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Sehubungan dengan adanya error pada Update GPP 13 Juli 2017 berikut kami sampaikan
perbaikan atas update dimaksud.
Adapun tatacara perbaikan untuk satker adalah sebagai berikut :
1. Lakukan backup Gaji (wajib)
2. Unduh Installer update pada tautan ini
3. Klik kanan dan run as administrator pada ﬁle tersebut
4. Jalankan ﬁle Revisi_13_Juli2017Satker.exe yang terletak pada C:\AplGajiSatker
Adapun tatacara perbaikan untuk KPPN adalah sebagai berikut :
1. Lakukan backup Gaji (wajib)
2. Unduh Installer update pada tautan ini
3. Klik kanan dan run as administrator pada ﬁle tersebut
4. Jalankan ﬁle Revisi_13_Juli2017KPPN.exe yang terletak pada C:\AplGajiKPPN

Perbaikan :
Perbaikan terkait munculnya pesan error "dbgaji.t_lokhakim" doesn't exists
Perbaikan terkait dengan tunjangan kemahalan hakim (rote ndao , ranai dan natuna )
Perbaikan Menu Utilitas > Perbaikan NIP pada aplikasi GPP satker terkait munculnya
error saat melakukan perubahan NIP jika nama pengawai tersebut
mengandung tanda baca petik (')
Perbaikan Menu Utilitas > Terima ADK Perbaikan NIP pada aplikasi GPP KPPN terkait
munculnya error saat melakukan perubahan NIP jika nama pengawai
mengandung tanda baca petik (')
Tambahan penjelasan update aplikasi terkait Langkah-Langkah Terkait

Perubahan Referensi Tunjangan Kemahalan Hakim (Se-31/Pb/2017) pada
ﬁle RevisiGPP_BPP_DPP_SatkerJuli2017.doc dan
ﬁle RevisiGPP_BPP_DPP_KPPNJuli2017.doc
Perbaikan terkait tunjangan Jabatan Fungsional Analis keimigrasian (SE-41/PB/2017)
dan tunjangan Jabatan Fungsional penyuluh hukum (SE-42/PB/2017)
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AS Andhi Sanjaya
4 years ago
link yang ada tidak dapat di download baik yang untuk satker maupun KPPN.
Agent 006
4 years ago
Yth.
Silahkan dicoba kembali
Terima kasih
ra rizqa adhary
4 years ago
kenapa saat cetak gaji muncul notiﬁkasi page header is too big? mohon solusinya
Agent 006
4 years ago
Yth.
Silahkan ubah default printer, setting kertas lalu coba print ulang
Terima kasih
juyar disaero
4 years ago
pada saat cetak kekurangan gaji TNI muncul error variable 'CURUT' is not found
Agent 006
4 years ago
Yth.
Silahkan kirim email ke hai.djpbn@kemenkeu.go.id dilampiri dengan screenshoot
permasalahan
Terima kasih
juyar disaero
4 years ago
email sudah terkirim
RS RUTAN SIDIKALANG
4 years ago
bagaimana pengerjaan uang makan kedua kalinya untuk bulan juli 2017 berhubung karena
adanya keterlambatan daftar hadir 2 orang pegawai yang pembinaan di kanwil ?
mohon penjelasan ?

terimakasih
Agent 006
4 years ago
Yth.
Dibuat secara manual
Terima kasih
es eko santoso
4 years ago
Berkaitan dengan berlakunya PMK 80/PMK.05/2017 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan
Kinerja, apakah GPP akan diupdate dengan mengakomodir pembayaran Tunjangan Kinerja
atau akan ada aplikasi khusus?
Terima Kasih
Agent 006
4 years ago
Yth.
Besaran tunjangan kinerja yang tidak seragam dan bersifat rahasia ditangan sendiri
menyulitkan kami membuatkan aplikasi. Pembayaran tunjangan kinerja dapat menggunakan
daftar terlampir.
Terima kasih
es eko santoso
4 years ago
terima kasih atas jawabannya,
berarti dikerjakan seperti biasa ditambahkan lampiran daftar penerima (+- 600 peg.)
lalu untuk cara pembuatan SPM untuk LS rekening Pegawai berkaitan dg hal ini mengingat
tidak ada ADK yg diimpor ke aplikasi SAS
Agent 006
4 years ago
Yth.
Format daftar terlampir (excell) akan kami kirimkan bersamaan dengan jawaban tiket Bapak
oleh tim teknis kami. Satker cukup menginput pada excell tersebut lalu di import pada SAS.
Terima kasih
es eko santoso
4 years ago
baik terima kasih atas bantuannya, ditunggu emailnya.

