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Panduan Aplikasi SP2D dan SPM 

Sebelum penulis mulai tentang pembuatan cara kerja dari aplikasi yang saya beri nama Aplikasi 

Keuangan untuk sistem upload file dari keuangan ke masing-masing SKPD saya mohon maaf 

karena Aplikasi ini sangat sederhana sekali yaitu upload data dari keuangan dan download data oleh 

SKPD atau sebaliknya, Aplikasi ini penulis buat berdasarkan Analisis sistem sementara dari Bagian 

yang berkaitan dengan SP2D dan SPM. Baiklah kita mulai mempraktekkan cara kerja dari Aplikasi 

ini, karena Aplikasi ini berbasis web maka untuk membukanya dengan browser yang 

direkomendasikan adalah Mozilla Firefox dengan catatan bahwa webserver sudah diinstall terlebih 

dahulu dan folder aplikasi serta databasenya sudah dicopy ke folder tersebut. 

Untuk pertama kalinya kliklah 2 kali                   yang berada di Desktop atau Start menu, kemudian 

ketikkan localhost/sp2d/adminweb di adressbar untuk masuk ke Aplikasi sehingga muncul gambar 

dibawah ini 

 

Gambar tersebut digunakan oleh Administrator dalam hal ini adalah Bagian Keuangan yang berkaitan 

dengan SP2D dan SPM dengan Username adalah admin dan passwordnya adalah admin juga, setelah di isi 

dengan username dan password tersebut maka akan menuju ke tahap berikutnya yaitu menu yang akan 

diolah oleh seorang Administrator. 
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Dari gambar tersebut ada beberapa menu yang akan diolah oleh Administrator yaitu : 

1. Home yang berfungsi untuk menuju ke halaman pertama dari website 

2. Manajemen User yang berfungsi untuk menginput nama-nama SKPD yang beserta passwordnya yang 

akan diberi hak akses oleh admin untuk mengupload file SP2D 

3. Manajemen Modul yang berfungsi untuk memberikan nama modul dari suatu Aplikasi untuk 

kepentingan pengembangan dari Aplikasi ini dalam hal ini digunakan oleh Programmer 

4. Upload yang berfungsi untuk mengupload file-file yang akan didistribusikan ke masing-masing SKPD 

dalam hal ini file tersebut akan disimpan ke dalam database untuk didownload oleh SKPD yang 

telah diberi hak akses oleh admin 

5. Logout berfungsi untuk keluar dari Aplikasi ini. 

Baiklah kita akan mulai dari Manajemen user saja karena Home dan Manajemen modul saya rasa sudah bisa 

dipahami. 

Kliklah menu Manajemen User sehingga muncul gambar di bawah ini : 
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Di dalam menu manajemen user tersebut sudah ada user Admin dan bkpp yang telah penulis tambahkan, 

untuk memahami mengenai manajemen user ini alangkah baiknya kita menambah satu user lagi misalnya 

saja unit kerja Kantor Camat Sumbawa, kliklah tombol Tambah User di menu manajemen user sehingga 

akan muncul gambar dibawah ini : 

 kemudian isikan dengan data-data diatas sebagai inputannya setelah itu klik tombol simpan untuk 

menyimpan data user ke database dan tombol batal untuk membatalkan penyimpanan data tersebut diatas. 

Setelak mengklik tombol simpan akan muncul gambar dibawah ini : 

 

User urutan ke 3 adalah user yang baru ditambahkan, setelah itu kliklah menu upload untuk 

mendistribusikan file SKPD sebagai contoh kita mendistribusikan file SP2D yang punyanya BKPP dan 

Camat Sumbawa. 
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File SP2D yang akan didistribusikan ke masing-msing SP2D masih kosong, kliklah tombol tambah upload 

untuk mengupload file sp2d bkkp.rar seperti gambar dibawah ini 

 

Kemudian kliklah tombol simpan setalah itu tambahkan lagi file untuk Camat Sumbawa

 

 



5 
 

Setelah diklik tombol simpan maka akan muncul gambar dibawah ini  

 

Sebagai contoh disini hanya 2 SKPD yang akan didistribusikan file SP2Dnya yaitu untuk BKPP dan Camat 

Sumbawa. 

Tugas Bagian Keuangan untuk mendistribusikan SP2D untuk masing-masing SKPD telah selesai, sekarang 

keluarlah dari aplikasi dengan mengklik menu logout sehingga muncul gambar dibawah ini. 

 

Tugas mengupload data telah selesai, sekarang tugas masing-masing SKPD yang akan mendownload data 

yang telah didistribusikan oleh bagian keuangan. 

Seorang user yang telah diberikan password oleh adminlah yang bisa mendownload file yang telah 

didistribusikan oleh admin. Sebagai seorang user maka untuk mendownload file yang telah diberikan oleh 

admin di Adressbar browser ketiklah : localhost/sp2d sehingga muncul gambar dibawah ini : 

 

Kliklah tombol login maka akan muncul gambar dibawah ini : 
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Jika username dan passwordnya benar maka file yang telah didistribusikan oleh admin khusus untuk 

username yang bersangkutan yang keluar sedangkan file untuk username yang lain tidak akan muncul, untuk 

mendownloadnya klik kanan file yang telah di link kemudian klik open link new tab sehingga muncullah 

filenya simpanlah file tersebut. Gambar dibawah ini menunjukkan cara untuk download 
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Demikian juga cara untuk download file untuk masing-masing unit kerja yang telah didistribusikan oleh 

admin. 

Langkah pertama telah selesai yaitu admin mengupload file untuk didistribusikan ke SKPD dan SKPD telah 

mendownload file tersebut dan sekarang SKPD yang akan mengupload file untuk di download oleh admin 

untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). 

Di address browser ketiklah localhost/sp2d/userweb maka akan tampil gambar dibawah ini : 

 

Isikan username dan password yang telah diberikan oleh admin dalam contoh ini adalah bkpp dan 

passwordnya 1234 kemudian klik login maka akan muncul gambar dibawah ini : 

 

Kemudian klik menu upload user yang maksudnya user akan mengupload file yang akan di kirimkan ke 

admin untuk di download sehingga SPMnya dapat diterbitkan, setelah menu Upload user di klik maka akan 

muncul gambar dibawah ini : 
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Kliklah tombol simpan maka akan muncul gambar dibawah ini yang menandakan bahwa file tersebut telah 

berhasil untuk disimpan yang nantinya bisa  didownload oleh Admin 

 

Demikianlah seterusnya masing-masing SKPD akan mengupload filenya. 

Langkah yang terakhir adalah Admin akan mendownload semua file yang telah di upload oleh masing-masing 

SKPD. 

Buka browser kemudian ketikkan localhost/sp2d/download maka akan muncul gambar dibawah ini 

masukkan username yaitu admin dan passwordnya admin. 
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Klik login maka akan muncul gambar dibawah ini  

 

Klik kanan file yang akan di download kemudian simpanlah file tersebut ke folder yang diinginkan, dalam 

contoh tersebut hanya BKPP yang telah mengupload filenya dan admin bisa mendownload semua file yang 

telah diupload oleh user dalam hal ini adalah SKPD. 

Demikianlah cara kerja dari Aplikasi yang penulis buat, kesimpulan yang dapat diambil dari Aplikasi tersebut 

adalah Ada 2 sisi yang saling berhubungan yaitu Admin yang mengupload data dan user yang mendowload 

data serta hasil perbaikan data user akan diupload lagi dan didownload oleh admin. 

Kekurangan Aplikasi ini adalah masih perlu dibutuhkan analisis sistem yang mendalam tentang keinginan 

pengguna aplikasi ini dan penulis sebagai Programmer akan menyesuaikan dengan keinginan pengguna baik 

dari sisi databasenya maupun dari sisi design grafisnya yang masih membutuhkan tampilan yang user friendly 

sehingga user dapat menggunakannya secara mudah dan elegan dalam tampilannya. 
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Profil Penulis : 

Nama : Syaifullah 

Unit Kerja  :  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sumbawa 

Pengalaman  : 

1. Membuat Aplikasi KTP tahun 2005 dan digunakan oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kab, Sumbawa sampai akhir tahun 2009 secara Gratis 

2. Membuat Aplikasi Penerimaan CPNS Kab. Sumbawa tahun 2006 

3. Membuat Aplikasi Analisis Scoring Pejabat Struktural yang digunakan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Kab. Sumbawa Tahun 2007 

4.  Melakukan Modifikasi terhadap Aplikasi Simpeg yang telah dibuat oleh BKN 

tahun 2003 berupa : 

a. Laporan Statistik Pegawai Berdasarkan Format dari Kepegawaian 

Provinsi NTB sebagai bahan laporan triwulan. 

b. Laporan Nominatif Pegawai berdasarkan kebutuhan pengguna 

c. Inputan NIP Lama menjadi Inputan NIP Baru sehingga Aplikasi 

Tersebut masih bisa digunakan sampai sekarang 

5. Membuat Aplikasi berbasis Web Tahun 2011 dengan tampilan minimalis yang 

merupakan Migrasi database PDF dari Aplikasi Simpeg ke database MySQL yang 

kemudian digabungkan dengan PHP sehingga laporannya dapat menghasilkan : 

a. Data Pegawai berdasarkan unit kerja, golongan, eselon, 

jabatan,pendidikan 

b. Laporan pensiun yang dipilih berdasarkan tahun 2012 sampai tahun 2035  

c. Jabatan Lowong 

d. Pegawai yang belum memegang jabatan berdasarkan golongan dan 

pendidikan 

e. Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional 

Tertentu. 

6. Instalasi Jaringan Komputer tahun 2006 untuk digunakan oleh Aplikasi Simpeg 

serta melakukan pemeliharaannya sampai tahun 2008. 

 

 


