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BAGIAN I 

CARA MENJALANKAN APLIKASI 

 

 

A. PERSIAPAN APLIKASI 

Berikut persiapan sebelum menjalankan Aplikasi SAPD : 

1. Silahkan donlod Aplikasi SAPD pada link yang telah diberikan, atau melalui halaman 

donlod pada simansap. 

2. File hasil donlod adalah file SAPD.rar 

3. Extrak file tersebut, hasilnya sebuah folder dengan nama SAPD, yang berisi 3 file 

berikut : 

 
a. SAPD_x86, adalah file Aplikasi SAPD untuk versi Microsoft Office Access 32 bit 

b. SAPD_x64, adalah file Aplikasi SAPD untuk versi Microsoft Office Access 64 bit 

c. Panduang SAPD PKN STAN, adalah Panduan singkat untuk menggunakan Aplikasi 

SAPD. 

4. Aplikasi SAPD ini memerlukan Microsoft Office Access terinstall pada PC atau Laptop. 

Jika pada PC atau Laptopnya tidak terdapat Microsoft Office Access, bisa terlebih 

dahulu menginstall versi Runtime minimal Office 2010.  

Berikut link untuk donlodnya. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10910 

Pilih salah satu versi saja, 32 bit atau 64 bit. 

 
5. Silahkan coba jalankan file Aplikasi SAPD sesuai dengan versi Microsoft Office Access  

yang ada di PC atau Laptop masing-masing. 

6. Contoh jika saat menjalankan salah satu file SAPD dan muncul pesan seperti di bawah 

ini, itu berati versi MS Office  pada PC anda tidak sesuai. Coba jalankan file vesi yg 

lainnya. 

 
7. Jika versi MS Accessnya sudah sesuai, maka file Aplikasi SAPD akan berhasil dibuka. 

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10910
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B. MEMBUKA APLIKASI 

Setelah tahapan pada poin A, selesai, berikut langkah untuk menjalankan Aplikasi SAPD : 

1. Klik ganda pada file SAPD_x64 atau SAPD_x86, jika muncul pesan Security Warning 

pilih Open saja, maka akan muncul Halaman Awal berikut. 

 
2. Klik tombol Masuk untuk mulai masuk ke Aplikasi SAPD. Form login akan muncul. 

 
3. Semau informasi pada Form Login di atas harus diisi terlebih dahulu. Jika masih ada 

yang kosong tidak dapat melanjutan untuk masuk ke Halaman Utama Aplikasi SAPD. 

a. Provinsi, silahkan pilih nama Provinsi yang ada. Bebas sesuai dengan pilihan 

Anda. 

b. Kabupaten/Kota, pilih salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi yang 

dipilih di atas. 

c. SKPD, pilih salah satu SKPD dimana anda seolah-olah bekerja. Untuk nama 

SKPD ini harus memilih sesuai dengan yag ditentukan dalam soal ujian. 

d. Tahun Anggraran, sudah terisi dengan 2021 

e. Periode TA, sudah terisi dengan Murni. Artinya DPA yang akan dimakukan 

adalah DPA Murni. 
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f. Kunci, di ceklis jika Informasi di atas sudah benar agar tidak beruba lagi. 

g. Masukan Username/NPM sesuai dengan NPM masing-masing. 

h. Password adalah sama menggunakan NPM masing-masing. Selanjutnya 

peserta bisa mengubah password masing-masing. 

i. Jika NPM salah akan ada pesan seperti di bawahn ini. 

 
j. Jika password salah akan ada pesan sepert berikut 

 
k. Jika username dan password sesuai, saat klik tombol Masuk maka akan 

berhasil masuk ke Halaman Utama Aplikasi SAPD. 

 

4. Berikut tampilan Halaman Utama Aplikasi SAPD saat berhasil masuk. 

 
5. Daftar Menu pada Halaman Utama Aplikasi SAPD untuk Peserta Ujian adalah : 

a. Ubah Username dan Password 

b. Input Saldo Awal 

c. Input APBD 

d. Rekap APDB 

e. Input Transaksi Tahun Berjalan 

f. Rekap Transaksi Tahun Berjalan 

g. Input Penyesuaian 

h. Kirim Data Jawaban 

i. Cetak Laporan 
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BAGIAN II 

PENCATATAN PADA  APLIKASI SAPD 

 

 

A. INPUT SALDO AWAL 

Salah satu bagian penting untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah 

Saldo Awal yang datanya biasa diambil dari Neraca Audited BPK tahun sebelumnya. 

Pada Aplikasi SAPD ini, untuk memasukan saldo awal dapat mengikuti langkah-langkah 

berikut : 

1. Klik menu Saldo Awal pada halaman utama. Maka akan tampil seperti gambar berikut. 

 
2. Terdapat beberapa tombol standar : 

a. Baru, untuk memasukan uraian dan nilai saldo awal baru. 

b. Edit, untuk mengubah jika ada uraian atau nilai saldo awal yang harus dikoreksi. 

c. Simpan, untuk menyimpan data saldo awal yang baru dimasukan atau baru diubah. 

d. Hapus, untuk menghapus data saldo awal yang salah. 

3. Hasil inputan dari saldo awal ini bisa langsung dilihat pada Daftar Saldo awal yang ada 

dibagian bawah. Ada informasi jumlah debet dan jumlah kreditnya untuk mengetahui 

apakah saldonya sudah seimbang atau belum. 

 
4. Jika data pada daftar saldo awal ini ada yang akan diubah, caranya adalah : 

a. Klik ganda pada baris data yg akan diubah, sampai tampil pada area input. 

b. Klik Tombol Edit, lakukan koreksi isi datanya. 

c. Klik Simpan jika sudah selesai. 

5. Pastikan jumlah debet dan jumlah kredit sudah sesuai. Jika telah selesai, klik tombol 

tutup yang ada di kanan atas. 

 

 

 

B. INPUT APBD 

Selanjutnya Pemda memiliki APBD pada tahun berjalan sebagai target pendapatan dan 

acuan belanja pada tahun tersebut. Atau APBD ini akan tertuang dalam DPA (Dokumen 

Pelaksaaan Anggaran) yang disusun berdasarkan kegiatan. 

Ada dua menu terkait APBD ini : 

1. Input APBD, untuk input data baru APBD satu per satu. 

2. Rekap APBD, untuk melihat data APBD yang sudah dimasukan. 
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Berikut langkah-langah untuk pencatatan APDB pada Aplikasi SAPD : 

1. Pada Halaman Utama, klik Input APBD. Maka form berikut akan tampil. 

 
2. Terdapat tombol standar : 

a. Baru, untuk memasukan data APBD baru. 

b. Edit, untuk mengubah jika ada uraian atau nilai APBD yang harus dikoreksi. 

c. Simpan, untuk menyimpan data APBD yang baru dimasukan atau baru diubah. 

d. Hapus, untuk menghapus data APBD yang salah. 

3. Isi semua kolom pada form Input APBD ini dengan lengkap : 

a. Input mulai dari Urusan, Program, Kegiatan, sampai dengan kolom Sumber dana 

yang ada di paling bawah. 

b. Isi kolom urusan, program dan kegiatan seuai dengan soal yang diberikan. 

c. Pada Kolom Pencarian Rincian Objek, bisa dimasukan kata kunci dari Uraian 

Rincian Objek yang akan diinput untuk memudahkan pemilihan rincian objek 

tersebut. 

 
d. Pilih Rincian Objek yang sesuai, maka kolom-kolom dibawahnya seperti Akun, 

Kelompok, Jenis dan Objek akan otomatis terisi. 

e. Masukan Jumlah anggaran pendapatan/belanja yang ditetapkan untuk rincian objek 

pada kegiatan tersebut. 

f. Pilih sumber dana untuk Rincian Objek tersebut yang sesuai, APBD, BOS, BLUD. 

g. Klik Simpan jika sudah selesai. 

h. Lakukan langkah yang sama untuk memasukan data lainnya. 
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4. Untuk melihat semua inputan APDB ini bisa klik menu Rekap APBD, tampilannya 

seperti gambar berikut. 

 
5. Juga ada fitur filter data yang bisa digunakan untuk menyaring dan menampilkan data 

yang lebih spesifik : 

 
6. Ada tombol Cetak APBD untuk mencetaknya. Hasilnya seperti gambar berikut 
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C. INPUT TRANSAKSI TAHUN BERJALAN 

Ada dua menu terkait transaksi tahun berjalan ini, yaitu : 

1. Input Transaksi Tahun Berjalan  

2. Rekap Transaksi Tahun Berjalan 

 

Untuk mencatat semua transaksi tahun berjalan, pada Aplikasi SAPD ini dilakukan pada satu 

tempat saja. Baik transaksi pendapatan ataupun transaksi belanja. Yaitu pada Form Input 

Transaksi Tahun Berjalan. 

Berikut langkah-langkahnya : 

1. Klik Menu Input Transaksi Tahun Berjalan pada Menu Utama. Maka akan muncul tampilan 

berikut ini. 

 
 

2. Klik tombol Baru untuk memasukan transaksi baru. 

3. Inputan mulai dari memilih Kelompok Transaksi. Pilih Belanja atau Pendapatan, sesuai 

dengan transaksi apa yang akan dimasukan.  

4. Kemudian, pilih Jenis Transaksi yang sesuai. Ini adalah kunci dalam Aplikasi SPAD, untuk 

menjurnal akun yang sesuai. 

5. Isi Tanggal Dokumen, Sumber Dokumen, dan juga Nomor dokumen yang sesuai 

dengan Dokumen yang dijadikan sumber informasi untuk mencatat transaksi. 

6. Isi Jenis SP2D jika sumber dokumen adalah SP2D. Isi Jenis SP2D LS, jika sumber 

dokumen yang digunakan adalah SP2D LS. 

7. Kemudian isi Ket SPJ, untuk menambahkan informasi dari transaksi yang dimasukan. 

8. Untuk memudahkan memilih Rincian Objek, gunakan Filter Data sebelum mengisi bagian 

rincian transaksi. 

9. Isi rincian transaksi dengan Rincian Objek yang sesuai. 

10. Jika semua isian sudah lengkap, klik Simpan untuk menyimpan data. 

11. Klik Edit, jika ada data yang akan diubah. 

12. Klik Hapus untuk menghapus transaksi yang sudah dimasukan. 

13. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk memasukan transaksi lainnya. 
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D. REKAP TRANSAKSI TAHUN BERJALAN 

Untuk melihat transaksi tahun berjalan yang sudah dimasukan, bisa melihat datanya pada menu 

Rekap Transaksi Tahun Berjalan. 

1. Pada Halaman Utama, klik Rekap Transaksi Tahun Berjalan. Maka akan tampil seperti 

gambar berikut. 

 
2. Isi dari Tanggal dan s.d Tanggal yang sesuai dengan transaksi yang sudah dimasukan. 

Kemudian klik tombol refresh data seperti gambar di bawah. Maka data transaksi akan 

muncul sesuai dengan rentang tanggal yang dimasukan. 

 
3. Gunakan filter data yang tersedia untuk menampilkan data sesuai dengan kebutuhan. 

4. Kita bisa mengubah data transaksi dengan mengklik ganda pada baris data yang akan 

diubah. Maka form input Transaksi Tahun Berjalan akan muncul sesuai dengan data yang 

dipilih. 

5. Klik Edit, lakukan ubah data dan klik simpan jika sudah selesai. 
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BAGIAN III 

JENIS – JENIS TRANSAKSI TAHUN BERJALAN 

 

 

Sebelum melakukan transaksi, kita harus mengenal dan memahami jenis – jenis transaksi yang 

ada di Pemda, serta bagaimana cara mencatatnya dalam Aplikasi SAPD ini. 

Berikut adalah daftar jenis transaksi yang ada dalam Aplikasi SAPD hasil dari analisa aktivitas 

yang biasa dilakukan di Pemda.  

Jika digokongkan berdasar status SKPD maka jenis transaksi ini ada : SKPD dan PPKD 

Jika digokongkan berdasar sumber dana maka jenis transaksi ini ada : APBD, BLUD, BOS. 

 

Yang akan dijelaskan pada modul saat ini baru sebagian jenis transaksi, terutama yang terkait 

dengan SKPD dengan sumber dana APBD. 

No Kode Uraian Jenis Transaksi Keterangan 

1 101 Menerima SP2D UP Untuk mencatat transaksi saat menerima 

SP2D UP 

2 102 SPJ GU Untuk mencatat transaksi saat menerima SPJ 

belanja dengan sumber dari uang UP. 

3 103 Belanja SP2D GU Untuk mencatat transaksi saat membayar SPJ 
belanja GU 

4 104 Menerima SP2D GU Untuk mencatat transaksi saat bendahara 
menerima SP2D GU. 

5 105 Menerima SP2D TU Untuk mencatat transaksi saat bendahara 
menerima SP2D TU 

6 106 SPJ TU Untuk mencatat transaksi saat menerima SPJ 
belanja dengan sumber dari uang TU. 

7 107 Menerima SP2D TU Nihil Untuk mencatat transaksi saat bendahara 
menerima SP2D TU Nihil 

8 108 Mengembalikan Sisa TU/GU Untuk mencatat transaksi saat bendahara 
mengembalikan uang sisa TU atau sisa GU di 
akhir tahun 

9 109 Menerima BAST Barang/Jasa Untuk mencatat transaksi saat menerima 
BAST belanja barang dan jasa 

10 110 Menerima SP2D LS BARJAS Untuk mencatat transaksi saat menerima 
SP2D LS Barjas 

11 111 Belanja SP2D LS BARJAS Untuk mencatat transaksi saat membayar 
belanja LS barjas 

12 114 Menerima SP2D LS GAJI Untuk mencatat transaksi saat bendahara 
menerima SP2D LS Gaji 

13 115 Belanja LS Gaji Untuk mencatat transaksi saat membayar 
belanja LS Gaji 

14 124 Menerima Pengembalian 
Belanja 

Untuk mencatat saat menerima pengembalian 
belanja dari pihak ke 3 

15 125 Penyetoran Pengembalian 
Belanja 

Untuk mencatat saat bendahara menyetorkan 
pengembalian belanja 

16 126 Koreksi Belanja Untuk mencatat koreksi saat ada 
pengembalian belanja 

17 121 Menerima Pembayaran PAD Untuk mencatat saat menerima PAD melalui 
Bendahara Penerimaan 

18 138 Pembayaran PAD via Kasda Untuk mencatat transaksi pendapatan PAD 
melalui Kasda 

19 122 Penyetoran PAD Ke Kasda Untuk mencatat saat menyetorkan PAD yang 
diterima melalui Bendahara Penerimaan 

20 123 Realisasi PAD Realisasi PAD 
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21 128 Pengakuan Piutang Untuk mencatat pengakuan piutang tahun 
berjalan 

22 129 Pengakuan Piutang Tahun 
Sebelumnya 

Untuk mencatat pengakuan piutang tahun 
sebelumnya 

23 127 Pembayaran Piutang PAD via 
Kasda 

Untuk mencatat saat menerima pembayaran 
piutang PAD melalui rek BUD langsung 

24 134 Pendapatan PPKD Untuk mencatat transaksi pendapatan PPKD 

25 135 Realisasi Pendapatan PPKD Untuk mencatat realisasi pendapatan PPKD 

26 136 Belanja PPKD Untuk mencatat transaksi belanja PPKD 

27 137 Realisasi Belanja PPKD Untuk mencatat realisas belanja PPKD 

 
 
Berikut langkah-langkah pencatatan secara rinci untuk tiap jenis transaksi pada Aplikasi SAPD: 
 
A. PENCATATAN MENERIMA SP2D UP 

1. Pada Aplikasi SAPD Pilih dan akan Muncul sebagai berikut 
 

    
2. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Menerima SP2D UP 

 

3. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

4. Pilih “Menerima SP2D UP” pada field “Jenis Transaksi” 
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5. Isi “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal SP2D UP  

6. Pilih “SP2D” pada field “Sumber Dokumen” 

7. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor SP2D UP  

8. Pilih “UP” pada field “Jenis SP2D/STS” 

9. Untuk jenis transaksi ini, field “Jenis LS” tidak diisi 
10. Untuk jenis transaksi ini, field “No. Berita Acara”, “Tanggal Berita Acara”, “No. SP2D 

Nihil”, dan “Tgl. SP2D Nihil” tidak diisi  

11. Pada field “Keterangan SPJ”, isi dengan keteranga yang sesuai. 

12.  “Filter Data” Urusan, Program dan Kegiatan untuk jenis transaksi ini sudah terisi secara 

otomatis oleh “00” 

13. Pilih “1.1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran” pada field “Objek” 

14. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek pada tab “Rincian 

Objek Kas di BP” 

15. Yang pertama adalah pilih  “1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran” pada kolom 

“Kode RO”, kemudian inputkan “Jumlah” yang sesuai dengan SP2D 

16. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi  

 
 

B. PENCATATAN SPJ GU 
 

 
1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi SPJ GU 

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “SPJ GU” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal SPJ 

5. Pilih “SPJ” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Untuk jenis transaksi ini, field “Nomor Dokumen” terisi secara otomatis, maka nomor 

tersebut harus dicantumkan pada dokumen fisik SPJ yang bersangkutan, sehingga 

terdapat relasi antara data transaksi dengan dokumen fisik SPJ tersebut  

7. Untuk jenis transaksi ini, field “Jenis SP2D/STS” dan “Jenis LS” tidak diisi  

8. Selanjutnya adalah mengisi “Filter Data”, yang pertama adalah memilih urusan SKPD 

yang sesuai pada field “Pilih Urusan”, kemudian mengisi program dan kegiatannya yang 

sesuai pada field “Pilih Program” dan field “Pilih Kegiatan” 

9. Kemudian mengisi “Pilih Objek” yang sesuai dengan Rincian Objek belanja yang akan 

diinputkan  

10. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek belanja pada tab 

“Rincian Objek Belanja” 
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11. Yang pertama adalah memilih “Kode RO”, kemudian inputkan “Jumlah” yang sesuai 

dengan SPJ 

12. Untuk jenis transaksi ini, field “No. Berita Acara”, “Tanggal Berita Acara”, “No. SP2D 

Nihil”, dan “Tgl. SP2D Nihil” tidak diisi  

13. Pada field “Keterangan SPJ”, isi dengan keterangan yang sesuai. 

14. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi. 

 

  

C. PENCATATAN BELANJA SPJ GU 
 

 
1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Belanja SP2D GU 

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “Belanja SP2D GU” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal Belanja SP2D GU 

5. Pilih “SP2D” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor Belanja SP2D GU 

7. Pilih “GU” pada field “Jenis SP2D/STS” 

8. Untuk jenis transaksi ini, field “Jenis LS” tidak diisi  

 

 
 

9. Untuk mengisi rincian objek pada transaksi ini, karena masih berhubungan dengan 

transaksi sebelumnya yaitu “SPJ GU”, langkah yang pertama adalah klik tombol “Pilih 

SPJ” maka akan tampil form baru  
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10 Pada form ini terdapat rincian objek yang telah diinputkan sebelumnya pada saat 

transaksi “SPJ GU” 

11 Klik tombol “Edit” untuk memulai  

12 Masukkan tanggal transaksi “SPJ GU” yang bersangkutan pada field “Dari Tgl” dan 

“s.d. Tgl” 

13 Pilih jenis transaksi “SPJ GU” pada field “Jenis Transaksi” 

14 Pilih rincian objek mana saja yang masuk ke dalam transaksi dengan cara klik 

centang pada kolom “Pilih”  

15 Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan, kemudian klik tombol  “Keluar”   untuk 

kembali ke form “Input Belanja”  

 
16 Klik tombol “Proses ke Transaksi” untuk memunculkan rincian objek yang telah 

dipilih. Maka rincian objek akan terisi sesuai dengan sumber SPJ yang sudah dipilih 

tadi.  

17 Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi (Jumlah Anggaran Harus Sama) 

 

D. PENCATATAN MENERIMA SP2D GU 
 
Setelah proses pembayaran SPJ Belanja GU dilakukan, maka bendahara akan mengajukan 

GU ke BUD. Saat SP2D GU ini sudah terbit, maka harus dicatat penerimaannya. 

Langkah-langkahnya adalah seperti d bawah ini. 
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1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Menerima SP2D GU 

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “Menerima SP2D GU” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal yang tertera pada SP2D GU 

5. Pilih “SP2D” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor pada SP2D GU 

7. Pilih “GU” pada field “Jenis SP2D/STS” 

8. Untuk jenis transaksi ini, field “Jenis LS” tidak diisi 

9. “Filter Data” Urusan, Program dan Kegiatan untuk jenis transaksi ini sudah terisi secara 

otomatis oleh “00” 

10. Pilih “1.1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran” pada field “Objek” 

11. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek pada tab “Rincian 

Objek Kas di BP” 

12. Yang pertama adalah pilih  “1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran” pada kolom 

“Kode RO”, kemudian inputkan “Jumlah” yang sesuai dengan SP2D 

13. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi. 

 

 

E. PENCATATAN MENERIMA SP2D TU 
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1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Menerima SP2D TU 

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “Menerima SP2D TU” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal SP2D TU 

5. Pilih “SP2D” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor SP2D TU 

7. Pilih “TU” pada field “Jenis SP2D/STS” 

8. Untuk jenis transaksi ini, field “Jenis LS” tidak diisi  

9. “Filter Data” Urusan, Program dan Kegiatan untuk jenis transaksi ini sudah terisi secara 

otomatis oleh “00” 

10. Pilih “1.1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran” pada field “Objek” 

11. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek pada tab “Rincian 

Objek Kas di BP” 

12. Yang pertama adalah pilih  “1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran” pada kolom 

“Kode RO”, kemudian inputkan “Jumlah” yang sesuai dengan SP2D 

13. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi  

 

 

F. PENCATATAN SPJ TU 
 

 

1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi SPJ TU 

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “SPJ TU” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal SPJ TU 

5. Pilih “SPJ” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Untuk jenis transaksi ini, field “Nomor Dokumen” terisi secara otomatis, maka nomor 

tersebut harus dicantumkan pada dokumen fisik SPJ yang bersangkutan, sehingga 

terdapat relasi antara data transaksi dengan dokumen fisik SPJ tersebut  

7. Untuk transaksi jenis ini, field “Jenis SP2D/STS” dan “Jenis LS” tidak diisi 

8. Selanjutnya adalah mengisi “Filter Data”, yang pertama adalah memilih urusan SKPD 

yang sesuai pada field “Pilih Urusan”, kemudian mengisi program dan kegiatannya yang 

sesuai pada field “Pilih Program” dan field “Pilih Kegiatan” 

9. Kemudian “Pilih Objek” yang sesuai untuk memfilter “Kode RO” yang akan diinputkan  

10. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek belanja pada tab 

“Rincian Objek Belanja” 

11. Yang pertama adalah memilih “Kode RO”, kemudian inputkan “Jumlah” yang sesuai 

dengan SPJ 
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12. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi. 

 

 

G. PENCATATAN MENERIMA SP2D TU NIHIL 

 
SP2D TU Nihil ini berisi rincian belanja yang sudah dilakukan dengan sumber dana dari 
uang TU yang diajukan. 
 

 
 

1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Menerima SP2D TU Nihil  

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “Menerima SP2D TU Nihil” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal SP2D TU Nihil  

5. Pilih “SP2D” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor SP2D TU Nihil  

7. Pilih “TU Nihil” pada field “Jenis SP2D/STS” 

8. Untuk jenis transaksi ini, field “Jenis LS” tidak diisi  

 
 

9. Untuk mengisi rincian objek pada transaksi ini, karena masih berhubungan dengan 

transaksi sebelumnya yaitu “SPJ TU”, langkah yang pertama adalah klik tombol “Pilih 

SPJ” maka akan tampil form baru  
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10. Pada form ini terdapat rincian objek yang telah diinputkan sebelumnya pada saat 

transaksi “SPJ TU” 

11. Klik tombol “Edit” untuk memulai  

12. Masukkan tanggal transaksi “SPJ TU” yang bersangkutan pada field “Dari Tgl” dan “s.d. 

Tgl” 

13. Pilih jenis transaksi “SPJ TU” pada field “Jenis Transaksi” 

14. Pilih rincian objek mana saja yang masuk ke dalam transaksi dengan cara klik centang 

pada kolom “Pilih”  

15. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan, kemudian klik tombol  “Keluar”   untuk kembali 

ke form “Input Transaksi Tahun Berjalan” 

 
 

16. Klik tombol “Proses ke Transaksi” untuk memasukan rincian objek yang telah dipilih tadi 

ke dalam form Rincian Objek Belanja. 

17. Setelah semuanya sesuai, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan transaksi  

 
 

H. PENCATATAN MENGEMBALIKAN SISA TU 
 

 
 



19 | B u k u  P a n d u a n  A p l i k a s i  S A P D  –  P K N  S T A N  
 

1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Mengembalikan Sisa TU 

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “Mengembalikan Sisa TU” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal STS 

5. Pilih “STS” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor STS 

7. Pilih “STS Pengembalian TU” pada field “Jenis SP2D/STS” 

8. Untuk jenis transaksi ini, field “Jenis LS” tidak diisi  

9. Selanjutnya adalah mengisi “Filter Data”, yang pertama adalah memilih urusan SKPD 

yang sesuai pada field “Pilih Urusan” 

10. Untuk jenis transaksi ini, “Pilih Program” dan field “Pilih Kegiatan” sudah otomatis terisi 

dengan “00” 

11. Pilih “1.1.1.03 Kas di Bendahara Pengeluaran” pada field “Objek” 

12. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek pada tab “Rincian 

Objek Kas di BP” 

13. Yang pertama adalah pilih  “1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran” pada kolom 

“Kode RO”, kemudian inputkan “Jumlah” yang sesuai dengan STS. 

14. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi  

 

 

I. PENCATATAN MENERIMA BAP/BAST BARANG JASA  
 

 
1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Menerima BAP Barang/Jasa  

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “Menerima BAP Barang/Jasa” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal BAP 

5. Pilih “BAST” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor BAP 

7. Untuk transaksi jenis ini, field “Jenis SP2D/STS” dan “Jenis LS” tidak diisi  

8. Selanjutnya adalah mengisi “Filter Data”, yang pertama adalah memilih urusan yang 

sesuai dengan masing-masing SKPD pada field “Pilih Urusan”, kemudian mengisi 

program dan kegiatannya yang sesuai pada field “Pilih Program” dan field “Pilih 

Kegiatan” 

9. Kemudian mengisi kelompok, jenis, objek pada field “Pilih Kelompok”, “Pilih Jenis”, “Pilih 

Objek” yang berguna untuk memfilter “Kode RO” yang akan diinputkan  

10. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek belanja pada tab 

“Rincian Objek Belanja” 
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11. Yang pertama adalah memilih “Kode RO” belanja apa yang sesuai dengan banrag yang 

ada dalam BAP, kemudian masukan  “Jumlah” yang sesuai dengan BAP 

12. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi. 

 

J. PENCATATAN MENERIMA SP2D BARANG JASA  
 

 
1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Menerima SP2D LS BARJAS 

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “Menerima SP2D LS BARJAS” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal SP2D LS BARJAS 

5. Pilih “SP2D” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor SP2D LS BARJAS 

7. Pilih “LS” pada field “Jenis SP2D/STS” 

8. Pilih “Barang dan Jasa “ pada field “Jenis LS”  

9. Untuk jenis transaksi ini, pilih nomor BAP dari transaksi “Menerima BAP Barang/Jasa” 

yang sebelumnya telah diinput pada field “No. Berita Acara” 

10. “Tanggal Berita Acara” otomastis terisi setelah memilih “No. Berita Acara” 

11. Untuk jenis transaksi ini, field “No. SP2D Nihil” dan “Tgl. SP2D Nihil” tidak diisi  

12. Pada field “Keterangan SPJ” isi dengan infromasi yang sesuai.  

13. Untuk mengisi rincian objek pada transaksi ini, karena masih berhubungan dengan 

transaksi sebelumnya yaitu “MENERIMA BAP BARANG JASA”, langkah yang pertama 

adalah klik tombol “Pilih SPJ” maka akan tampil form baru  

 

 
 

14. Pada form ini terdapat rincian objek yang telah diinputkan sebelumnya pada saat 

transaksi “MENERIMA BAP BARANG/JASA” 

15. Klik tombol “Edit” untuk memulai  
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16. Masukkan tanggal transaksi “SPJ TU” yang bersangkutan pada field “Dari Tgl” dan “s.d. 

Tgl” 

17. Pilih jenis transaksi “MENERIMA BAP BARANG/JASA” pada field “Jenis Transaksi” 

18. Pilih rincian objek mana saja yang masuk ke dalam transaksi dengan cara klik centang 

pada kolom “Pilih”  

19. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan, kemudian klik tombol  “Keluar”   untuk kembali 

ke form “Input Belanja 

 
 

20. Klik tombol “Proses ke Transaksi” untuk memunculkan rincian objek yang telah dipilih  

21. Setelah semuanya sesuai, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan transaksi 

 

 

K. PENCATATAN BELANJA SP2D LS BARANG JASA  
 

 
 
1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Belanja SP2D LS BARJAS 

2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 

3. Pilih “Belanja SP2D LS BARJAS” pada field “Jenis Transaksi” 

4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal SP2D LS BARJAS 

5. Pilih “SP2D” pada field “Sumber Dokumen” 

6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor SP2D LS BARJAS 

7. Pilih “LS” pada field “Jenis SP2D/STS” 

8. Pilih “Barang dan Jasa “ pada field “Jenis LS” 

9. Untuk jenis transaksi ini, pilih nomor BAP dari transaksi “Menerima BAP Barang/Jasa” 
yang sebelumnya telah diinput pada field “No. Berita Acara” 

10. “Tanggal Berita Acara” otomastis terisi setelah memilih “No. Berita Acara” 
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11. Untuk jenis transaksi ini, field “No. SP2D Nihil” dan “Tgl. SP2D Nihil” tidak diisi  

12. Pada field “Keterangan SPJ”, isi dengan uraian yang sesuai. 

13. Untuk mengisi rincian objek pada transaksi ini, karena masih berhubungan dengan 
transaksi sebelumnya yaitu “MENERIMA SP2D LS BARANG JASA”, langkah yang 
pertama adalah klik tombol “Pilih SPJ” maka akan tampil form baru  

 
 

14. Pada form ini terdapat rincian objek yang telah diinputkan sebelumnya pada saat 
transaksi “MENERIMA SP2D BARANG/JASA” 

15. Klik tombol “Edit” untuk memulai  
16. Masukkan tanggal transaksi “Menerima SP2D LA Barjas ” yang bersangkutan pada field 

“Dari Tgl” dan “s.d. Tgl” 
17. Pilih jenis transaksi “MENERIMA SP2D BARANG/JASA” pada field “Jenis Transaksi” 
18. Pilih rincian objek mana saja yang masuk ke dalam transaksi dengan cara klik centang 

pada kolom “Pilih”  
19. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan, kemudian klik tombol  “Keluar”   untuk kembali 

ke form “Input Belanja 

 
 

20. Klik tombol “Proses ke Transaksi” untuk memunculkan rincian objek yang telah dipilih  
21. Setelah semuanya sesuai, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan transaksi 
 
 

L. PENCATATAN MENERIMA SP2D LS GAJI  
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1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Menerima SP2D LS Gaji  
2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 
3. Pilih “Menerima SP2D LS GAJI” pada field “Jenis Transaksi” 
4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal SP2D 
5. Pilih “SP2D” pada field “Sumber Dokumen” 
6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor SP2D 
7. Pilih “LS” pada field “Jenis SP2D/STS” 
8. Pilih “Gaji dan Tunjangan “ pada field “Jenis LS”  
9. Selanjutnya adalah mengisi “Filter Data”, yang pertama adalah memilih urusan yang 

sesuai dengan masing-masing SKPD pada field “Pilih Urusan”, kemudian mengisi 
program dan kegiatannya yang sesuai pada field “Pilih Program” dan field “Pilih 
Kegiatan” 

10. Kemudian mengisi kelompok, jenis, objek pada field “Pilih Kelompok”, “Pilih Jenis”, “Pilih 
Objek” yang berguna untuk memfilter “Kode RO” yang akan diinputkan  

11. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek belanja pada tab 
“Rincian Objek Belanja” 

12. Yang pertama adalah memilih “Kode RO”, kemudian inputkan “Jumlah” yang sesuai 
dengan SP2D LS GAJI 

13. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 
transaksi  
 

M. PENCATATAN BELANJA LS GAJI  
 

 
1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input transaksi Belanja SP2D LS Gaji  
2. Pilih “Belanja” pada field “Kelompok Transaksi” 
3. Pilih “Belanja LS GAJI” pada field “Jenis Transaksi” 
4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal SP2D 
5. Pilih “SP2D” pada field “Sumber Dokumen” 
6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor SP2D 
7. Pilih “LS” pada field “Jenis SP2D/STS” 
8. Pilih “Gaji dan Tunjangan “ pada field “Jenis LS”  
9. Untuk mengisi rincian objek pada transaksi ini, karena masih berhubungan dengan 

transaksi sebelumnya yaitu “MENERIMA SP2D GAJI”, langkah yang pertama adalah klik 

tombol “Pilih SPJ” maka akan tampil form baru  
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10. Pada form ini terdapat rincian objek yang telah diinputkan sebelumnya pada saat 
transaksi “Menerima SP2D LS GAJI” 

11. Klik tombol “Edit” untuk memulai  
12. Masukkan tanggal transaksi “Menerima SP2D LS GAJI” yang bersangkutan pada field 

“Dari Tgl” dan “s.d. Tgl” 
13. Pilih jenis transaksi “Menerima SP2D LS GAJI” pada field “Jenis Transaksi” 
14. Pilih rincian objek mana saja yang masuk ke dalam transaksi dengan cara klik centang 

pada kolom “Pilih” 
15. Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan, kemudian klik tombol  “Keluar” untuk kembali ke 

form “Input Belanja”  
 

 
 

16. Klik tombol “Proses ke Transaksi” untuk memunculkan rincian objek yang telah dipilih  
17. Setelah semuanya sesuai, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan transaksi 
 
 

N. PENCATATAN MENERIMA PEMBAYARAN PAD 
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1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input MENERIMA PEMBAYARAN PAD  
2. Pilih “Pendapatan” pada field “Kelompok Transaksi” 
3. Pilih “Menerima Pembayaran PAD” pada field “Jenis Transaksi” 
4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal Penerimaan PAD. 
5. Pilih “STBP” pada field “Sumber Dokumen” 
6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor Register Penerimaan PAD. 
7. Selanjutnya adalah mengisi “Filter Data”, yang pertama adalah memilih urusan SKPD 

yang sesuai pada field “Pilih Urusan” 

8. Untuk jenis transaksi ini, Pilih “00” pada field “Pilih Program” dan field “Pilih Kegiatan”  

9. Pada field “ Objek”, pilih Objek yang sesuai. 

10. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek pada tab “Rincian 

Objek. 

11. Yang pertama adalah pilih  Rincian Objek PAD yang sesuai dengan APBD di SKPD 

tersebut pada kolom “Kode RO”, kemudian inputkan “Jumlah” yang sesuai dengan uang 

yang diterima. 

12. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi 

13. Saat Klik simpan akan ada Pesan Konfirmasi muncul seperti gambar berikut. 

 
14. Pilih OK. Kemudian klik tombol Proses Realisasi Pendapatan. Makan akan muncul 

pertanyaan. Klik Yes 

 

 
 

15. Dengan klik Yes di atas, maka Jenis Transaksi Selanjutnya, yaitu Penyetoran PAD ke 

Kasda dan Realisasi PAD sudah digenerate secara otomatis. Tidak perlu diinput lagi. 

16. Hasilnya bisa kita lihat pada Reakap Transaksi Tahun Berjalan. 
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O. PENCATATAN MENERIMA PEMBAYARAN PAD VIA KASDA 
 

   
 

1. Klik tombol “Baru” untuk memulai input MENERIMA PEMBAYARAN PAD VIA KASDA 
2. Pilih “Pendapatan” pada field “Kelompok Transaksi” 
3. Pilih “Menerima Pembayaran PAD via Kasda” pada field “Jenis Transaksi” 
4. Isi  “Tanggal Dokumen” sesuai dengan tanggal Penerimaan PAD. 
5. Pilih “STBP” pada field “Sumber Dokumen” 
6. Isi “Nomor Dokumen” sesuai dengan nomor Register Penerimaan PAD. 
7. Selanjutnya adalah mengisi “Filter Data”, yang pertama adalah memilih urusan SKPD 

yang sesuai pada field “Pilih Urusan” 

8. Untuk jenis transaksi ini, Pilih “00” pada field “Pilih Program” dan field “Pilih Kegiatan”  

9. Pada field “ Objek”, pilih Objek yang sesuai. 

10. Setelah “Filter Data” terisi, selanjutnya adalah mengisi rincian objek pada tab “Rincian 

Objek. 

11. Yang pertama adalah pilih  Rincian Objek PAD yang sesuai dengan APBD di SKPD 

tersebut pada kolom “Kode RO”, kemudian inputkan “Jumlah” yang sesuai dengan uang 

yang diterima. 

12. Setelah rincian objek diinputkan, kemudian klik tombol “Simpan” untuk menyimpan 

transaksi 

13. Saat Klik simpan akan ada Pesan Konfirmasi muncul seperti gambar berikut. 

 
14. Pilih OK. Kemudian klik tombol Proses Realisasi Pendapatan. Makan akan muncul 

pertanyaan. Klik Yes 
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15. Dengan klik Yes di atas, maka Jenis Transaksi Selanjutnya, yaitu Realisasi PAD sudah 

digenerate secara otomatis. Tidak perlu diinput lagi. 

16. Hasilnya bisa kita lihat pada Reakap Transaksi Tahun Berjalan. 
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BAGIAN IV 
KIRIM DATA JAWABAN 

 
 

Setelah peserta selesai mengerjakan soal ujian, selanjutnya adalah proses pengiriman jawaban. 

Pada Halalam Utama, klik Menu Kirim Data Jawaban, maka form berikut akan muncul. 

 

Berukut penjelasan dari form Kirim Data ini : 

1. Proses kirim data harus online. Pastikan PC atau Laptop terkoneksi ke internet. 

2. Ada Informasi jumlah bari data di database lokal dengan di server. Pastikan data diserver 

sebelumnya harus 0, dan setelah proses kirim data pastikan jumlah di server sama dengan 

di lokal. 

3. Klik Kirim Jawaban Ujian untuk mengirim data ke server. Tunggu sampai ada pesan 

pengiriman berhasil. 
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BAGIAN V 

MENCETAK LAPORAN 
 

Kita bisa mencetak berbagai laporan termasuk Laporan Keuangan dari Aplikasi SAPD ini. 

Caranya klik menu Cetak Laporan 

 
 

 
1. Isi tanggal cetak laporan untuk titi mangsa laporan. 
2. Isi rentang tangal yang akan ditampilkan dalam laporan 
3. Klik tombol disamping nama laporan untuk melihat hasil laporannya. Seperti gambar di 

bawah ini 

 
 


