email tersebut.

3. Berdasarkan kedua poin tersebut, KPPN diimbau untuk melakukan hal berikut:

a. Melakukan konfirmasi kepada satuan kerja Kementerian/Lembaga tersebut agar

user memperbaiki data NIK/NPWP yang terindikasi tidak valid.

b. Mengingatkan user SAKTI di wilayah kerjanya untuk segera melakukan registrasi

SAKTI Mail di alamat sakti.mail.go.id/mail/registrasi/.

4. User yang masih terdapat pada menu yang disebutkan dalam poin nomor satu per tanggal

16 Juli 2021 akan dinonaktifkan pada tanggal 19 Juli 2021. KPPN dapat mengaktifkan

kembali user tersebut setelah satuan kerja memperbaiki datanya.

5. Dalam rangka akselerasi manajemen user, seluruh kegiatan pendaftaran, perubahan, dan

penghapusan user untuk satuan kerja peserta piloting SAKTI tahap I s.d. V (full module)

dilakukan di KPPN. Apabila dalam proses tersebut ditemukan kendala, KPPN diimbau

untuk menyampaikan tiket ke hai.kemenkeu.go.id.
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6. Untuk keperluan pelatihan SAKTI, trainer SAKTI KPPN dan Kanwil DJPb dapat

menggunakan alamat pelatihan pandu-sakti.kemenkeu.go.id. User yang didaftarkan dapat

memilih peran dan kelompok pengguna sesuai kebutuhan pelatihan dengan melakukan

perubahan di menu: Administrasi > Admin > Pengelolaan Pengguna dan Kontrol Akses >

Pengelolaan Pengguna (SATKER).

7. User trainer adalah user yang didaftarkan melalui HAI dan/atau pengguna SAKTI di KPPN

dan Kanwil DJPb. Daftar user trainer dapat dilihat pada monSAKTI dalam menu Roll Out

SAKTI, submenu Monitoring User Trainer SAKTI, dengan alamat:

monsakti.kemenkeu.go.id/dist/app/#monsakti/admin/monUserTrainerPerSatker.

8. Seluruh pengguna SAKTI pada KPPN dan Kanwil DJPb selaku satuan kerja akan turut

ditampilkan sebagai user trainer pada menu tersebut per tanggal 19 Juli 2021. User

tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan pelatihan atau End User Training (EUT).

9. Format user trainer SAKTI yang didaftarkan dengan Surat Keputusan Penetapan Trainer

adalah saktitrainer_kodesatker_NIP. Selain itu, pegawai yang saat ini telah terdaftar

sebagai user SAKTI sudah otomatis terdaftar sebagai trainer dan dapat login pada alamat

pelatihan dengan menggunakan user SAKTI yang dimiliki.

10. Password awal untuk user trainer SAKTI di alamat pelatihan adalah Trainer789#.  Mohon

agar user melakukan penggantian password secara mandiri pada kesempatan pertama.

11. Data trainer pada monSAKTI akan dimutakhirkan kembali pada tanggal 19 Juli 2021.

Apabila sampai dengan tanggal tersebut terdapat penambahan ataupun perubahan user

trainer, KPPN dan Kanwil DJPb dapat menyampaikan Surat Keputusan Penetapan Trainer

beserta form excel pendaftaran trainer melalui HAI Kemenkeu. Penambahan data trainer

yang dimaksud adalah penambahan user trainer yang saat ini tidak terdaftar sebagai user

SAKTI namun ingin didaftarkan menjadi trainer SAKTI.

12. Kanwil DJPb dan KPPN agar melakukan monitoring dan  memberdayakan para trainer

SAKTI di wilayahnya untuk mendukung kelancaran implementasi roll out  SAKTI.

Demikian informasi tersebut kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu,

kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sistem Informasi dan 

Teknologi Perbendaharaan

Ditandatangani secara elektronik
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