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APLIKASI WEB SP2D ONLINE 

1. Tool Atau Software Yang Digunakan. 

1) Sistem Operasi Komputer atau Operating System (OS) yg dapat digunakan adalah : Windows, Mac dan 

Linux. 

2) Web Browser versi terbaru antara lain :  Mozilla Firefox, Chrome. 

2. Cara Menjalankan Aplikasi Web SP2D. 

1) Buka web browser anda (Firefox atau Chrome). Untuk demo ini saya menggunakan Firefox 

2) Di kotak Address Firefox Ketik  : http://cephalos.org/nusp2/sp2d/login.php   lalu tekan tombol [ENTER] 

 lalu akan muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

 

Gambar  1 

3. Login ke Aplikasi SP2D 

1) Pada aplikasi Web SP2D ini terdapat pembagian user (User Level) berdasar authority nya. Adapun 

pembagian user tersebut adalah sbb: 

 User Level 1 yaitu Askot  : yg bertugas untuk melakukan entry data (Add,Edit,Delete) sesuai dengan 

data lapangan yang diserahkan oleh CA kepada CC. 

 User Level 2 yaitu CC  : yg bertugas untuk melakukan verifikasi data (di approve) yg dientry oleh Askot 

untuk memastikan kebenaran data tersebut. Note : data yg sudah diverifikasi oleh CC tidak dapat di 

rubah lagi oleh Askot. 

 User Level 3 yaitu RMC  : yg bertugas untuk melakukan verifikasi data (di approve) yg telah di approve 

(diverifikasi) oleh CC dan untuk Unlock Data  agar data dirubah kembali oleh Askot. 

http://cephalos.org/nusp2/sp2d/login.php
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4. Login ke Aplikasi SP2D sebagai ASKOT 

1) Lihat Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.  

2) Untuk demo ini pada kotak username ketikkan : 7371-9  

3) dan pada kotak password ketikkan : 7371-9 

4) lalu click tombol Login maka akan muncul : 

 

Gambar  2 

5) Lihat Error! Reference source not found.. Terdapat beberapa pilihan menu yaitu : 

 Input SP2D : menu ini digunakan untuk memasukkan data SP2D yang BARU pada kota/kabupaten 

tersebut (Kota Kab milik Askot). 

 Edit SP2D : menu ini digunakan untuk merubah data SP2D yang telah di entry via menu Input 

SP2D. 

 Belum diverifikasi : menu ini digunakan untuk melihat semua data SP2D yg BELUM diverifikasi 

oleh CC. 

 Sudah diverifikasi : menu ini digunakan untuk melihat semua data SP2D yg SUDAH diverifikasi 

oleh CC. 
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6) Click menu Input SP2D  maka akan muncul Form Entry SP2D pada tab Input SP2D. Lihat Gambar  3: 

 

Gambar  3 

 

7) Berikut penjelasan Gambar  3 : 

 Pada bagian layar kiri atas, isikan semua Field yang terkait dengan informasi SP2D (15 digit), DIPA 

dan SPM. 

 Pada bagian layar kanan atas, upload hasil scan dokumen terkait yg terdapat di PC anda dgn cara 

meng-click tombol Browse. 

 Pada bagian layar bawah, terdapat isian mengenai Contract Number. Informasi ini dapat berubah 

sesuai dengan pilihan pada field Kategori di atas. 

8) Lengkapi semua isian Contract Number, Tahap dan Nominal  lalu click tombol Tambahkan 

 Ulangi langkah no 8) tersebut selama masih ada Contract yg akan di tambahkan. 

9) Setelah semua field pada Gambar  3 tersebut diisi  click tombol Simpan untuk menyimpan data baru 

tersebut ke Web Server. 

10) Tombol Reset digunakan untuk membatalkan perubahan yg belum disimpan. 

11) Lihat Gambar  4 hasil entry SP2D : 
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Gambar  4 

12) Untuk melakukan Edit SP2D  click tombol Edit SP2D  maka akan muncul Gambar  5: 

 

Gambar  5 

13) click pada baris (row) yang akan diedit  maka akan muncul Gambar  6 
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Gambar  6 

14) Bila sudah selesai melakukan perubahan pada Gambar  6  click tombol Save 

15) Click tombol Selesai bila kita tidak jadi melakukan perubahan. 

16) Untuk menghapus SP2D  click pada baris (row) yang akan diedit  maka akan muncul 

 

Gambar  7 

17) Click tombol OK untuk menghapus atau click tombol Cancel bila tidak jadi menghapus. 

 

18) Click menu Belum diverifikasi  untuk melihat data sp2d yang Belum diverifikasi (di approve) oleh CC. 

Note : Tanggal CC belum terisi. Lihat Gambar  8 
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Gambar  8 

 

19) Click menu Sudah diverifikasi  untuk melihat data sp2d yang Sudah diverifikasi (di approve) oleh CC. 

Note : Tanggal CC sudah terisi. Lihat Gambar  9 

 

Gambar  9 
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5. Login ke Aplikasi SP2D sebagai CC 

1) Untuk login sebagai CC pada Aplikasi SP2D  pada Menu Utama ASKOT click Logout 

2) Lalu muncul Gambar  10 : 

 

Gambar  10 

3) Untuk demo ini pada kotak username ketikkan : 7371-8  

4) dan pada kotak password ketikkan : 7371-8 

5) lalu click tombol Login  maka akan muncul Gambar  11 (menu Utama CC): 

 

Gambar  11 
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6) Lihat Gambar  11. Terdapat beberapa pilihan menu yaitu : 

 Semua Data CC : menu ini digunakan untuk melihat semua data SP2D yg baik  BELUM diverifikasi  

dan SUDAH diverifikasi oleh CC dan juga melakukan Approval thd data SP2D yg telah di input oleh 

Askot. 

 Belum diverifikasi CC : menu ini digunakan untuk melihat semua data SP2D yg BELUM diverifikasi 

oleh CC dan juga melakukan Approval thd data SP2D yg telah di input oleh Askot. 

 Sudah diverifikasi CC : menu ini digunakan untuk melihat semua data SP2D yg SUDAH diverifikasi 

oleh CC. 

7) Click  Semua Data CC  maka akan muncul Gambar  12 : 

 

Gambar  12 

8) Untuk melakukan Approve record (data)  Click pada record atau baris data yg ingin di approve yg tgl cc 

nya masih kosong. 

9) Click tombol Approve By CC  

 
10) Click [OK] untuk confirmasi approve atau tekan tombol Cancel untuk membatalkan proses Approval. 

11) Kita dapat memfilter data berdasarkan NO SP2D dengan cara mengetikkan NO SP2D di kotak di sebelah 

kanannya  
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12) Click menu Sudah diverifikasi CC  maka kita akan melihat SP2D yg sudah di approve. Lihat Gambar  13  

 

Gambar  13 

13) Click menu Belum diverifikasi CC  maka kita akan melihat SP2D yg belum di approve. Lihat Gambar  14  

 

Gambar  14 

Note :  

 SP2D yang sudah approve oleh CC tidak dapat di rubah lagi oleh Askot dan CC pun tidak dapat di 

Unlock oleh CC 

 Tugas untuk UNLOCK data adalah hak RMC agar data bisa di edit lagi oleh ASKOT. 
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6. Login ke Aplikasi SP2D sebagai RMC 

1) Untuk login sebagai RMC pada Aplikasi SP2D  pada Menu Utama click Logout 

2) Lalu muncul : 

 

Gambar  15 

3) Untuk demo ini pada kotak username ketikkan : rmc timur1  

4) dan pada kotak password ketikkan : rmc timur1 

5) lalu click tombol Login  maka akan muncul (menu Utama RMC): 

 

Gambar  16 
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6) Lihat Gambar  16. Terdapat beberapa pilihan menu yaitu : 

 Semua Data RMC : menu ini digunakan untuk melihat semua data SP2D yg baik  BELUM di 

approve dan SUDAH diverifikasi oleh RMC dan juga melakukan Approval thd data SP2D yg telah di 

input oleh Askot. Juga melakukan Unlock Data. 

 Belum di approve RMC: menu ini digunakan untuk melihat semua data SP2D yg BELUM di 

approve oleh RMC dan juga melakukan Approval thd data SP2D yg telah di input oleh Askot. 

 Sudah di approve RMC: menu ini digunakan untuk melihat semua data SP2D yg SUDAH di 

approve oleh RMC. 

7) Click  Semua Data RMC  maka akan muncul Gambar  17 : 

 

Gambar  17 

8) Untuk melakukan Approve record (data)  Click pada record atau baris data yg ingin di approve yg tgl cc 

nya sudah terisi dan tgl rmc nya masih kosong. 

9) Click tombol [Approve By RMC] 

 

Gambar  18 

10) Untuk melakukan Unlock Data  click [Unlock By RMC]  lalu muncul : 

 

Gambar  19 
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11) Untuk melakukan [Unlock By RMC]   Click pada record atau baris data yg ingin di unlock (syaratnya : tgl 

cc nya sudah terisi). 

12) Click [OK] untuk confirmasi unlock atau tekan tombol Cancel untuk membatalkan proses unlock. 

13) Kita dapat memfilter data berdasarkan NO SP2D dengan cara mengetikkan NO SP2D di kotak di sebelah 

kanannya  

14) Click menu Sudah di approve RMC  maka kita akan melihat SP2D yg sudah di approve. Lihat Gambar  20 

 

Gambar  20 

15) Click menu Belum di approve RMC  maka kita akan melihat SP2D yg belum di approve. Lihat Gambar  21 

 

Gambar  21 

 


