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1. Cara Menggunakan Aplikasi 

a. Login 
 

Untuk memasuki bagian utama aplikasi ini seorang pengguna harus melakukan login dahulu ke 
dalam sistem dengan mengetik URL https://esatker.ditbtpp.id/btpp/ jika berhasil akan muncul 
gambar seperti di bawah ini : 
 

 
Gambar  1 Tampilan Form Login 

 
Setelah berhasil melakukan login maka tampilan beranda akan terlihat seperti ini : 
 

 
 

Gambar  2 Beranda 
 
 
 
 

 

https://esatker.ditbtpp.id/btpp/
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Pada tampilan diatas beranda admin terbagi menjadi 3 bagian yaitu : 
- Menu utama 

Menu ini merupakan representasi modul yang terdapat dalam sistem.  
 

 
Gambar  3 Menu Utama 

 
- Menu informasi pengguna 

Pada menu terdapat informasi pengguna yang sedang masuk ke sistem. Link logout berfungsi untuk 
keluar dari sistem. 
 

 
Gambar  4 Menu informasi pengguna 

 
 

b. Master Data 
 

1) Beranda / Menu utama 
Dalam menu  Beranda, t

ampilan pertama yaitu list dari pekerjaan yang harus diselesaikan setiap pengguna yang masuk ke 
sistem. 
 

 
Gambar  5 Menu Beranda 

 
Terdapat beberapa menu  sesuai jenis tugas yang harus diselesaikan, yaitu Pengajuan Perjalanan 
Dinas, Pengajuan Barang, dan Pengajuan Jasa Nara Sumber. 
 
2) Pegawai 
Selanjutnya adalah menu Master Pegawai. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  Pegawai. 
Tampilan pertama dari modul ini adalah list data pegawai yang terdapat pada sistem. 
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Gambar  6 List Data Pegawai 

 
 
 
 
Untuk menambahkan pegawai baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas. 

 
Gambar  7 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Pegawai. 
 

 
Gambar  8 Form Tambah Pegawai 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Pegawai. 
 

Untuk mengubah data pegawai,pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data 
pegawai, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
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Gambar  9 Form Ubah Pegawai 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap pegawai yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data pegawai. 
 
 
3) Narasumber 
Modul ini dapat diakses dengan mengklik menu Master  Narasumber. Tampilan pertama dari modul 
ini adalah list data narasumber yang terdapat pada sistem. 
 

 
 

Gambar  10 List Data Narasumber 

 
Untuk menambahkan narasumber baru, gunakan tombol Tambah Data di sudut kanan atas.  
 

 
Gambar  11 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data narasumber. 
 



Manual Book 7 

ESatker 

 
Gambar  12 Form Tambah Narasumber 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data narasumber. 
 

Untuk mengubah data narasumber, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list 
data narasumber, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  13 Form Ubah Pegawai 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap pegawai yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data pegawai. 
 
4) Barang  
Modul ini dapat diakses dengan mengklik menu Master  Barang. Tampilan pertama dari modul ini 
adalah list data barang yang terdapat pada sistem. 
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Gambar  14 List Data Barang 

 
Untuk menambahkan barang baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  15 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data barang. 
 

 
Gambar  16 Form Tambah Pegawai 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Barang. 
 

Untuk mengubah data barang, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data 
barang, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
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Gambar  17 Form Ubah Barang 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap data barang yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data barang. 
 
5) Unit 
Modul ini dapat diakses dengan mengklik menu Master Unit. Tampilan pertama dari modul ini 
adalah list data unit yang terdapat pada sistem. 
 

 
Gambar  18 List Data Unit 

 
Untuk menambahkan data unit baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  19 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Unit. 
 

 
Gambar  20 Form Tambah Unit 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data unit. 
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Untuk mengubah data unit, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data unit, 
maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  21 Form Ubah Unit 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap data unit yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data unit. 
 
6) Kegiatan 
Selanjutnya adalah menu Master Kegiatan. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  Kegiatan. 
Tampilan pertama dari modul ini adalah list data kegiatan yang terdapat pada sistem. 

 
Gambar  22 List Data Kegiatan 

 
Untuk menambahkan kegiatan baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  23 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Kegiatan. 
 

 
Gambar  24 Form Tambah Kegiatan 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Kegiatan. 
 

Untuk mengubah data kegiatan, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data 
kegiatan, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
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Gambar  25 Form Ubah Kegiatan 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap kegiatan yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data unit. 
 
7) Akun  
Selanjutnya adalah menu Master Akun. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  Akun. Tampilan 
pertama dari modul ini adalah list data akun yang terdapat pada sistem. 

 
Gambar  26 List Data Akun 

 
Untuk menambahkan akun baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  27 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Akun. 
 

 
Gambar  28 Form Tambah Akun 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Akun. 
 

Untuk mengubah data akun, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data 
akun, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
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Gambar  29 Form Ubah Akun 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap akun yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal meng-

klik tombol  pada tampilan list data akun. 
 
8) Anggaran 
Selanjutnya adalah menu Master Anggaran. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  Anggaran. 
Tampilan pertama dari modul ini adalah list data anggaran yang terdapat pada sistem. 

 
Gambar  30 List Data Anggaran 

 
Untuk menambahkan anggaran baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  31 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Anggaran. 
 

 
Gambar  32 Form Tambah Anggaran 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Anggaran. 
 

Untuk mengubah data anggaran, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data 
anggaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
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Gambar  33 Form Ubah Anggaran 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap anggaran yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data anggaran. 

 
 

Gambar  34 Tombol Cetak Report 

Tombol diatas akan membawa pengguna ke report untuk mencetak seluruh anggaran yang ada di 
dalam sistem. 
 
9) Kota tujuan 
Modul ini dapat diakses dengan mengklik menu Master  Kota Tujuan. Tampilan pertama dari modul 
ini adalah list data kota tujuan yang terdapat pada sistem. 
 

 
Gambar  35 List Data Kota Tujuan 

 
Untuk menambahkan data kota tujuan baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  36 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data kota tujuan. 
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Gambar  37 Form Tambah Kota Tujuan 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data kota tujuan. 
 

Untuk mengubah data kota tujuan, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list 
data unit, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  38 Form Ubah Kota Tujuan 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap data kota tujuan yang sudah terdaftar, pengguna hanya 

tinggal meng-klik tombol  pada tampilan list data kota tujuan. 
 
10) Biaya Uang Harian 
Selanjutnya adalah menu Master Uang Harian. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  Biaya 
Uang Harian. Tampilan pertama dari modul ini adalah list data Uang Harian yang terdapat pada sistem. 

 
Gambar  39 List Data Uang Harian 

 
Untuk menambahkan Uang Harian baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  40 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Uang Harian. 
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Gambar  41 Form Tambah Uang Harian 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Uang Harian. 
 

Untuk mengubah data Uang Harian, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list 
data anggaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  42 Form Ubah Uang Harian 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap Uang Harian yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data Uang Harian. 
 
11) Biaya Penginapan 
Selanjutnya adalah menu Master Uang Penginapan. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  
Biaya Uang Penginapan. Tampilan pertama dari modul ini adalah list data Uang Penginapan yang 
terdapat pada sistem. 

 
Gambar  43 List Data Uang Penginapan 

 
Untuk menambahkan Uang Penginapan baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  44 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Uang Penginapan. 
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Gambar  45 Form Tambah Uang Penginapan 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Uang Penginapan. 
 

Untuk mengubah data Uang Penginapan, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan 
list data anggaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  46 Form Ubah Uang Penginapan 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap Uang Penginapan yang sudah terdaftar, pengguna hanya 

tinggal meng-klik tombol  pada tampilan list data Uang Penginapan. 
 
12) Biaya Sewa 
Selanjutnya adalah menu Master Uang Sewa. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  Biaya 
Uang Sewa. Tampilan pertama dari modul ini adalah list data Uang Sewa yang terdapat pada sistem. 

 
 

Gambar  47 List Data Uang Sewa 

 
Untuk menambahkan Uang Sewa baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  48 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Uang Sewa. 
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Gambar  49 Form Tambah Uang Sewa 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Uang Sewa. 
 

Untuk mengubah data Uang Sewa, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list 
data anggaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  50 Form Ubah Uang Sewa 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap Uang Sewa yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data Uang Sewa. 
 
13) Biaya Tiket 
Selanjutnya adalah menu Master Tiket. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  Biaya Tiket. 
Tampilan pertama dari modul ini adalah list data Tiket yang terdapat pada sistem. 

 
Gambar  51 List Data Tiket 

 
Untuk menambahkan Tiket baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  52 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Tiket. 
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Gambar  53 Form Tambah Tiket 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Tiket. 
 

Untuk mengubah data Tiket, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data 
anggaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  54 Form Ubah Tiket 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap Tiket yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal meng-

klik tombol pada tampilan list data Tiket. 
 
14) Biaya Transportasi Dalam Kota 
Selanjutnya adalah menu Master Transportasi Dalam Kota. Bisa Diakses dengan mengklik menu 
Master  Biaya Transportasi Dalam Kota. Tampilan pertama dari modul ini adalah list data 
Transportasi Dalam Kota yang terdapat pada sistem. 

 
Gambar  55 List Data Transportasi Dalam Kota 

 
Untuk menambahkan Transportasi Dalam Kota baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan 
atas.  

 
Gambar  56 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Transportasi Dalam Kota. 
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Gambar  57 Form Tambah Transportasi Dalam Kota 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Transportasi Dalam Kota. 
 

Untuk mengubah data Transportasi Dalam Kota, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada 
tampilan list data anggaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  58 Form Ubah Transportasi Dalam Kota 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap Transportasi Dalam Kota yang sudah terdaftar, pengguna 

hanya tinggal meng-klik tombol  pada tampilan list data Transportasi Dalam Kota. 
 
15) Biaya Diklat 
Selanjutnya adalah menu Master Diklat. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  Biaya Diklat. 
Tampilan pertama dari modul ini adalah list data Diklat yang terdapat pada sistem. 

 
Gambar  59 List Data Diklat 

 
Untuk menambahkan Diklat baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  60 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Diklat. 
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Gambar  61 Form Tambah Diklat 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Diklat. 
 

Untuk mengubah data Diklat, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data 
anggaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  62 Form Ubah Diklat 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap Diklat yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal meng-

klik tombol  pada tampilan list data Diklat. 
 
16) Biaya Representatif 
 Selanjutnya adalah menu Master Representatif. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  Biaya 
Representatif. Tampilan pertama dari modul ini adalah list data Representatif yang terdapat pada 
sistem. 

 
Gambar  63 List Data Representatif 

 
Untuk menambahkan Representatif baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  64 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Representatif. 
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Gambar  65 Form Tambah Representatif 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Representatif. 
 

Untuk mengubah data Representatif, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list 
data anggaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  66 Form Ubah Representatif 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap Representatif yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data Representatif. 
 
17) Biaya Honorarium 
Selanjutnya adalah menu Master Biaya Honorarium. Bisa Diakses dengan mengklik menu Master  
Biaya Biaya Honorarium. Tampilan pertama dari modul ini adalah list data Biaya Honorarium yang 
terdapat pada sistem. 

 
Gambar  67 List Data Biaya Honorarium 

 
Untuk menambahkan Biaya Honorarium baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  68 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Biaya Honorarium. 
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Gambar  69 Form Tambah Biaya Honorarium 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Biaya Honorarium. 
 

Untuk mengubah data Biaya Honorarium, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan 
list data anggaran, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  70 Form Ubah Biaya Honorarium 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap Biaya Honorarium yang sudah terdaftar, pengguna hanya 

tinggal meng-klik tombol  pada tampilan list data Biaya Honorarium. 
 

c. Pengajuan Perjalanan Dinas dan Honor Nara Sumber 
 

1) Pengajuan Perjalanan Dinas 
Untuk mengakses menu ini klik Pengajuan  Perjalanan Dinas.  
 

 
 

Gambar  71 List Pengajuan Perjalanan Dinas 



Manual Book 23 

ESatker 

Kemudian akan tampil list dari semua perjalanan dinas yang telah diajukan oleh sistem dan oleh 
semua user.  

Untuk menambahkan transaksi baru cukup klik tombol berikut : 

 
Gambar 2.2 Tombol Tambah Pengajuan Perjalanan Dinas 
Kemudian akan muncul tampilan berikut : 

 
Gambar  72 Tambah Header Pengajuan Perjalanan Dinas 

 Pilih anggarannya terlebih dahulu, kemudian isi maksud perjalanan, centang diklat bila 
perjalanan dinas ini adalah diklat, kemudian pilih jumlah kota tujuan, antara 1, 2 atau 3 kota. Isi Jadwal 
Berangkat dan Jadwal Pulangnya setelah memilih jumlah kota, kemudian tentukan Kota Tujuan. 
Apabila pengisian data sudah selesai, pengguna bisa menekan tombol Simpan dan tampilan akan 
kembali mengarah ke List Pengajuan Perjalanan Dinas.  

Untuk mengubah data header pengajuan, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada 
tampilan list data pengajuan, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 
Gambar  73 Edit Pengajuan Perjalanan Dinas 

Untuk melakukan penghapusan terhadap pengajuan yang sudah terdaftar, pengguna hanya 

tinggal meng-klik tombol  pada tampilan list data pengajuan. 

Untuk melihat data hasil pengajuan, pengguna bisa meng-klik tombol  pada tampilan list data 
pengajuan, apabila tombol tersebut diklik akan keluar tampilan berikut : 

 

 
Gambar  74 View Perjalanan Dinas 
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Disini pengguna bisa meng-klik tombol tambah pengajuan perjalanan dinas untuk menambahkan 
pegawai yang akan diikutsertakan pada perjalanan dinas. 

 
Gambar  75 Tombol Pengajuan Perjalanan Dinas 

Apabila tombol tersebut diklik akan muncul tampilan berikut : 

 
Gambar  76 Tambah Data Peserta Perjalanan Dinas 

Dimana pengguna harus memilih Nama Pegawai terlebih dahulu, kemudian data dibawahnya baru 
bisa diisi. Data yang perlu diisi diantaranya adalah Penginapan, Transport Utama, Sewa, Transport 
Pendukung dan Pengeluaran Riil, sedangkan sisanya akan otomatis dihitung dari basis data.  
Setelah diisi, klik tombol simpan.  

 
Gambar  77 Tombol Simpan 

Setelah data tersebut diisi dan disimpan, maka akan kembali ke view pengajuan berikut tampilannya 
: 

 
Gambar  78 View Perjalanan Dinas Setelah Diisi Data Pegawai 

Setelah ini pengguna harus menekan tombol ajukan   

 
Gambar  79 Tombol Ajukan 

Setelah diajukan, maka pengajuan ini akan berada di pengguna yang lain dengan urutan sebagai 
berikut operator – esselon 4 (sub koordinator) – esselon 3 ([enanggung jawab) – asisten satker – ppk. 
Berikut adalah tampilan pengajuan di esselon 4 : 

 
Gambar  80 Seranai Tugas Untuk esselon 4 
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Pengguna bisa meng-klik tombol  untuk melihat datanya, berikut adalah tampilannya : 

 
Gambar  81 View Perjalanan Dinas di esselon 4 (verifikator) 

 

Untuk melanjutkan, pengguna bisa mengklik-tombol ajukan, atau apabila ada data yang tidak cocok, 
bisa ditekan tombol tolak, namun sebelumnya harus diisi dulu komentarnya. Berikut adalah tampilan 
setelah diajukan dari esselon 4 – esselon 3 – asisten satker – ppk : 
 

 
Gambar  82 Tampilan List yang Lengkap 

 

Akan terbentuk NO SPT nya secara otomatis. 
Setelah itu di operator akan terbentuk list seperti berikut : 
 

 
Gambar  83 Tampilan List di operator 

 

Klik tombol untuk  memasukkan bukti perjalanan dinas, berikut tampilannya:  

 
Gambar  84 Tampilan bukti perjalanan dinas 

 

Tombol berikut  adalah tombol untuk memasukkan data buktinya, apabila diklik akan muncul 
tampilan berikut :  
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Gambar  85 Tampilan Pengisian Bukti Perjalanan Dinas 

 

Isilah hanya nomor bukti dan deskripsi pengeluaran riil, apabila jumlah nya berbeda maka ubahlah 
angka di kolom jumlah dengan data yang sebenarnya, dan nanti akan keluar selisih dengan sendirinya.  
Setelah selesai, klik tombol simpan  dan lakukan juga pengisian bukti pada kota lainnya dengan 

mengklik tombol . Setelah itu akan keluar report untuk pegawai tersebut sebagai berikut : dengan 
report pertama adalah report kuitansi, report kedua adalah bukti perjalanan dinas dan ketiga adalah 
pengeluaran riil. Berikut adalah tampilan dari masing-masing report : 

 
Gambar  86 Tampilan Report Kuitansi 

 

 
Gambar  87 Report Perincian Biaya Perjalanan Dinas 
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Gambar  88 Report Pengeluaran Riil 

 

Untuk mencetak ketiga report tersebut, cukup dengan menekan tombol cetak di sudut kiri atas. 
 
2) Panjar / Uang Muka PD 
Untuk mengakses modul ini pengguna tinggal mengklik menu Pengajuan Uang Muka Perjalanan 
Dinas. Tampilan pertama dari modul ini adalah list data uang muka perjalanan dinas yang terdapat 
pada sistem. 
 

 
Gambar  89 List Data Panjar 

 
Untuk menambahkan data pengajuan uang muka perjadin yang baru, pengguna bisa mengkilk tombol 
Tambah Data di sudut kanan atas.  
 

 
Gambar  90 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Uang muka Perjadin. 
 

 
Gambar  91 Form Tambah Perjadin 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Data no spt yang bisa 
dipilih hanya data spt yang statusya lengkap. Selain itu penerima uang muka perjadin hanya pegawai 
yang memiliki tingkat Esselon IV saja. 
Setelah data dimasukan oleh sistem pengguna akan diarahkan ke tampilan view Uang muka Perjadin. 
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Gambar  92 View Data Uang Muka Perjadin 

 
Pada halaman View ini pengguna harus mengisikan uang muka untuk setiap pegawai yang ikut dalam 
perjalanan dinas dengan no spt yang dipilih pada form tambah data uang muka perjadin. 
 

Untuk mengubah data pegawai, pengguna hanya perlu meng-klik tombol   pada tampilan list data 
uang muka Perjadin, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  93 Form Ubah Perjadin 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap pegawai yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol   pada tampilan list data uang muka perjadin. 
 
 
3) Pengajuan Jasa / Honorarium Nara Sumber 
 
Untuk mengajukan jasa, pengguna bisa memilih menu Pengajuan Honorarium, berikut adalah 
tampilan list pengajuan honorarium. 

 
Gambar  94 List Pengajuan Honorarium 
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Untuk menambahkan pengajuan honorarium, pengguna bisa menekan tombol tambah pengajuan 

honorarium berikut ini.  Kemudian akan muncul screen untuk menambahkan 
pengajuan honorarium.  
 

 
Gambar  95 Tambah Pengajuan Honorarium 

 

Pengguna bisa memilih anggaran yang telah terfilter berdasarkan unit si pengguna. Setelah pengguna 
menekan tombol  pengguna akan kembali ke list pengajuan barang.  
 

 
Gambar  96 List Pengajuan Honorarium 

 

List yang tadi ditambahkan telah ada di list pengajuan, kemudian klik tombol  untuk melihat isi dari 

pengajuan dan menambahkan pengajuan honorarium, pengguna juga bisa menekan untuk 
mengedit apabila kesalahan, atau untuk menghapus pengajuan.  
 

 
Gambar  97 Tambah Detail Honorarium 

 

Setelah selesai klik  kemudian tampilan akan menjadi seperti berikut 
: 

 
Gambar  98 Tambah Detail Pengajuan Honorarium 



Manual Book 30 

ESatker 

Setelah ini, pengguna tinggal menekan tombol . Sama seperti pengajuan perjalanan dinas, 
verifikasi terdiri dari empat tingkat, yaitu operator, esselon 4, esselon 3, asisten satker dan kemudian 
ppk. Berikut adalah screen ketika di ppk.  
 

 
Gambar  99 Tampilan Pengajuan Honorarium di PPK 

 

Pengguna bisa menekan  untuk menyelesaikan pengajuan barang. Kemudian berikut adalah 
tampilan list setelah disetujui oleh PPK. 

 
Gambar  100 Tampilan List Pengajuan Honorarium yang telah lengkap 

Di pengguna tingkat operator list tersebut akan memunculkan satu tombol report sebagai berikut : 

 
Gambar  101 Tampilan List Pengajuan Honorarium yang telah lengkap di tingkat operator 

Untuk memunculkan reportnya, pengguna bisa menekan tombol  

 
Gambar  102 Report Laporan Pembayaran Honorarium 

 

Pengguna bisa klik tombol cetak untuk mendapatkan report pdf dari report ini. 
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d. Laporan 
 

1) Rekap Perjalanan Dinas 
 
Modul ini merupakan laporan siapa saja yang melakukan perjalanan dinas pada bulan dan tahun yang 
dipilih atau dicari. Modul ini bisa diakses dengan mengklik menu Laporan Rekap Perjalanan Dinas. 
Tampilan awal dari modul ini adalah sebagai berikut. 

 

 
Gambar  103 Tampilan awal Modul Rekap Perjadin 

 
Untuk melihat data rekap Perjadin pengguna harus terlebih dahulu memilih bulan dan tahun yang 
diinginkan. Setelah menekan tombol tampilkan maka data akan muncul sesuai bulan dan tahun yang 
diinginkan. 
 

 
Gambar  104 Data Rekap Perjadin 

  
Data ini menampilkan daftar pegawai setiap unit sesuai dengan unit pengguna yang login. 

selain itu data hasil pencarian ini bisa di print dalam bentuk pdf dengan mengkilk tombol cetak. 
 
2) Rekap Penyerahan Bukti 
 
Modul ini merupakan laporan siapa saya yang sudah melakuakn perjalanan dinas dan sudah atau 
belum menyerahkan bukti / laporan pemakaian uang perjalanan dinas. Modul ini bisa diakses dengan 
mengklik menu Laporan  Rekap Pembuktian Perjalanan Dinas.  Tampilan awal dari modul ini sama 
seperti modul sebelumnya  
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Gambar  105 tampilan awal modul Rekap Penyerahan bukti 

 
Untuk melihat data rekap penyerahan bukti pengguna harus terlebih dahulu memilih bulan dan tahun 
yang diinginkan. Setelah menekan tombol tampilkan maka data akan muncul sesuai bulan dan tahun 
yang diinginkan. 
 

 
Gambar  106 Data Rekap Penyerahan Bukti 

 
Data yang ditampilkan difilter sesuai dengan unit pengguna yang login. Selain itu data hasil pencarian 
ini bisa di print dalam bentuk pdf dengan mengkilk tombol cetak. 
 
 
3) Rekap Bukti Perjalanan Dinas 
 
Untuk menjalankan laporan ini klik menu laporan dan isi periode laporan yang akan dikeluarkan dan 
hasilnya akan tampak seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 
 
4) Laporan realisasi anggaran 
 
Untuk menjalankan laporan ini klik menu laporan dan isi periode laporan yang akan dikeluarkan dan 
hasilnya akan tampak seperti gambar dibawah ini : 
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5) Laporan rekapitulasi 
 
Untuk menjalankan laporan ini klik menu laporan dan isi periode laporan yang akan dikeluarkan dan 
hasilnya akan tampak seperti gambar dibawah ini : 
 

 
 
 

e. Utilitas 
 

a. Pengguna 
Untuk mengaturPengguna. Bisa Diakses dengan mengklik menu UtilitasPengguna. Tampilan 
pertama dari modul ini adalah list data pengguna yang terdapat pada sistem. 
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Gambar  107 List Data Pengguna 

 
Untuk menambahkan pengguna baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  108 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data Pengguna. 
 

 
Gambar  109 Form Tambah Pengguna 

 
Pengguna dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan 
oleh sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Pengguna. 
 

Untuk mengubah data pengguna, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data 
pengguna, maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  110 Form Ubah Pengguna 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap pengguna yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal 

meng-klik tombol  pada tampilan list data pengguna. 
 
b. Role 
Untuk mengaturRole. Bisa Diakses dengan mengklik menu UtilitasRole. Tampilan pertama dari 
modul ini adalah list data role yang terdapat pada sistem. 
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Gambar  111 List Data Role 

 
Untuk menambahkan pengguna baru, gunakan tombol tambah Data di sudut kanan atas.  

 
Gambar  112 Tombol Tambah Data 

 
Tombol diatas akan membawa pengguna ke bagian formulir tambah data role. 
 

 
Gambar  113 Form Tambah Role 

 
Role dapat mengisikan data pada form ini kemudian klik tombol Simpan. Setelah data dimasukan oleh 
sistem maka pengguna akan kembali pada bagian list data Role. 
 

Untuk mengubah data role, pengguna hanya perlu meng-klik tombol  pada tampilan list data role, 
maka akan muncul tampilan seperti berikut : 
 

 
Gambar  114 Form Ubah Pengguna 

 
Untuk melakukan penghapusan terhadap role yang sudah terdaftar, pengguna hanya tinggal meng-

klik tombol  pada tampilan list data role. 
 
c. Import Excel 
Modul ini digunakan untuk memasukan data anggaran secara bersamaan tanpa harus mengentri data 
satu per satu. Data anggaran ini mencakup data Kegiatan, Data Akun, dan Data Anggaran.  
Untuk mengakses modul ini pengguna tinggal mengklik menu Utilitas  Import Anggaran. 
Pertama-tama pengguna membuat data dalam format dan nama yang sudah ditentukan 
(anggaran_exp.xlsx) dan ditempatkan pada folder yang specific (D:\Work\Template). 
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Gambar  115 Format pengisian data Kegiatan 

 

 
Gambar  116 Format pengisian data Akun 

 

 
Gambar  117 Format pengisian data Anggaran 

 
Setelah file sudah ditempatkan pada folder yang ditentukan sebelumnya, proses selanjutnya adalah 
memasukan data temporary ke dalam sistem dengan mengklik  tombol Import Data pada tampilan 
awal modul Import Anggaran ini. 
 

 
Gambar  118 Tampilan Awal modul Import Anggaran 

 
Setalah data temporary masuk, data tersebut bisa di perbaharui terlebih dahulu jika ada kesalahan 
ataupun data yang kurang. Untuk mengubah ataupun menghapus data bisa dilakukan seperti modul-
modul sebelumnya. 
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Gambar  119 Tampilan setelah data temporary masuk ke sistem 

 
Setelah melakukan pembersihan data dan dirasa data temporary sudah baik, langkah selanjutnya 
adalah memasukan data ke master anggaran dengan mengklik tombol Write Data. Dengan mengklik 
tombol write data maka data temporary akan terbgung pada data master anggaran dan data 
temporary akan dihapus dari sistem. Untuk melakukan penghapusan data temporary secara manual 
pengguna hanya perlu mengklik tombol Truncate Data. 
 


