
SOP Aplikasi E-Project Planning 

 
Eproject planning adalah sistem yang dikembangkan untuk menyusun rencana pekerjaan pada 

setiap kegiatan yang telah di anggarkan. Rencana pekerjaan tersebut meliputi paket pekerjaan, 

rencana penyerapan anggaran kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Dari sistem ini akan 

dikeluarkan dokumen berupa RKO dan RUP. 

1. Pastikan browser yang digunakan adalah “Google Chrome”. 

2. Kunjungi website resmi Jatengprov.go.id, kemudian pada halaman “Beranda” 

pilih menu “GRMS Jateng” 

 

 
 

3. Setelah masuk ke halaman GRMS Jateng, pilih menu “Produk”  

 

 
 

 

 



4. Kemudian pilih “e-project planning” 

 
 

5. Setelah masuk ke halaman login e-project planning, silahkan masukan NIP, 

password dan kode captcha yang sudah tersedia kemudian klik “login” untuk 

masuk ke aplikasi e-project planning. 

Berikut ini adalah halaman login aplikasi e-project planning: 

 

 
Apabila sudah benar dalam memasukan NIP, password dan kode captcha maka akan 

tampil halaman “Home” seperti gambar berikut: 



 
“Target Penyerapan Anggaran Kegiatan” bertuliskan  (1/97/98) yang berarti 

bahwa ada 1 dari 98 kegiatan yang telah diinput target penyerapan anggarannya. 

Begitu pula pada “Pengisian Target Penyerapan Anggaran Paket”. 

Tombol detail  berfungsi untuk menuju paket kegiatan yang belum terinput, 

berikut tampilannya: 

 
 

6. Input RKO 

Berikut adalah tampilan awal pada menu “Input RKO”  

 



untuk mengetahui detail Program pada setiap SKPD dapat dilakukan dropdown pada 

baris SKPD yang diinginkan, di bawah ini adalah tampilannya: 

 
untuk mengetahui detail Kegiatan pada setiap Program dapat dilakukan dropdown pada 

baris Program yang diinginkan, di bawah ini adalah tampilannya: 

 
Pada submenu “Aksi” terdapat beberapa tombol, berikut penjelasannya: 

 Tombol Grafik  digunakan untuk melihat grafik penyerapan anggaran 

kegiatan per bulan. Berikut tampilannya: 

 



 Tombol Info  digunakan untuk menginputkan terkait dengan paket 

pekerjaan, berikut tampilan awal tambah paket pekerjaan: 

 

 “Tambah Paket”  digunakan untuk menambahkan paket 

pekerjaan. 

 “Edit”  digunakan untuk melakukan perubahan terkait data paket 

pekerjaan yang telah diinputkan sebelumnya. Berikut tampilannya: 

 

 
 

 



 

 Tombol “Kembali” digunakan apabila ingin kembali ke menu sebelumnya 

(menu utama). 

Jangan lupa untuk klik “Simpan” ketika sudah selesai melakukan perubahan 

untuk menyimpan perubahan. 

 

 “Input Serapan”  digunakan untuk melakukan input serapan. 

Berikut tampilannya: 

 
Sebagai catatan, untuk melihat target penyerapan anggaran bulan selanjutnya 

dapat dilakukan dengan menggeser kursor berbentuk tangan ( ) ke kiri dan 

kanan pada tabel penjadwalan target penyerapan anggaran, berikut tampilannya 

: 



. 

 
 

 “Hapus” digunakan untuk menghapus paket pekerjaan. Berikut tampilannya: 

 
 

 Tombol ROK , berfungsi untuk mencetak per kegiatan yang dokumennya 

dapat berupa dokumen excel maupun pdf ( ). 

Sedangkan tombol  digunakan untuk mencetak secara langsung 

melalui sistem. Berikut tampilannya: 

 
 



7. Struktur Organisasi 

Pada tampilan awal menu struktur organisasi di bagian tambah personil struktur 

organisasi digunakan untuk menambahkan personil dalam pekerjaan (Program dan 

Kegiatan) yang akan diampunya nanti, berikut tampilannya: 

“Tambah Personil Struktur Organisasi”: 

 
 

1. Pilih Jabatan,  
2. Masukan NIP atau nama yang dicari kemudian, 

3. Klik simpan. 

 

Pada menu struktur organisasi jika sudah menambahkan personil maka akan tampil 

dalam daftar personil seperti tampilan berikut: 

 
 

Penjelasan tombol: 

 Edit Kuasa Pengguna Anggaran digunakan untuk merubah pejabat Kuasa Pengguna 

Anggaran. 

 

 Input PPTK digunakan untuk tambah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPPTK). 

Berikut tampilannya : 

 



 Input Bendahara Pengeluaran Pembantu digunakan untuk menambahkan personil 

untuk jabatan bendahara pengeluaran pembantu. Berikut tampilannya: 

 
 

 Input Kegiatan digunakan untuk menambahkan kegiatan yang ingin diampu. Berikut 

tampilannya: 

- Input Kegiatan untuk KPA  

 
Catatan untuk kegiatan yang tampil di KPA hanya kegiatan yang ada di bidang 

tersebut 

- Input Kegiatan untuk PPTK  

 
       PPTK hanya dapat input kegiatan yang ada dibidangnya. 



- Input Kegiatan untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu 

 
Pada Input kegiatan bendahara pengeluaran pembantu sebelumnya pastikan PPTK 

input kegiatan apa yang diampu kemudian input kegiatan bendahara pengeluaran 

pembantu dapat diinput untuk kegiatan yang diampu. 

 

 Spesimen Tandatangan digunakan untuk meng-upload tanda tangan pejabat KPA, 

dan supaya dapat dipastikan untuk gambar atau foto tanda tangan tersebut berbentuk 

“.png” atau “.jpg”. Untuk letak tanda tangan harus berada di tengah. Berikut 

tampilannya: 

 
“Pilih Gambar” digunakan untuk mengupload gambar tanda tangan. 

“Crop” digunakan untuk memotong bagian tanda tangan agar sesuai format. 

“Simpan” digunakan untuk menyimpan gambar tanda tangan, 

“Batal” digunakan untuk membatalkan proses upload tanda tangan. 

Setelah gambar terupload, dimohon untuk menyesuaikan letak tanda tangan supaya 

sesuai dengan format. Berikut contoh tampilannya: 



 
 

 Hapus Data digunakan untuk menghapus personil dari daftar personil. 

 
 

 Input Bendahara Penerimaan Pembantu digunakan untuk menambahkan personil 

untuk jabatan bendahara penerimaan pembantu. Berikut tampilannya: 

 
 

 

 

 



8. Struktur PPKom 

Berikut adalah tampilan pada menu Struktur PPKom: 

 
“Tambah Personil PPKom” digunakan untuk menambah daftar personil PPKom. 

Tombol  digunakan untuk menginput paket kegiatan PPKom, berikut adalah 

tampilannya: 

 
Tanda ceklis pada kolom “Action” digunakan untuk memilih paket kegiatan yang 

diampu. 

 

Tombol  digunakan untuk menghapus data paket kegiatan PPkom. 

Tombol  digunakan untuk melihat list kegiatan (Pekerjaan) PPkom. Berikut adalah 

tampilannya: 



 
 

9. Cetak RKO 

Pada menu “Cetak RKO”, terdapat dua submenu yaitu “Visi Misi dan Penutup” dan 

“Cetak Dokumen”. 

 

 
 

1. Visi Misi dan Penutup, berikut tampilannya: 

 



 

Masukan Visi, Misi, dan Penutup pada masing-masing bagian yang telah disediakan. 

Kemudian jangan lupa untuk mrnyimpan dengan klik “Simpan”. 

 

2. Cetak Dokumen 
 

Terdapat 9 bagian pada submenu “Cetak Dokumen”, yaitu: 

a. Bagian I-III (Visi Misi, Alokasi Anggaran, Struktur Organisasi) 

 

 Export Pdf   digunakan untuk melakukan pemindahan bentuk cetak 

terhadap input visi misi, alokasi anggaran dan struktur organisasi yang telah 

diinputkan menjadi format PDF.


 Export Excel   digunakan untuk melakukan pemindahan bentuk cetak 

terhadap input visi misi, alokasi anggaran dan struktur organisasi yang telah 

diinputkan menjadi format Excel.


 Cetak   digunakan untuk melakukan cetak atau print terhadap data visi 

misi, alokasi anggaran dan struktur organisasi yang telah diinputkan.




b. Bagian IV (Tabel Program dan Kegiatan yang dilaksanakan) 



 

Pada bagian ini terdapat satu tombol tambahan yaitu tombol  

digunakan untuk melakukan pemindahan bentuk cetak terhadap tabel program 

dan kegiatan  yang telah diinputkan menjadi format PDF. 

 

c. Bagian V (Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan) 

 
Penjelasan keempat tombol diatas sama dengan penjelasan pada bagian 

sebelumnya.  

 

d. Bagian VI (Rencana Pengeluaran Anggaran) 



 
 

Penjelasan keempat tombol diatas sama dengan penjelasan pada bagian 

sebelumnya.  

 

e. Bagian VII (Jadwal Pelaksanaan Anggaran) 

 
Penjelasan keempat tombol diatas sama dengan penjelasan pada bagian 

sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



f. Bagian VIII (Target Fisik Kegiatan yang dilaksanakan) 

 
Penjelasan keempat tombol diatas sama dengan penjelasan pada bagian 

sebelumnya.  

 

g. Bagian IX (Penutup) 

 
Penjelasan keempat tombol diatas sama dengan penjelasan pada bagian 

sebelumnya.  

 

Setelah menggunakan aplikasi e-project planning dimohon kepada user untuk 

tidak lupa me-logout akun yang digunakan sesuai dengan prosedur yang benar. 

  

 

 

 

 



 

Berikut adalah langkah-langkah untuk menambah user pada aplikasi e-project 

planning dan e-controlling: 

1. Login menggunakan user admin SKPD masing-masing yang telah disediakan; 

2. Setelah login akan muncul tampilan seperti berikut: 

 

 digunakan untuk menambah user SPKD. 

Berikut adalah tampilannya: 

 
 

 digunakan untuk menambah user role 

(PA, KPA, PPK, BP, BPEN, BPP, BPEN-P, PPTK). Berikut adalah 

tampilannya: 



 
3. Setiap menambahkan user pastikan untuk semua kolom terisi dengan benar dan 

jangan lupa untuk menyimpannya dengan memilih tombol “Simpan”. 

 

Demikian panduan manual aplikasi e-project planning ini kami buat, semoga 

bermanfaat.  

 

By Tim GRMS 


