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Mengingat 

Menetapkan 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
NOMOR PER- :,'/ /PB/2018 

TENTANG 

REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA 

DIREKTUR JEND.ERAL PERBENDAHARAAN, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman

Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan
Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian
Negara/Lembaga, rekonsiliasi data transaksi penerimaan
negara dapat dilakukan secara terpusat antara satuan kerja
kantor pusat/kementerian negara/lembaga dengan Kantor
Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan berdasarkan

peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengatur

ketentuan mengenai pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi
penerimaan negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Rekonsiliasi Data

Transaksi Penerimaan Negara;

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik sebagaimana

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.05/2017;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017
tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan
Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan
Kementerian Negara/ Lembaga;

MEMUTUSKAN: 

PERA TU RAN DIREKTUR 
TENTANG REKONSILIASI 
NEGARA. 

JENDERAL PERBENDAHARAAN 
DATA TRANSAKSI PENERIMAAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 

1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi
keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem
yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
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2. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, yang

selanjutnya disebut SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh
proses yang terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara yang meliputi modul penganggaran, modul

komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas,
dan modul akuntansi dan pelaporan.

3. General Ledger SPAN, yang selanjutnya disebut GL-SPAN
adalah moclul dalam SPAN yang terkait dengan pengembangan
proses akuntansi.

4. Direktorat Sistem lnforrnasi clan Teknologi Perbendaharaan

yang selanjutnya clisebut Direktorat SITP aclalah direktorat
yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi
dan teknologi perbendaharaan.

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan
yang selanjutnya disebut KPPN Khusus Penerimaan adalah
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
secara administrat.if berada di bawah clan bertanggung jawab
kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI)
Jakarta dan secara fungsional bertanggung jawab kepada
Direktur Pengelolaan Kas Negara.

6. Instansi Pernerintah Pemilik Tagihan, yang selanjutnya
disingkat IPPT adalah Kantor/ Satuan Kerja pada
Kementerian/Lernbaga yang memiliki hak, kewenangan dan
tanggung jawab untuk mengelola penerimaan negara.

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

( 1) Peraturan Direktur Jenderal m1 rnengatur mengenai 
rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara. 

(2) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah rekonsiliasi yang dilaksanakan
untuk memastikan kesesuaian data transaksi penerimaan
negara yang tercatat pada GL-SPAN dan basis data pada
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai selaku IPPT.

(3) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk rekonsiliasi atas data
transaksi penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan
negara lainnya yang dikelola oleh Kementerian
Negara/Lembaga.
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BAB III 
MEKANISME REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN 

NEGARA 

Pasal3 

Dircktorat SlTP menyediakan aplikasi dalam rangka pelaksanaan 
rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara. 

Pasal4 

(1) Direktorat SITP, Dircklorat Jenderal Pajak dan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai menyediakan data transaksi
penerimaan negara secara harian.

(2) Penyediaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang
mengatur mengcnai Kebijakan dan Standar Pertukaran Data
Elektronik di Lingkungan Kementerian Kcuangan.

Pasal 5 
(1) Rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara dilakukan

setiap triwulan.

(2) Apabila diperlukan, rekonsiliasi scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan dalam periode yang lebih pendek.

(3) Data transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah data periode triwulanan dengan cut off
langgal pada akhir triwulan berkenaan.

Pasal6 
Dala transaksi pencnmaan negara yang digunakan dalam 
rckonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
merupakan data transaksi pcncrimaan negara hasil monitoring data 
transaksi penerimaan negara scbagaimana dialur dalam ketenluan 
mengenai lV!onitoring Data Transaksi Penerimaan Negara. 

Pasal7 

( 1) Hasil rekonsiliasi dala transaksi pcnerimaan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari:

a. Data transaksi yang disepakati sebagai data realisasi
penerimaan ncgara; dan

b. Data transaksi yang masih memerlukan penyesuaian
dan/ a tau penjelasan lebih lanjut.

(2) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) huruf a
adalah data transaksi yang ada pada basis data IPPT dan G L
SPAN dan seluruh clemcn datanya telah scsuai (Match).

(3) Data transaksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari:
a. Data transaksi yang ada pada basis data IPPT dan GL

SPAN, tetapi terdapat perbedaan pad a elem en datany�
(Partial J\llatch); 

'l 
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b. Data transaksi yang ada pada basis data IPPT, tetapi tidak

ada pada GL-SPAN (IPPT Only), dan

c. Data transaksi yang ada pada GL-SPAN, tetapi tidak ada
pada basis data IPPT (GL-SPAN Only).

(4) KPPN Khusus Penerimaan berkoordinasi dengan Direktorat
SITP dan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai selaku IPPT untuk melakukan penelusuran dan
menyusun rekomendasi tindak lanjut terhadap data transaksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), KPPN Khusus Penerimaan, Direktorat SITP dan/atau
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai selaku IPPT melakukan penyesuaian dan/ atau
membuat penjelasan terhadap data transaksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Pasa18 

(1) Hasil rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dituangkan 
dalam Serita Acara yang dibuat sesuai dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur 
Jenderal ini. 

(2) Serita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang menangani
rekonsiliasi data transaksi penerimaan pada Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku

IPPT, KPPN Khusus Penerimaan dan Direktorat SITP.

(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
dituangkan. sebagai Lampiran atas Serita Acara sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).

Pasal 9 

(1) Dalam hal diperlukan koreksi atas tindak lanjut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), Direktorat Jenderal Pajak

dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku IPPT melakukan

koreksi atas data transaksi penerimaan negara.

(2) Koreksi data transaksi penerimaan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang
mengatur mengenai koreksi data transaksi penerimaan negara.

BAB IV 
PEMANFAATAN DATA HASIL REKONSILIASI 

Pasal 10 

Data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf 
a dan data yang tel ah disesuaikan dan/ atau diberikan penjelasan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) digunakan sebagai 

data untuk realisasi penerimaan negara. 

✓
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 11 

Petunjuk teknis rekonsiliasi data transaksi penerimaan negara 
diatur dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

Pasal 12 

Peraturan Direktur Jenderal mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
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LAMPIRAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 
NOMOR PER- )/ /PB/2018 TENTANG REKONSILIASI 
DATA TRANSAKSI PENERIMMN NEGARA 

A. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN
NEGARA

BERITA ACARA REKONSILIASI 

DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA 

NOMOR ........... (1) .......... . 

Pada hari m1 ........... (2)........... tanggal ........... (3)........... bulan 
........... (4) ........... tahun ........... (5) ........... telah diselenggarakan rekonsiliasi data 
transaksi penerimaan negara antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai selaku Instansi Pemerintah Pemilik Tagihan, Direktorat 
Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan untuk triwulan ........... (6) ........... tahun 
........... (7) ........... . 

Untuk memastikan kesesuaian data transaksi penerimaan negara antara basis 
data Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan basis 
data SPAN, para pihak telah melakukan rekonsiliasi data transaksi penerimaan 
negara untuk triwulan ........... (8) ........... tahun ........... (9) ............ dengan hasil 
sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Berita Acara ini. 

Rekomendasi atas hasil rekonsiliasi adalah sebagaimana tertera pada lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini dan akan 
ditindaklanjuti oleh para pihak sesuai kewenangannya. 

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dilaksanakan . 

. . . . . . . . . . . ( 10) .......... . . . . . . . . . . . . ( 12) .......... . 

........... (11) .......... . . .......... ( 13) .......... . 

. . . . . . . . . . . ( 14) .......... . . .......... ( 16) .......... . 

........... (15) .......... . . .......... (17) .......... . 
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LAMPI RAN 

SERITA AC,IRA I IASIL REKONSILIASI DATA 

TRANSAl(SI PJ;;NERIMAAN NEGARA NOMOR 

............ (18). ········· 

HASIL REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA 

PERIODE TRIWULAN ...... (19) ...... TAHUN ...... (20) ..... . 

JUMLAH BARIS SELJS[H NILA! BARIS 
SELISIH 

KATEGORI JUMLAH GL NILA! 
TPPT GL SPAN BARIS lPPT 

SPAN BARIS 

Match 

Partial Match 

IPPT Only 

GL SPAN Only 

JENIS DOKUMEN SAJ SAU SELISIH 

BUN 

MPN G2 

Pemotongan SPM 

Pen gem balian 
Penerimaan 
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PETUNJUK PENGISIAN 
BERITA ACARA REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA 

NO URAIAN 

( 1) Diisi dengan nomor berita acara

(2) Diisi dengan hari penandatanganan berita acara

(3) Diisi dengan tanggal (dalam huruD penandatanganan berita acara

(4) Diisi dengan bulan penandatangan berita acara

(5) Diisi dengan tahun (dalam huruD penandatanganan berita acara

(6) Diisi dengan triwulan periode rekonsiliasi transaksi penerimaan negara

(7) Diisi dengan tahun periode rekonsiliasi transaksi penerimaan negara

(8) Diisi sebagaimana nomor (6)

(9) Diisi sebagaimana nomor (7)

( 10) Diisi jabatan penandatangan berita acara dari Direktorat Jenderal Pajak

( 11) 
Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari Direktorat Jenderal

Pajak

( 12) Diisi jabatan penandatangan berita acara dari Direktorat SITP

( 13) Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari Direktorat SITP

( 14) 
Diisi jabatan penandatangan berita acara dari Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai

( 15) 
Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai

( 16) Diisi jabatan penandatangan berita acara dari KPPN Khusus Penerimaan

( 1 7) 
Diisi nama dan NIP pejabat penandatangan dari KPPN Khusus

Penerimaan

( 18) Diisi sebagaimana nomor (1)

( 19) Diisi sebagaimana nomor (6)

(20) Diisi sebagaimana nomor (7)
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B. PETUNJUK TEKNIS REKONSILIASI DATA TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Hasil rekonsiliasi data penerimaan negara dapat diakses melalui Modul Rekonsiliasi 
pada Aplikasi OM SPAN. Hasil rekonsiliasi terbagi dalam 4 submenu, yaitu: 

1. Summary IPPT dan GL SPAN, yang menampilkan hasil rekonsiliasi data
penerimaan negara dalam bentuk Summary per IPPT dan GL SPAN;

2. Summary Kategori, yang menampilkan hasil rekonsiliasi data penerimaan negara
dalam bentuk Summary per Kategori;

3. Flag Semua, yang menampilkan detail seluruh flag hasil rekonsiliasi data

penenmaan.
4. Rekapitulasi BA Penerimaan, yang menampilkan data rekapitulasi angka yang

akan dicantumkan dalam Berita Acara.
5. Detil BA Penerimaan, yang menampilkan angka yang akan dicantumkan dalam

Berita Acara lebih detil.

. 

.. 

➔ 

2C'8 

Summary IPPT don GL SPAN 
1.lenarni;, l-;<in Surr.rna -y i PPT d,111 G L SP,\h

Summary Kntcgori 

,.i'}narr1r.;◄ :�:.an Surnmt1)' Ka:11�; .. :.\o 

Summary Bul.lln 

t,lcnampr,:<ln Summa·y 8l.:;:n 

Flug Somua 

�.1c·narni;d�:.an F ag Sornt..a 

Hcknprtulasi BA Penorirnnan 

',kn::irnµ, 1 •:an H01<."01tula:;1 8.:.. Pc-nc·,r-.,wn 

Dctil BA Ponorimaan 

Submenu Summary IPPT dan GL SPAN

Untuk masuk ke submenu summary IPPT dan GL SPAN, klik summary IPPT dan GL 

SPAN lalu pilih Nama Sumber dan Kuartal. 

N.,Jrn.1 St.irnbcr 

••?i!ih ·-<1..artcl•• 
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Tampilan Submenu Summary IPPT dan GL SPAN sebagai berikut: 

NO Sumbor Jumloh Botls Nllol Sclor 

G_ 3PA', 

Submenu Summary Kategori 

Untuk menuju halaman ini, klik Summa,y Kategori pada Modul Rekonsiliasi lalu 
pilih nama I PPT dan periode kuartal. 

KunnnJ 

··F,,-, !='PT-· 

Berikut ini adalah tampilan submenu Summmy Kategori: 

No 

.;UMlAH 

Ju min h Boris 

IPPT GL SPAN 

':22 

47,400.9,16 '17.263,630 

Nilai Biltis 
Scllslh Jumloh Doris 

IPPT 

·:<:.2)1'.i 

137.316 1.082.05-1.811.245.766 

ScHslh tlllol Boris 
GL SPAii 

29 ,• ;t• .' )2 3.?CJ�i 

I ,080.004.720.421.262 2.050.090.624,•\o-l 

Pada submenu Summary Kategori, data hasil rekonsiliasi ditampilkan berdasarkan 
empat kategori yang telah ditentukan yaitu Match, Partial Match, IPPT Only dan GL 
SPAN Only. 

Data Match adalah data yang ada pada IPPT dan SPAN dan seluruh elemen data pada 
keduanya sama. Data Partial Match adalah data yang ada pada IPPT dan SPAN 
namun terdapat pcrbedaan pada elemen datanya. Data IPPT Only adalah data yang 
ada pada IPPT namun tidak ada pada SPAN. Data GL-SPAN Only adalah data yang 
ada pada SPAN (telah terposting ke General Ledger} namun ticlak ada pada IPPT. 

Halaman Summary Kategori berisi informasi summary dari segi baris data clan nilai 

data pada masing-masing kategori. Tcrdapat pula informasi selisih jumlah baris dan 
nilai pada data hasil rekonsiliasi. 

Untuk melihat informasi pada IPPT tertentu dan periode kuartal tertentu dapat 

dipilih melalui tool Filter pada pojok kanan atas. Selanjutnya, tersedia dropdown 
pilihan IPPT yang terdiri dari DJP clan DJBC serta kuartal dari triwulan I sampai 
dengan triv.rulan lV. Selain itu, terdapat pula tool untuk melakukan ekspor data 
pada halaman ini dalam bentuk PDF melalui tool PDF.
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flLTER OAT.\ 

K•.,anai 

rw.3 

Pada menu ini juga terdapat hyperlinlc menuju menu detail per flag (Flag Semua) 
yaitu pada kata Kategori di bagian kiri atas. 

No
[ 

'---K-�!<>g_" _on_·___,] 

f.'2tch 

JUMLAH 

Submenu Flag Semua 

Junil�h Baris 

IPPT GL SPAN 

565 

,) 

15.194.299 IJ.899.048 

Untuk menuju halaman ini, klik Flag Semua pada Modul Rekonsiliasi atau melalui 
hyperlinlc pada kata "Kategori" di Submenu Summary Kategori lalu pilih nama IPPT 
dan periode kuartal. 

Kuartilf 
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Berikut ini tampilan Submenu Flag Semua. 

No Flag Samo 

�iJt:.-;,�.i· . 
1''.t.T 
:, n9. 

11�.4,;I' 

ri'.l:r 
li ng 
d'..t,;r 

:ur�•?.J 
:;1 ng 
J ... -..r· 
tT1 :i, 
CJ.·o:L' 

�ull<_:-]d' 
ri:t:r 

d\,t,;t' 
1•1 �· 

cx·a:I! 

h.ir:g:,J,1 
n:t;,· 
t1 ng • 
rt1:,:1-
e,·.1:r 

�dl:9td 
n:cr 

t• ng. 
d'•.t,;� 

.,•.ur· 

c,·a·t. 

JUMLAH 

?d'l �j 
\,,J'.:"I 

F,:•:�l 
\t11::"l 

P�·t �I 
�1J'.:;"I 

P,1·1,cl 
\1.1::•, 

Pd•t ..,I 
\1J::"l 

Jumlah a,,;, 

IPPT GL SPAN 

Sol11lh 
Juml<lh 
01Jtis IPPT 

�lisif\ N1l.1I Sntia 

GL SPAN 

· s J1J.,2s x� . .: .-✓• 

47.�00.�46 •17.2GJ.6H 137.272 1.082.054.61 t.245.7G6 1.080.005,38J.S.4J.2J9 2.049,,127.702.52" 

Pada submenu ini terdapat data detail hasil rekonsiliasi berdasarkan Oag rekon yang 
telah ditetapkan scbelumnya. Kolom Flag berisi angka Flag Rekon. Kolom Sama 

berisi data yang ditemukan sama saat proses rekonsiliasi data IPPT dan GL SPAN. 
Kolom Beda berisi data yang ditemukan berbeda saat proses rekonsiliasi data IPP

T

dan GL SPAN. Sebagaimana menu sebclurnnya pada data detail ini dimensi datajuga 
dibagi dalarn bentuk jumlah baris dan nilai baris. 

·ogori 

-�' 

Jumlah Baris 

IPPT GL SPAN 

-:G. 8C7 .C02 -IG 8C7 .C-•')2 

,::::2.e · 3 

Solislh 

Jumlah 

Baris 

:) 

Nilai Baris 

IPPT 

· 8.372.::28.9CG.C7/. 

S<>lisih N 

GL SPAN 

· 9.373.:a28.9C5.C7,: 
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Unluk mendetailkan ke level transaksi pada masing-masing flag rekon, klik angka 
pada ko]om rekon (kecuali flag 1) maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

No 

. .:.s:c:. 

·.;

·i 

Kot,c 

K.intor 
NTPN Kode 6illin9 Sumbe, 

2:.Ju:.,. 1.H;s:: 9:'.:'3CJl,:,.t;uPOt)�\,' :£.:,s:;,)a;:;t-$· J;3C 

·.; 

�Iii.JI Sttor 

)5 ·):-' ),) 

fl•� 

Kot 

c•: 

Untuk menampilkan data IPPT dan periodc kuartal lertentu saja kita dapat 
menggunakan tool filter yang berada pada pojok kanan atas. Lalu pilih Nama IPPT 
dan kuartal yang diinginkan. 

Fil TER OATA )( 

t.1mJ IPPT 

--P1 "'I l?Pi• 

Kuorta! 

Contoh di bawah ini menampilkan data dari IPPT DJP dengan rentang waktu 
triwulan I. Klik tombol kirim untuk mengaktifkan filter. 



0 

0 

0 

0 

0 

:frQ\)) 

,.le-' . -, ""; 

. �< J ... •  (' >!, 

-t1r,tt 

, 4<:.1r • r' •· 

.r•a . 

:,roo• 
"fC""' • �· .,.. 

. r I • 

c•·t:c 

• ·o 

:,l"qoa. . ie•·ct 

·t;:,--. 0 � 
. .!-,Jr . r JI 

. .!Jl:iJ•·. 

JVML.,,ft 

v,:c· 

'.':::-
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Jumlfh S,uh 

Gt SPAH 

i(l1slh 

Ji,MIJ'\ 

"'rY. 

4S.0!0,'9SO 44,MtOl:e J&9,12l �30,110,1�2.587,'!96 9Z&.esa,1n..110,J66 

Untuk menampilkan detail transaksi, klik angka pada flag yang diinginkan. 

Submenu Rekapitulasi BA Penerimaan 

Submenu Rekapitulasi BA Penerimaan berisi rekapitulasi angka pada penerimaan 
negara yang bersumber dari rekening BUN, MPN-G2, dan Potongan SPM serta 
pengembalian penerimaan negara. 

Untuk menuju halaman ini, klik Rekapitulasi BA Penerimaan pada Modul 
Rekonsiliasi lalu pilih nama IPPT, Jenis Dokumen dan Kuartal. 

Jnrw� Ookunu:.,n 

Ku,11tJ' 

Berikut ini adalah tampilan halaman Rekapitulasi BAR Penerimaan. 
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Submenu Detil BA Penerimaan 

Submenu Detil BA Penerimaan menampilkan angka pada berita acara penerimaan 

secara lebih detil sampai dengan level akun. 

Untuk menampilkan halaman Detil BA Penerimaan, klik Submenu Detil BA 
Penerimaan pada Modul Rekonsiliasi lalu pilih Nama IPPT, Jenis Dokumen dan 

Kuartal. 

�(.110;1 IPPT 

Berikut ini adalah tampilan halaman Submenu Detil BA Penerimaan. 
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