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Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
Segera
2 berkas
Perekaman Permintaan Perubahan Nomenklatur Satker (Supplier Tipe 1 dan 3) Pada
OMSPAN dengan SSO Login Pusintek
: 30 April 2019

Sehubungan dengan perbaikan dan pengembangan proses bisnis SPAN dalam rangka peningkatan tata
kelola pengelolaan keuangan negara yang baik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam rangka penyempurnaan proses bisnis SPAN untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan keuangan
negara yang baik diperlukan penyempurnaan mekanisme permintaan perubahan nomenklatur satker
(supplier tipe 1 dan 3) yang semula disampaikan melalui HAI-DJPb menjadi direkam pada OMSPAN.
2. Setelah melalui tahap User Acceptance Test, ditetapkan bahwa mekanisme permintaan perubahan
nomenklatur satker (supplier tipe 1 dan 3) pada OMSPAN dapat dilaksanakan.
3. Untuk mendukung pelaksanaan perubahan mekanisme tersebut, telah disiapkan bagan alir (flowchart) dan
tutorial (manual aplikasi) untuk perekaman permintaan perubahan nomenklatur satker (Supplier tipe 1 dan 3)
pada OMSPAN.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Dokumen ini sah, dan telah ditandatangani secara elektronik

Saiful Islam
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Direktur Sistem Perbendaharaan;
4. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata laksana Sekretariat DJPb.
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Petunjuk Manual Aplikasi Permintaan Perubahan Nomenklatur Satker (Supplier Tipe 1 dan 3)
pada OMSPAN menggunakan SSO Login Pusintek
1. Login
a. Buka browser dan masuk ke alamat web OMSPAN :
https://spanint.kemenkeu.go.id/
b. User kemudian masuk menggunakan user dan password OMSPAN level KPPN untuk
mengakses halaman utama OMSPAN. Kemudian klik Menu Referensi Pengelola Data
Referensi dan Pengguna Sistem.

c. Selanjutnya User Login ke Aplikasi dengan meng-klik tombol Login yang terdapat di sebelah
kanan atas. User mengisi username dan password sebagaimana aplikasi e-performance.

d. User telah login sebagai UM_USER.

2. Menu Biodata
Menu ini menampilkan informasi pribadi dari user yang login ke aplikasi OMSPAN berupa NIP,
Nama, Jabatan, Unit Kerja Eselon II, Unit Kerja Eselon III dan informasi update data terakhir pada
aplikasi Pbn-Open.
a. Pilih Menu  Preference  Biodata.

b.

Akan tampil halaman informasi biodata dari user.

3. Permintaan Akses Responsibility Permintaan Perubahan Nomenklatur
User akan menggunakan responsibility ini untuk melakukan perekaman permintaan perubahan
nomenklatur satker (supplier tipe 1 dan 3) pada OMSPAN.
a. Pilih Menu  Preference  Permintaan Akses.

b. Pada halaman Permintaan / Pencabutan Akses, User meng-klik tombol “+Grant”.

c. Kemudian Pada tampilan pop-up Access Request, pilih sesuai kode KPPN dari user dengan
format XXX_USER. Kemudian klik Kirim.

d. User akan masuk kembali ke halaman Permintaan / Pencabutan Akses. Pada kolom status
tampak status Rekam.

e. Tunggu sampai status berubah menjadi Selesai, yang artinya responsibility permintaan
perubahan nomenklatur untuk KPPN terkait sudah aktif dan dapat digunakan.

f. Klik di bagian UM_USER untuk menampilkan responsibility XXX_USER sebagaimana proses
permintaan akses sebelumnya.

g. Akan tampil responsibility sebagai perekam permintaan perubahan nomenklatur satker. Untuk
masuk responsibility XXX_USER, klik detail (gambar mata) sebelah kanan.

h. Responsibility Permintaan Perubahan Nomenklatur (XXX_USER) telah siap digunakan.

4. Menu Monitoring Nomenklatur Satker
User dapat melakukan monitoring data perbandingan antara uraian satker pada data supplier dan
uraian satker pada referensi COA.
a. Pilih Menu  PO_NOMENKLATUR  Monitoring Nomenklatur Satker.

b. Isikan salah satu parameter pada kolom NRS atau Kode Satker maupun Uraian. Pada kolom
Uraian dapat ditambahkan tanda “%” untuk mempermudah mencari uraian (Jika uraian tidak
lengkap), kemudian klik tombol kirim.

c. Halaman akan menampilkan informasi supplier satker dimaksud.

5. Menu Monitoring Permintaan Nomenklatur
User dapat melakukan monitoring terhadap semua proses perekaman permintaan perubahan
melalui halaman ini dengan melihat status data yang ditampilkan.
a. Pilih menu  PO_NOMENKLATUR  Monitoring Permintaan Perubahan Nomenklatur.

b. Akan tampil halaman berupa data yang berisi semua permintaan perubahan nomenklatur
satker yang pernah direkam pada KPPN tersebut.

6. Perekaman Permintaan Perubahan Nomenklatur
a. Pilih menu  PO_NOMENKLATUR  Permintaan Perubahan Nomenklatur.

b. Kemudian isi salah satu parameter pada tampilan berikut, kemudian klik kirim.

c. Akan tampil halaman dengan informasi antara lain NRS, Nama Header, Uraian Satker Supplier,
Kode Satker, Nomenklatur dan kode KPPN.
- Kolom Uraian Satker Supplier menunjukan informasi uraian nomenklatur satker pada data
Supplier pada saat itu (yang akan diubah).
- Kolom Nomenklatur menunjukan informasi uraian nomenklatur pada data referensi COA
segmen satker pada saat itu. Informasi uraian ini yang akan menjadi acuan perubahan
nomenklatur satker pada data supplier (menjadi).
- Untuk melanjutkan, user meng-klik tombol detail (gambar mata) sebalah kanan kolom
data.

d. Pada halaman ini, untuk melanjutkan proses perekaman permintaan user selanjutnya mengklik tombol rekam dibagian kanan atas.

e. Langkah selanjutnya, user mengisi kolom Nomor Surat Permintaan dari satker, kemudian klik
Kirim.

f. User akan diarahkan ke halaman Monitoring Permintaan Perubahan. Dalam halaman ini
ditampilkan status dari permintaan perubahan nomenklatur yang dibuat sebelumnya. Status
awal dari permintaan akan menjadi Rekam.

g. Tunggu sampai status menunjukkan Selesai yang berarti permintaan telah selesai dilakukan
oleh Direktorat SITP.

h. KPPN dapat mencetak Laporan Informasi Supplier dari aplikasi SPAN setelah status perekaman
selesai.

7. Pencabutan Akses Responsibility Permintaan Perubahan Nomenklatur
User dapat meminta pencabutan responsibility perekaman permintaan perubahan nomenklatur
jika diinginkan.
a. User kembali ke Responsibility UM_USER dengan cara meng-klik tombol XXX_USER.

b. Kemudian muncul Responsibility UM_USER pada kolom data di bawah, selanjutnya user mengklik tombol detail (gambar mata) sebelah kanan. Setelah itu, responsibility akan kembali ke
UM_USER.

c. Pilih Menu  Preference  Pencabutan Akses.

d. Pilih Responsibility yang akan dicabut pada list kolom, kemudian klik Kirim.

e. Status awal permintaan pencabutan akses akan menjadi Rekam.

f. Tunggu sampai status permintaan pencabutan selesai, kemudian klik responsibility UM_USER
untuk memastikan bahwa responsibility XXX_USER telah dicabut.

g. Responsibility XXX_USER telah dicabut.

8. Logout
User melakukan logout untuk keluar dari aplikasi.
Klik tombol logout di sebelah kanan atas untuk keluar dari aplikasi.

