
SOP Aplikasi E-Project Planning 2018 

 
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, maka akan tampil seperti 

halaman berikut : 

- Pilih tahun anggaran  

 

 
- Setelah pilih tahun anggaran kemudian masukan nip, password dan kode captcha 

lalu klik login seperit gambar berikut ini : 



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

tampil halaman “Home”. Pada tampilan Home terdapat 4 chart : 

A. Chart untuk mengetahui kegiatan tersebut belum dipaketkan. Berikut tampilannya : 

 
B. Chart untuk mengetahui kegiatan tersebut sudah dipaketkan tapi belum diserap atau 

serapan belum 100%. Berikut tampilannya : 

 



C. Chart untuk mengetahui kegiatan tersebut ada perubahan rincian jumlah objek di aplikasi 

ebudgeting tapi belum disesuaikan di aplikasi eproject planning. Chart ini terjadi pada 

saat pergeseran atau perubahan anggaran. 

 
D. Chart untuk mengetahui kegiatan tersebut ada rincian yang belum dipaketkan. Berikut 

tampilannya: 

 

Tombol detail  berfungsi untuk menuju paket kegiatan yang belum terinput, 

berikut tampilannya: 

 

Sedangkan tombol  berfungsi untuk melihat rincian yang belum memiliki paket 

kegiatan. Berikut contoh 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 Preview Cetak ROK  digunakan untuk preview cetak, export 

pdf, export excel ROK Perkegiatan. Berikut tampilannya : 

 

 Tombol Renkas  digunakan untuk melihat grafik rencana kas yang sudah 

diinputkan di aplikasi ebudgeting 

Berikut Tampilannya : 

 



 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. Berikut tampilannya : 

 



Untuk jenis paket ada kontraktual dan swakelola, jika jenis paket dipilih 

kontraktual maka akan tampil seperti berikut : 

 
Untuk metode pencarian akan default LS 

Jika jenis paket dipilih swakelola maka akan tampil seperti berikut : 

 
Untuk jenis paket swakelola maka akan ada pilihan jenis swakelola : Penyedia 

atau Non Penyedia dan jenis metode pencairan : LS atau Non LS. Kemudian 

isikan rincian belanja dengan input volume di kolom alokasi volume seperti 

gambar berikut ini : 

 
Isikan nama paket pekerjaan, uraian pekerjaan, lokasi pekerjaan, detail lokasi 

pekerjaan, spesifikasi, centang TKDN (Tingkat komponen dalam negeri) atau 

abaikan, centang Pra DIPA / DPA atau abaikan, pilih jenis paket dan jenis 

pengadaan, isi alokasi volume kemudian klik “Simpan”. 

 

Nb : untuk isian paket pekerjaan sudah disamakan dengan SIRUP LKPP 

jika terjadi perubahan pada paket maka di SIRUP LKPP akan otomatis 

terganti dan mengambil tanggal perubahan terakhir. 

 

 “Edit”  digunakan untuk melakukan perubahan terkait data paket pekerjaan 

yang telah diinputkan sebelumnya. Berikut tampilannya: 



 

 

 

 
 

 

 



Nb : untuk isian paket pekerjaan sudah disamakan dengan SIRUP LKPP jika 

terjadi perubahan pada paket maka di SIRUP LKPP akan otomatis terganti 

dan mengambil tanggal perubahan terakhir. 

 

 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”  tombol ini digunakan untuk menghapus paket pekerjaan. Berikut 

tampilannya: 



 
 

 

7. Struktur Organisasi 

Tampilan awal struktur organisasi : 

 

Untuk tambah personil struktur organisasi yaitu untuk Pengguna Anggaran, Kuasa 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluran, Bendahara Penerimaan, Sekretariat Dinas 

(PPK) . 

Cara Penambahan Personil : 

 Masukan NIP (NIP langsung terkoneksi dengan SIMPEG), jika nip benar maka 

nama, instansi,unit kerja akan terisi secara otomatis, kemudian pilih role, dan 

terakhir pilih unit lalu klik “SIMPAN”. 

Contoh Tambah Personil Struktur Organisasi (Pengguna Anggaran): 

 
Jika sudah klik simpan maka akan tampil daftar personil seperti berikut : 

 
Contoh Tambah Personil Struktur Organisasi (Kuasa Pengguna Anggaran) : 

 
Jika sudah klik simpan maka akan tampil daftar personil seperti berikut : 



 
 

Penjelasan Tombol : 

  Tombol Edit Kpa digunakan untuk Mengubah KPA (Kuasa Pengguna 

Anggaran). Berikut tampilannya : 

 
Ketikan NIP dikolom NIP kemudian nama akan terisi secara otomatis setelah 

itu klik “SIMPAN”. 

  Tombol Input PPTK digunakan untuk tambah PPTK. Berikut 

tampilannya : 

 
Ketikan NIP dikolom NIP kemudian nama akan terisi secara otomatis setelah 

itu klik “SIMPAN”. 

Jika sudah tersimpan maka akan tampil seperti dibawah ini : 

Untuk melihat PPTK klik Daftar nama KPA : 

 
Pada daftar personil di PPTK terdapat tombol input BPP dan Input Kegiatan 

PPTK. Berikut Penjelasannya : 



  Tombol Input Kegiatan PPTK digunakan untuk 

memilih kegiatan yang diampu oleh PPTK. Berikut tampilannya : 

 
Centang kegiatan yang diampu kemudian klik “SIMPAN”. 

  Tombol Hapus  digunakan untuk menghapus PPTK dan 

BPP yang ada dibawah PPTK tersebut. 

 

  Tombol Input BPP digunakan untuk menambah 

input bendahara pengeluaran pembantu. Berikut tampilannya : 

 
Ketikan NIP dikolom NIP kemudian nama akan terisi secara otomatis 

setelah itu klik “SIMPAN”. 

Jika sudah tersimpan maka akan tampil seperti dibawah ini : 

Untuk melihat BPP klik Daftar nama PPTK: 



 
Pada daftar personil bendahara pengeluaran pembantu (BPP) terdapat 2 

tombol : input kegiatan BPP dan hapus BPP. Berikut penjelasannya : 

o  Tombol Input Kegiatan BPP digunakan 

untuk memilih nama kegiatan mana yang diampu. 

o  Tombol Hapus digunakan untuk menghapus 

BPP ( Bendahara Pengeluaran Pembantu). 

 

  Tombol Input Bendahara Penerimaan Pembantu digunakan untuk 

tambah BPENP. Berikut tampilannya : 

 
Ketikan NIP dikolom NIP kemudian nama akan terisi secara otomatis setelah 

itu klik “SIMPAN”. 

Jika sudah tersimpan maka akan tampil seperti dibawah ini : 

Untuk melihat BPENP klik Daftar nama KPA : 

 

  Tombol Detail Kegiatan digunakan untuk melihat detail kegiatan. 

Berikut tampilannya : 



 

  Tombol Ubah Alamat OPD digunakan untuk mengganti alamat OPD. 

Berikut tampilannya : 

 

  Tombol hapus digunakan untuk menghapus KPA beserta PPTK , 

BPENP, dan BPP yang ada di bawahnya KPA tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Stuktur PPKOM 

Tampilan awal struktur PPKOM : 



 
Untuk menambahkan personil PPKOM masukan NIP, kemudian nama secara otomatis 

akan terisi kemudian pilih unit dan klik “SIMPAN”. Jika sudah tersimpan maka akan 

tampil seperti berikut : 

 
 

Pada daftar PPKOM terdapat 3 tombol yaitu tombol detail paket pekerjaan, input paket 

pekerjaan PPKOM, dan hapus PPKOM. Berikut Penjelasannya : 

  Tombol Detail Paket Pekerjaan PPKOM digunakan untuk 

melihat PPKOM. Berikut tampilannya : 

 

  Tombol Input Paket Pekerjaan digunakan untuk menginputkan 

paket mana saja yang diampu. Berikut tampilannya : 

 

 
 

Untuk memilih paket mana saja yang diampu centang pada bagian actionnya. 

 

  Tombol Hapus PPKOM digunakan untuk menghapus nama 

PPKOM. 

 

 

9. VISI, MISI dan PENUTUP 

Berikut tampilan Pengisian Visi,Misi dan Penutup : 



 

 

 
Untuk visi sudah default dari Biro Administrasi Pembangunan Daerah pengisian 

yang dilakukan oleh opd adalah misi dan penutup. 

 

10. Cetak Dokumen 
 

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

a. Bagian Halaman Depan (Cover) 

Berikut tampilannya : 

 

 Export Pdf   digunakan untuk melakukan pemindahan bentuk cetak 



terhadap cover (halaman depan) menjadi format PDF.


 Cetak   digunakan untuk melakukan cetak atau print pada halaman 

depan (cover).


 Export Doc  digunakan untuk melakukan pemindahan bentuk doc / 

word terhadap cover (halaman depan) menjadi format doc.


 

b. 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.


















c. 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. 

 

d. Bagian V (Paket Pekerjaan dan Jadwal Pelaksanaan) 

 
Penjelasan keempat tombol diatas sama dengan penjelasan pada bagian 

sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Bagian VI (Rencana Pengeluaran Anggaran) 



 
 

Penjelasan keempat tombol diatas sama dengan penjelasan pada bagian 

sebelumnya.  

 

f. Bagian VII (Jadwal Pelaksanaan Anggaran) 

 
Penjelasan keempat tombol diatas sama dengan penjelasan pada bagian 

sebelumnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



g. Bagian VIII (Target Fisik Kegiatan yang dilaksanakan) 

 
Penjelasan keempat tombol diatas sama dengan penjelasan pada bagian 

sebelumnya.  

 

h. 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. 

  

 

 

 

 



 

 

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

bermanfaat.  

 

By Tim GRMS 

 


