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No
1

Pesan Error
Gagal menghapus Data

2

Nilai Pembagi harus diisi

3

Nilai Pembagi harus berisi angka

4

Nilai Pembagi tidak boleh nol

5

Nilai Range Awal harus diisi

6

Nilai Range Awal harus berisi angka

7

Nilai Persen UP harus berisi angka

8

Nilai Persen UP tidak boleh nol

9

Nilai Persen UP tidak boleh melebihi 100

10

Silakan pilih Kode Akun

11

Silakan isi jumlah

12

Silakan pilih akun yang berawalan 5xx

13

Data Tidak Ada

14

16

Silakan hapus text pada kotak pencarian
nama
Silakan hapus text pada kotak pencarian
kode
Format email salah

17

Format website salah

18

NPWP harus diisi 16 digit

19

KodePos harus diisi 5 digit

15

Penyebab dan Solusi
Data tidak berhasil dihapus,
dikarenakan digunakan oleh screen
lain. Berlaku untuk rekam bon dan
rekam kuitansi
Jika User lupa mengisi nilai
pembagi pada screen variabel UP
Jika Nilai pembagi diisi selain
angka. Berlaku untuk screen
variabel UP
Jika Nilai Pembagi diisi nol. Berlaku
untuk screen variabel UP
Nilai Range awal adalah
mandatory. Berlaku untuk screen
variabel UP
Nilai Range awal tidak boleh diisi
selain angka. Berlaku untuk screen
variabel UP
Nilai Persen UP diisi dengan selain
angka. Berlaku untuk screen
Variabel UP
Nilai persen UP diisi angka 0.
Berlaku untuk screen Variabel UP
Nilai persen UP diisi melebihi 100.
Berlaku untuk screen Variabel UP
Jika User tidak memilih kode akun
saat menyimpan data.
Jika User tidak mengisi jumlah saat
menyimpan data
Jika user memilih akun dengan
awalan selain 5xx
Message pertama kali jika data
kosong untuk setiap screen.
Jika ingin me-reset data di grid
setelah pencarian by nama
Jika ingin me-reset data di grid
setelah pencarian by kode
Jika format email pada screen
supplier UP salah
Jika format website pada screen
supplier UP salah
Jika NPWP pada screen supplier UP
tidak diisi 16 digit
Jika kode pos pada screen supplier
UP diisi lebih dari 5 digit

20

22

Sudah ada Golongan " +
this.jComboBoxGolongan.getSelectedItem()
+ " yang aktif
Silakan pilih akun pajak yang berawalan
41xx
Anda belum memilih Akun Pajak

23

Anda belum memasukkan nilai Pajak

24

Data Kwitansi Tidak Ada

25

Data Detail Kode Barang Tidak Ada

26

Data Kwitansi Tidak Ada

27

Data Detail Kode Barang Tidak Ada

28
29

Error saat akan mencetak
Tidak ada Kwitansi yang dipilih

30

Tanggal Kuitansi harus diisi

31

Tanggal Dibayar harus diisi

32
33
34

Tanggal Dibayar harus setelah Tanggal
Kuitansi
Jumlah Yang Diminta harus berisi angka
Harga Satuan harus diisi

35

Quantity harus diisi

36

Silahkan pilih salah satu baris

37

ERROR save/update

38

ERROR Connect

39

Tanggal Pengeluaran harus diisi

40

Jumlah Pengeluaran harus diisi

41

Jumlah Pengeluaran harus beriisi angka

42

Tanggal Pengeluaran Uang harus lebih dari
Hari ini !!!

43

Jumlah yang dikeluarkan harus kurang dari
Jumlah yang diterima

44

Data Detail Akun Tidak Ada

21

Sudah ada Golongan yang aktif
Jika memilih akun pajak yang diluar
akun 41
Jika menyimpan data tanpa
memilih akun pajak
Jika menyimpan data tanpa
memasukkan nilai pajak
Tampilan pertama kali jika data
kuitansi tidak ada
Message untuk menyatakan data
kuitansi yang belum memiliki detail
kode barang
Tampilan pertama kali jika data
kuitansi tidak ada
Message untuk menyatakan data
kuitansi yang belum memiliki detail
kode barang
Jika data cetak belum lengkap
Jika mengklik tombol Cetak tanpa
memilih kuitansi yang hendak
dicetak
Jika menyimpan data tanpa
mengisi tanggal kuitansi
Jika menyimpan data tanpa
mengisi tanggal dibayar
Jika tanggal dibayar diisi setelah
tanggal kuitansi
Jika jumlah diisi selain angka
Jika menyimpan data tanpa
mengisi harga satuan
Jika menyimpan data tanpa
mengisi Quantity
Jika untuk mencetak tidakmemilih
data
Jika gagal menyimpan atau update
data
Jika tidak dapat terkoneksi dengan
data base
Jika menyimpan data tanpa
mengisi tanggal pengeluaran.
Terjadi pada catat bon pengeluaran
Jika menyimpan data tanpa
mengisi jumlah pengeluaran.
Terjadi pada catat bon
pengeluaran.
Terjadi pada jumlah pengeluaran
diisi selain angka. Terjadi pada
catat bon pengeluaran
Terjadi jika tanggal pengeluaran
uang diisi kurang dari hari ini.
Terjadi pada catat bon pengeluaran
Jika jumah yang dikeluarkan
melebih jumlah yang diterima.
Terjadi pada catat bon pengeluaran
Jika data detail akun tidak tersedia.
Terjadi pada rekam bon

45

Silakan Pilih salah satu Detail AKun Bon

46

Tanggal Bon Pengeluaran harus diisi

47

Tanggal Jatuh Tempo harus diisi

48

Jangka Waktu harus diisi

49

Jangka Waktu harus berisi angka

50

Jumlah Yang Diminta harus diisi

51

Jumlah Yang Diminta harus berisi angka

52

Tidak ada Bon yang dipilih

53

Nomor Telepon harus Angka dan bila lebih
dari satu dipisah dengan tanda koma

54

Quantity harus diisi dan lebih dari 0!

55

Jumlah harus diisi dan lebih dari 0!

56

Harga Satuan harus diisi dan lebih dari 0!

57

Kas tunai harus lebih dari 0,00!

58

Kas bank harus lebih dari 0,00!

59

Periode akhir tidak boleh lebih dari periode
awal

60

Tanggal akhir tidak boleh kurang dari
tanggal awal

61

Nilai pembagi tidak boleh sama!

62
63
64
65
66

Npwp tidak valid!
Sudah ada npwp yang sama!
Format email tidak valid!
No. sp2d sudah ada didatabase!
Detail Data harus diisi!

67
68

Nilai pagu untuk kode Coa melebihi Fund
Availability!
Akun Potongan tidak ditemukan!

69

Parameter tidak lengkap!

Jika menghapus atau mengubah
data tanpa memilih data yang
hendak diubah atau dihapus.
Terjadi pada rekam bon
Terjadi jika bon pengeluaran
disimpan tanpa mengisi tanggal
bon pengeluaran
Terjadi jika bon pengeluaran
disimpan tanpa mengisi tanggal
jatuh tempo
Terjadi jika bon pengeluaran
disimpan tanpa mengisi jangka
waktu
Terjadi jika jangka waktu diisi
selain angka ketika data disimpan
Terjadi jika jumlah Yang diminta
tidak diisi ketika menyimpan data
bon
Terjadi jika jumlah yang diminta
diisi selain angka. Terjadi pada bon
Terjadi jika mencetak tanpa
memilih data bon
Jika mengisi nomor telpon dengan
selain angka

Quantity harus diisi dan diisi lebih
dari 0
Jumlah harus diisi dan diisi lebih
dari 0
Jumlah harga satuan harus diisi
dan diisi lebih dari 0
Nilai Kas tunai harus diisi dan diisi
lebih dari 0
Nilai bank harus diisi dan diisi lebih
dari 0
Data Periode harus diisi, periode
akhir tidak boleh lebih dari periode
awal
Tanggal harus diisi, tanggal akhir
tidak boleh kurang dari tanggal
awal
Nilai pembagi harus diisi dan tidak
boleh sama
Npwp harus diisi valid
Masukan npwp yang lain
Masukan format email dengan valid
Masukan no sp2d yang lain
Maukan dan lengkapi detail data
dengan benar
Maukan nilai pagu dengan benar
dan tidak boleh melebihi FA
Lengkapi nomor akun potongan
terlebih dahulu
Lengkapi data parameter terlebih
dahulu

70

74

Tanggal DIPA dengan revisi terakhir tidak
ditemukan atau terdapat data ganda pada
nomor DIPA yang sama!
Jumlah yang diminta melebihi jumlah
maksimal transaksi (50 juta)
Jumlah yang diminta melebihi saldo kas
tunai
Jumlah yang diminta melebihi saldo kas
bank
Jumlah saldo kas tunai masih kosong

75

Jumlah saldo kas bank masih kosong

76

Data tidak dapat dirubah karena sudah
dibuat SPP TUP di Module Pembayaran!
Data tidak dapat dihapus karena sudah
dibuat SPP TUP di Module Pembayaran!
Maksimal jangka waktu penggunaan TUP
adalah satu bulan!

71
72
73

77
78
79

Maksimal jangka waktu penggunaan Uang
Muka adalah satu bulan!

80

Data tidak dapat dihapus karena sudah
dibuat perintah bayar!

81

Data tidak dapat diubah karena sudah
dibuat perintah bayar!

82

Data tidak dapat dihapus karena sudah
dicatat!

83

Data tidak dapat diubah karena sudah
dicatat!

84

Sudah dibuat Kuitansi

85

Sudah dibuat Pungutan Pajak

86

Belum dibuat Kuitansi

87

Belum dibuat Pungutan Pajak

88

Belum dibuat SPTB

89

Belum dibuat Setoran Pajak

90

Periode sudah tutup buku.

91

Kuitansi tidak bisa diubah atau dihapus
karena sudah dicatat di Persediaan atau
Aset Tetap.

92

Kuitansi tidak bisa diubah atau dihapus
karena sudah dibuat SPTB.

Pastikan data DIPA dengan revisi
terakhir sudah ada dan tidak boleh
dobel.
Masukan nilai yang diminta dan
tidak boleh lebih dari 50 juta
Nilai Jumlah yang diminta tidak
boleh melebihi saldo kas tunai
Nilai Jumlah yang diminta tidak
boleh melebihi saldo kas bank
Masukan nilai saldo kas tunai
terlebih dahulu
Masukan nilai Jumlah saldo kas
bank terlebih dahulu
Data tidak boleh rubah coba
dengan data yang lain
Data tidak boleh dihapus, pastikan
data yang dipilih sudah benar
Jangka waktu penggunaan TUP
sudah expire, coba dengan data
yang lain
Jangka waktu penggunaan uang
muka sudah expire, coba dengan
data yang lain
Data tidak dapat dihapus karena
sudah dibuat perintah bayar, coba
dengan data yang lain
Data tidak dapat diubah karena
sudah dibuat perintah bayar, coba
dengan data yang lain
Data tidak dapat dihapus karena
sudah dicatat, coba dengan data
yang lain
Data tidak dapat diubah karena
sudah dicatat, coba dengan data
yang lain
Sudah dibuat Kuitansi, coba
dengan data yang lain
Data Sudah dibuat Pungutan Pajak,
coab dengan data yang lain
Belum dibuat Kuitansi, buatkan
kwitansi terlebih dahulu
Belum dibuat Pungutan Pajak,
buatkan pungutan pajak terlebih
dahulu
Belum dibuat SPTB, buatkan SPTB
terlebih dahulu
Belum dibuat Setoran Pajak,
buatkan Setoran Pajak terlebih
dahulu
Periode sudah tutup buku, coba
dengan periode yang lain
Kuitansi tidak bisa diubah atau
dihapus karena sudah dicatat di
Persediaan atau Aset Tetap, coba
dengan data yang lain
Kuitansi tidak bisa diubah atau
dihapus karena sudah dibuat SPTB,
coba dengan SPTB yang lain

93

Nomor Perintah Bayar sudah dibuat
pungutan pajak.

94

No. SP2D belum valid!, silahkan lakukan
pencarian melalui tombol cari!

95

Jenis SP2D dan kategori kas tidak sama!

96

Data bukan dari pemindahan kas.

97

Format File tidak dikenali, format yang
dikenali hanya CSV.

98

Akun potongan harus kepala 42

99

Data SPTB tidak dapat dihapus karena
sudah dibuat SPP atau SP2D.

100 Data SPTB tidak dapat diubah karena
sudah dibuat SPP atau SP2D.
101 Data tidak dapat dihapus karena sudah
dibuat SPP dimodul pembayaran!
102 Data tidak dapat diubah karena sudah
dibuat SPP dimodul pembayaran!
103 Data tidak dapat diubah karena sudah
dicatat NTPN!
104 Data tidak dapat dihapus karena sudah
dicatat NTPN!
105 Terjadi kesalahan saat Input jurnal manual
atau update FA.
106 Kesalahan pada Jurnal Data. Jurnal Data
tidak lengkap atau tidak sesuai format.
107 Kesalahan pada Jurnal Data. Kode COA
tidak lengkap 12 Segmen.
108 Kesalahan pada Jurnal Data. Kode Akun
tidak 6 digit atau Kode Akun tidak
ditemukan.
110 Data Jurnal tidak ditemukan dalam
database.
111 Data COA untuk Pagu Anggaran tidak
ditemukan dalam database.
112 Data Periode tidak ditemukan dalam
database.

Nomor Perintah Bayar sudah dibuat
pungutan pajak, coba dengan data
yang lain.
No. SP2D belum valid!, silahkan
lakukan pencarian melalui tombol
cari!
Jenis SP2D dan kategori kas tidak
sama, masukan dengan data yang
lain
Data bukan dari pemindahan kas,
pastikan data tersebut dari
pemindahan kas
Format File tidak dikenali, format
yang dikenali hanya CSV, pastikan
ﬁle yang dipilih dengan format CSV
Akun potongan harus kepala 42,
pastikan akun tersebut sudah valid
Data SPTB tidak dapat dihapus
karena sudah dibuat SPP atau
SP2D, coba dengan data yang lain
Data SPTB tidak dapat diubah
karena sudah dibuat SPP atau
SP2D, coba dengan data yang lain
Data tidak dapat dihapus karena
sudah dibuat SPP dimodul
pembayaran, coba dengan data
yang lain
Data tidak dapat diubah karena
sudah dibuat SPP dimodul
pembayaran, coba dengan data
yang lain
Data tidak dapat diubah karena
sudah dicatat NTPN, coba dengan
data yang lain
Data tidak dapat dihapus karena
sudah dicatat NTPN, coab dengan
data yang lain
Terjadi kesalahan saat Input jurnal
manual atau update FA, cek data
jurnal dan pastikan valid
Kesalahan pada Jurnal Data. Jurnal
Data tidak lengkap atau tidak
sesuai format, lengkapi data
terlebih dahulu
Kesalahan pada Jurnal Data. Kode
COA tidak lengkap 12 Segmen,
lengkapi segmen data terlebih
dahulu
Kesalahan pada Jurnal Data. Kode
Akun tidak 6 digit atau Kode Akun
tidak ditemukan, pastikan data
sudah valid
Coba dengan data yang lain
Coba dengan data yang lain
Coba dengan data yang lain

113 Terjadi kesalahan saat proses simpan
Jurnal balik.
114 Data buku besar tidak ditemukan saat
akan melakukan proses jurnal balik.
115 Maaf, proses tutup buku tidak berhasil

116 Maaf, proses tutup buku untuk Neraca
Saldo tidak berhasil
117 Maaf, proses tutup buku untuk Neraca
Percobaan tidak berhasil
118 Maaf, proses buka periode tidak berhasil
119 Maaf, tidak ada data untuk periode terpilih
120 Maaf, tidak berhasil mengupdate status
tutup buku
121 Periode akhir tahun, silakan melakukan
tutup buku tahunan

Terjadi kesalahan saat proses
simpan Jurnal balik, perbaiki data
terlbih dahulu dan lakukan proses
ulang
Data buku besar tidak ditemukan
saat akan melakukan proses jurnal
balik, coba dengan data yang lain
proses tutup buku tidak berhasil,
periksa data periode yang diproses
dan bisa dicoba dengan data yang
lain
proses tutup buku untuk Neraca
Saldo tidak berhasil, coba dengan
periode yang lain
proses tutup buku untuk Neraca
Percobaan tidak berhasil, coba
dengan periode yang lain
proses buka periode tidak berhasil,
buka periode hanya dilkukan oleh
GL
tidak ada data untuk periode
terpilih, coba dengan periode yang
lain
tidak berhasil mengupdate status
tutup buku, pastikan data diperiode
tersebut sudah ada
Pastikan proses yang dijalankan
adalah tutup buku tahunan
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Comments (5)
PD Polres Tanah Datar
4 years ago
Data NTPN DB5824DGJ9GKVQ02 ada di Simponi tidak ada di e rekon se jumlah 3.320.000
tolong di cek ulang
Agent 006
4 years ago
Yth.
Silahkan mengirimkan permasalahan ke email hai.djpbn@kemenkeu.go.id
Terima kasih
W Wibi
4 years ago
Kuitansi UP belum di GU masih 0 padahal kuitansi sudah diinput, mohon solusi... kami sudah
menggunakan SAS 18.0.2
M M.ramli
4 years ago
ADK SPM gu tercatat di BUKU KAS sehingga pada pembuatan BA nya terjadi selisih KAS,
sudah pakai SAS18.0.2, mohon solusinya.

Agent 015
4 years ago
yth M Ramli
Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Silahkan mengirimkan screenshoot permasalahan
disertai backup aplikasi dari modul admin ke email hai.djpb@kemenkeu.go.id.
Terima kasih.

