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1. Pendahuluan
1.1. Pengantar Aplikasi
Sistem Informasi Penerimaan OJK Generasi 2 (SIPO G2) merupakan sistem aplikasi
yang digunakan OJK untuk mengakomodir pelaksanaan dan pengelolaan pungutan
sesuai yang diamanatkan dalam UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh
Otoritas Jasa Keuangan (PP Pungutan). Pada SIPO G2 ini menyempurnakan fitur dan
modul yang belum ada pada SIPO sebelumnya.
1.1.1

Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis ini menjelaskan mengenai fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi
untuk penguna dengan role User Eksternal.
1.1.2

Cakupan

Fungsi-Fungsi yang
Termasuk Dalam Aplikasi Ini

Keterangan

Tambah

Untuk menambah data.

Cetak

Untuk mencetak data.

Unggah

Untuk mengunggah pembayaran, file sanksi, dll.

Unduh Lampiran

Untuk meng-unduh lampiran.

Export Excel

Untuk meng-unduh file dalam format excel.

Tampilkan Kolom

Untuk mengatur kolom yang ingin ditampilkan.

Filter Kolom

Untuk mem-filter kolom

Unggah Pembayaran

Untuk mengunggah bukti pembayaran.

Modul Reporting

Untuk menampilkan histori transaksi.

Fungsi-Fungsi yang Tidak Termasuk Dalam Aplikasi Ini

Keterangan

-

-

-

-

1.2. Penjelasan Petunjuk Teknis
Petunjuk teknis ini dibuat untuk memberikan pedoman kepada pihak Otoritas Jasa
Keuangan dalam menggunakan Sistem Informasi Penerimaan OJK Generasi 2 (SIPO
G2). Dimana para pengguna aplikasi ini adalah pihak Eksternal. Para pengguna
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aplikasi disarankan untuk memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat
computer.
Terdapat 6 (enam) kelompok pengguna yang akan menggunakan Sistem Informasi
Penerimaan OJK Generasi 2 (SIPO G2), yaitu:
1. Admin Aplikasi adalah pengelola aplikasi dan pengguna yang memiliki
wewenang dalam mengakses seluruh menu pada aplikasi SIPO G2.
2. Calon Debitur adalah user yang melakukan registrasi dan status registrasi
belum disetujui.
3. Debitur adalah user yang sudah melakukan registrasi dan sudah disetujui.
4. Debitur Emiten adalah user wajib bayar yang melakukan pendaftaran aksi
korporasi, dan penawaran umum dengan memilih jenis usaha emiten.
5. User Internal (Pengawas dan DKEU) adalah user yang dapat melakukan
review, approve, dan hapus data. DKEU mempunyai kewenangan sebagai
pemilik data dari seluruh transaksi yang terjadi pada aplikasi Sistem Informasi
Penerimaan OJK Generasi 2.
6. User Eksternal adalah calon debitur, calon debitur emiten, dan debitur yang
melakukan pendaftaran regitrasi pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan
OJK Generasi 2.

2. Peralatan
Daftar peralatan yang digunakan pada pengembangan sistem aplikasi penerimaan
OJK Generasi 2 (SIPO G2) ini adalah sebagai berikut:
Peralatan yang Akan
Digunakan Dalam
Sistem Ini

Penggunaan

Keterangan

Server

Workstation

Server Aplikasi SIPO G2.

Client

Workstation

PC untuk mengakses Aplikasi
pada server melalui browser.

Printer

Mencetak

Perangkat untuk mencetak
Surat Setoran dan Laporan.

Network

Internet dan Intranet

Media
jaringan
untuk
mengakses Aplikasi SIPO G2.
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3. Langkah Awal
3.1. Instalasi Sistem
Berikut merupakan instalasi yang dibutuhkan dalam penggunaan Sistem Informasi
Penerimaan OJK Generasi 2 (SIPO G2).
Tahap-Tahap Instalasi

Rincian Aktifitas

Keterangan

Download installer browser Min.
IE 11, Microsoft Edge, Chrome
Install Browser

60+, Firefox 60+, kemudian

-

lakukan instalasi browser
tersebut
Download installer MS Office,
Install MS Office

kemudian lakukan instalasi MS

-

Office tersebut.



Persyaratan Kebutuhan
Minimum Untuk Sistem
Ini





Perangkat Keras aplikasi Development, dengan
spesifikasi :
- Webservice 8 Core, 16 GB, 100 GB OS, 200
GB Data.
- Webservice H2H API Server 8 Core, 16 GB,
100 GB OS, 200 GB Data.
Perangkat Lunak
- Sistem Operasi windows server 2012 R2;
- Database SQL Server 2012 R2;
- Browser Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome versi 8.0+
- Internet Information Services (IIS) 7.0+,
- Framework ASP.Net 4.61.
Jaringan
- Koneksi Internet

3.2. Pemberian Kewenangan
Pada Sistem Informasi Penerimaan OJK Generasi 2 (SIPO G2) ini pengujian dilakukan
untuk memverifikasi hak akses pengguna terhadap kewenangan masing-masing,
berikut penjelasannya:
1. Administrator
Dapat mengakses seluruh hak akses menu pada Aplikasi Penerimaan
Generasi 2 (SIPO G2).
2. User Internal OJK
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Dapat mengakses menu-menu untuk internal OJK.
3. User Eksternal OJK
Dapat mengakses halaman depan (frontend) menu registrasi dan aksi
korporasi tanpa perlu melakukan login dan mengakses menu Registrasi,
Penawaran Umum, Sanksi, Dasar Pengenaan, Aksi Korporasi, Tagihan, Surat
Setoran, dan Laporan Histori Transaksi dengan melakukan login.

3.3. Memulai Aplikasi
Untuk memulai Aplikasi SIPO G2 (Sistem Aplikasi Penerimaan OJK Generasi 2)
masukkan alamat aplikasi https://sipo.ojk.go.id pada isian address browser,
sehingga akan menampilkan halaman seperti dibawah ini:

Kemudian pilih login aplikasi sebagai user eksternal lalu masukkan “Akun” dan “Kata
Sandi” User Eksternal, serta input captcha, lalu klik icon “Masuk”, setelah itu akan
menampilkan home aplikasi seperti dibawah ini:

5

T.3.1
3.4. Mengakhiri Aplikasi
Untuk keluar dari Aplikasi SIPO G2, dapat dilakukan dengan cara mengklik icon
pada menu kanan atas aplikasi, seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan informasi bahwa aplikasi “Sukses Keluar” seperti pada
tampilan dibawah ini, lalu klik “OK”.

4. Ketersediaan Sistem
Sistem beroperasi

Jam Operasional

Keterangan

7 Hari / 24 Jam

Sesuai jam kerja pegawai. *
namun bisa disesuaikan
dengan
kebijakan
organisasi

Senin-Jumat
Sabtu
Minggu
Hari Libur
Lain-lain
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5. Pihak yang Dapat Dihubungi*)
Unit Kerja yang
Dapat Dihubungi

No Telepon

No Fax

Email

Helpdesk

7000

-

helpdesk@ojk.go.id

Helpdesk Departemen
Keuangan

7070

-

infodkeu@ojk.go.id

6. Penggunaan Fungsi-Fungsi
Lampiran A : Sandi dan Penjelasan
Berikut daftar identifikasi sandi pada Sistem Aplikasi Penerimaan OJK Generasi 2
(SIPO G2):

Sandi

Penjelasan

UserId
(User
Eksternal)
atau
Password anda Salah. 1/10 kali
sebelum anda diblokir selama 60
menit.

Kesalahan dalam memasukkan data
UserID atau Password pada saat login
sehingga aplikasi menampilkan pesan
error.

Lampiran B : Error Messages
Error message yang ditampilkan pada saat mengakses Sistem Aplikasi Penerimaan
OJK Generasi 2 (SIPO G2) sebagai berikut:
Error Message

Penjelasan

Kegiatan Koreksi

Object reference not set to
an instance of an object.

Data yang dipanggil code
programming
tidak
tersedia
sehingga
menyebabkan error.

Dilakukan
pengecekan
ketersediaan data yang
dipanggil
oleh
code
programming.

UserId (User EKsternal)
atau
Password
anda
Salah. 1/10 kali sebelum
anda diblokir selama 60
menit.

Kesalahan
dalam
memasukkan data UserID
atau Password pada saat
login sehingga aplikasi
menampilkan pesan error.

Memasukkan data UserID
atau password dengan
benar sehingga dapat
login aplikasi.
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TRANSAKSI
Pertama - tama login sebagai “User Eksternal” Aplikasi SIPO G2, kemudian klik menu
“Transaksi”. Pada menu Transaksi dapat dilakukan fungsi untuk mengelola,
Registrasi, Penawaran Umum, Dasar Pengenaan, Sanksi, Aksi Korporasi, Tagihan,
Surat Setoran serta mengakses report histori transaksi yang dilakukan oleh user
eksternal. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai menu Transaksi adalah sebagai
berikut:

1.

Registrasi

Menu Registrasi berfungsi untuk menambah jenis usaha baru. Setelah memilih menu
“Transaksi” kemudian klik “Registrasi” kemudian akan menampilkan halaman
sebagai berikut:

Pada halaman Registrasi terdapat menu untuk menambah dan mengubah, dan
beberapa fitur yaitu mendownload surat setoran, mengunduh file excel, menampilkan
kolom dan mem-filter kolom, sebagai berikut:

1.1.

Menambah Data Registrasi

Untuk menambah klik icon

pada halaman “Registrasi”, seperti pada

tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman tambah “Registrasi” seperti pada
tampilan dibawah ini, kemudian masukkan data pada form tersebut.
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Setelah mengisi form tersebut klik icon

untuk melanjutkan ketahap

konfirmasi registrasi, kemudian akan menampilkan informasi konfirmasi seperti
dibawah ini:

Setelah menampilkan halaman konfirmasi registrasi tersebut klik icon
untuk melanjutkan menyimpan data, kemudian akan menampilkan informasi
bahwa “data berhasil disimpan” seperti pada tampilan dibawah ini, lalu klik “OK”.

Setelah klik “OK”, untuk Download Surat Setoran yang baru didaftarkan
tersebut klik icon

seperti pada tampilan dibawah ini.
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1.2.

Mengubah Data Registrasi

Untuk mengubah “Registrasi” pilih data yang ingin dilakukan perubahan terlebih
dahulu kemudian klik icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian akan muncul halaman ubah “Registrasi” dan lakukan perubahan data
tersebut.

Setelah mengisi form tersebut klik icon

untuk melanjutkan ketahap

konfirmasi ubah registrasi, kemudian akan menampilkan informasi konfirmasi
seperti dibawah ini:

Setelah menampilkan halaman konfirmasi ubah registrasi tersebut klik icon
untuk melanjutkan menyimpan data, kemudian akan menampilkan informasi
bahwa “data berhasil disimpan” seperti pada tampilan dibawah ini, lalu klik “OK”.
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Setelah klik “OK”, untuk men-download Surat Setoran yang baru didaftarkan
tersebut klik icon

1.3.

seperti pada tampilan dibawah ini.

Export Excel

Untuk meng-unduh file dalam format Excel data “Pengaturan” klik icon

, seperti

pada tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman seperti berikut ini:
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Untuk menyimpan laporan klik “Simpan Berkas” atau membuka laporan klik
“Buka Dengan” kemudian klik “OK” setelah menentukan menyimpan file atau
membuka file tersebut. Klik icon “Batal” untuk membatalkan.

1.4.

Tampilkan Kolom

Untuk menyusun tampilan kolom “Registrasi” pada aplikasi SIPO G2 sesuai
keinginan dengan cara klik icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian ceklis atau unceklis kolom yang ingin ditampilkan seperti pada
tampilan dibawah ini:
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1.5.

Filter Kolom

Untuk menyusun tampilan kolom “Registrasi” pada aplikasi SIPO G2 sesuai
keinginan dengan cara klik icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian ceklis atau unceklis kolom yang ingin ditampilkan seperti pada
tampilan dibawah ini:

2.

Penawaran Umum

Setelah memilih menu Transaksi kemudian klik “Penawaran Umum” kemudian akan
menampilkan tampilan sebagai berikut:
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Pada halaman Penawaran Umum terdapat menu untuk menambah dan beberapa
fitur yaitu mengunduh file excel, menampilkan kolom dan mem-filter kolom, sebagai
berikut:

2.1.

Pencarian Data Penawaran Umum

Untuk melakukan pencarian data penawaran umum, terlebih dahulu input
Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai kemudian klik icon

kemudian data akan

muncul sesuai periode tanggal yang sudah ditentukan.

2.2.

Menambah Data Penawaran Umum

Untuk menambah klik icon

pada halaman “Penawaran Umum”, seperti

pada tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman tambah “Penawaran Umum” seperti pada
tampilan dibawah ini, kemudian masukkan data pada form tersebut.

Setelah mengisi form tersebut klik icon
konfirmasi

penawaran

umum,

kemudian

untuk melanjutkan ketahap
akan

menampilkan

informasi

konfirmasi seperti dibawah ini:
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Setelah menampilkan halaman konfirmasi Penawaran Umum tersebut klik icon
untuk melanjutkan menyimpan data, kemudian akan menampilkan
informasi bahwa “data berhasil disimpan” seperti pada tampilan dibawah ini, lalu
klik “OK”.

Setelah klik “OK”, untuk Download Surat Setoran Penawaran Umum yang baru
ditambahkan tersebut klik icon

2.3.

seperti pada tampilan dibawah ini.

Export Excel

Untuk meng-unduh file dalam format Excel data “Penawaran Umum” klik icon
seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman seperti berikut ini:
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Untuk menyimpan laporan klik “Simpan Berkas” atau membuka laporan klik
“Buka Dengan” kemudian klik “OK” setelah menentukan menyimpan file atau
membuka file tersebut. Klik icon “Batal” untuk membatalkan.

2.4.

Tampilkan Kolom

Untuk menyusun tampilan kolom “Penawaran Umum” pada aplikasi SIPO G2
sesuai keinginan dengan cara klik icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian ceklis atau unceklis kolom yang ingin ditampilkan seperti pada
tampilan dibawah ini:

2.5.

Filter Kolom

Untuk mencari data yang diinginkan pada “Penawaran Umum”, klik field column
data yang diinginkan, kemudian tulis data yang ingin dicari, maka akan muncul
tampilan seperti dibawah ini:
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3.

Aksi Korporasi

Setelah memilih menu Transaksi kemudian klik “Aksi Korporasi” kemudian akan
menampilkan tampilan sebagai berikut:

Pada halaman Aksi Korporasi terdapat menu untuk menambah dan beberapa fitur
yaitu mengunduh file excel menampilkan kolom dan mem-filter kolom, sebagai
berikut:

3.1.

Menambah Data Aksi Korporasi

Untuk menambah klik icon

pada halaman “Aksi Korporasi”, seperti pada

tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman tambah “Aksi Korporasi” seperti pada
tampilan dibawah ini, kemudian masukkan data pada form tersebut.
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Setelah mengisi form tersebut klik icon

untuk melanjutkan ketahap

konfirmasi Aksi Korporasi, kemudian akan menampilkan informasi konfirmasi
seperti dibawah ini:

Setelah menampilkan halaman konfirmasi penawaran umum tersebut klik icon
untuk melanjutkan menyimpan data, kemudian akan menampilkan
informasi bahwa “data berhasil disimpan” seperti pada tampilan dibawah ini, lalu
klik “OK”.

Setelah klik “OK”, untuk Download Surat Setoran Aksi Korporasi yang baru
ditambahkan tersebut klik icon

seperti pada tampilan dibawah ini.
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3.2.

Export Excel

Untuk meng-unduh file dalam format Excel data “Aksi Korporasi” klik icon

,

seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman seperti berikut ini:

Untuk menyimpan laporan klik “Simpan Berkas” atau membuka laporan klik
“Buka Dengan” kemudian klik “OK” setelah menentukan menyimpan file atau
membuka file tersebut. Klik icon “Batal” untuk membatalkan.

3.3.

Tampilkan Kolom

Untuk menyusun tampilan kolom “Aksi Korporasi” pada aplikasi SIPO G2 sesuai
keinginan dengan cara klik icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:
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Kemudian ceklis atau unceklis kolom yang ingin ditampilkan seperti pada
tampilan dibawah ini:

3.4.

Filter Kolom

Untuk mencari data yang diinginkan pada “Aksi Korporasi”, klik field column data
yang diinginkan, kemudian tulis data yang ingin dicari, maka akan muncul
tampilan seperti dibawah ini:

4.

Sanksi

Menu Sanksi berfungsi untuk melihat sanksi yang diberikan oleh pihak internal.
Setelah memilih menu “Transaksi” kemudian klik “Sanksi” kemudian akan
menampilkan halaman sebagai berikut:
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Pada halaman Sanksi terdapat icon untuk export excel, tampilkan dan filter kolom,
sebagai berikut:

4.1.

Export Excel

Untuk meng-unduh file dalam format Excel data “Sanksi” klik icon , seperti pada
tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman seperti berikut ini:

Untuk menyimpan laporan klik “Simpan Berkas” atau membuka laporan klik
“Buka Dengan” kemudian klik “OK” setelah menentukan menyimpan file atau
membuka file tersebut. Klik icon “Batal” untuk membatalkan.

4.2.

Tampilkan Kolom

Untuk menyusun tampilan kolom “Sanksi” pada aplikasi SIPO G2 sesuai
keinginan dengan cara klik icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:
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Kemudian ceklis atau unceklis kolom yang ingin ditampilkan seperti pada
tampilan dibawah ini:

4.3.

Filter Kolom

Untuk mencari data yang diinginkan pada “Sanksi”, klik field column data yang
diinginkan, kemudian masukkan data yang ingin dicari, maka akan muncul
tampilan seperti dibawah ini:
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5.

Dasar Pengenaan

Menu Dasar Pengenaan digunakan untuk menginput dasar pengenaan baru,
ataupun

meng-update

dasar

pengenaan

yang

telah

ada

untuk

kemudian

memperhitungkan iuran tahunan dan adjustment yang perlu dibayarkan oleh wajib
bayar. Setelah memilih menu Transaksi kemudian klik “Dasar Pengenaan” akan
menampilkan tampilan sebagai berikut:

Pada halaman Dasar Pengenaan terdapat menu untuk menambah, dan beberapa fitur
yaitu mengunduh file excel, menampilkan kolom dan mem-filter kolom, sebagai
berikut:

5.1.

Menambah Dasar Pengenaan

Untuk menambah dasar pengenaan silahkan klik tombol

pada halaman

“Dasar Pengenaan”, seperti pada tampilan dibawah ini:

Setelah mengklik tombol tambah, akan menampilkan halaman tambah dasar
pengenaan, seperti tampilan dibawah ini.
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Kemudian input semua data, dibawah contoh form yang sudah diisi.

Setelah mengisi form tersebut klik button
button

untuk membatalkan, saat klik button

untuk menyimpan data atau
maka akan menampilkan

Konfirmasi beserta nilai dasar pengenaan terbilang, seperti gambar dibawah ini,
lalu klik “Ya” untuk mengkonfirmasi.

Setelah tekan tombol Ya, akan menampilkan informasi bahwa “Data berhasil
disimpan”, kemudian klik “OK”, seperti gambar dibawah ini.
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Jika sudah berhasil disimpan, maka data akan muncul pada grid, sehingga akan
menampilkan seperti gambar dibawah ini.

5.2.

Export Excel

Untuk meng-unduh file dalam format Excel data “Dasar Pengenaan” klik icon

,

seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman seperti berikut ini:
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Untuk menyimpan laporan klik “Simpan Berkas” atau membuka laporan klik
“Buka Dengan” kemudian klik “OK” setelah menentukan menyimpan file atau
membuka file tersebut. Klik icon “Batal” untuk membatalkan.

5.3.

Tampilkan Kolom

Untuk menyusun tampilan kolom “Dasar Pengenaan” pada aplikasi SIPO G2
sesuai keinginan dengan cara klik icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian ceklis atau unceklis kolom yang ingin ditampilkan seperti pada
tampilan dibawah ini:

5.4.

Filter Kolom

Untuk mencari data yang diinginkan pada “Dasar Pengenaan”, klik field column
data yang diinginkan, kemudian masukkan data yang ingin dicari, maka akan
muncul tampilan seperti dibawah ini:
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6.

Tagihan

Tagihan yang ditampilkan adalah tagihan yang belum melakukan pembayaran.
Setelah memilih menu Transaksi kemudian klik “Tagihan” kemudian akan
menampilkan halaman sebagai berikut:

Pada halaman Tagihan terdapat menu untuk cetak surat setoran, unggah
pembayaran, dan beberapa fitur yaitu mengunduh file excel menampilkan kolom dan
mem-filter kolom, sebagai berikut:

6.1.

Cetak Surat Setoran

Untuk mencetak surat setoran, pilih terlebih dahulu data yang ingin dicetak,
seperti gambar dibawah ini.

Setelah memilih data yang ingin dicetak, kemudian klik

,

kemudian akan menampilkan download surat setoran, berikut contoh gambar
jika memakai aplikasi Internet Download Manager.

Ketika surat setoran berhasil didownload, kemudian buka, maka surat setoran
akan ditampilkan seperti gambar dibawah ini berjumlah 2 halaman, satu untuk
bank dan satu lagi untuk wajib bayar.
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Setelah berhasil mencetak surat setoran, maka pada halaman tagihan akan
menampilkan Nomor Surat Setoran (NRS) yang didownload tersebut, seperti
gambar dibawah ini.

6.2.

Unggah Pembayaran

Unggah Pembayaran dapat dilakukan jika sudah melakukan Cetak Surat
Setoran. Pilih data yang ingin melakukan unggah pembayaran seperti gambar
dibawah ini.
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Kemudian akan menampilkan halaman Unggah Pembayaran, dan unggah bukti
bayar melalui Lampiran, baik 1 file maupun lebih, dengan format file jpg, jpeg,
gif, png, pdf, dan maksimal 4MB seperti gambar dibawah ini:

Setelah bukti bayar berhasil diupload. bukti bayar dapat dihapus dengan cara
klik “Hapus” seperti gambar dibawah ini.

Setelah di klik “Hapus”, maka akan menampilkan konfirmasi penghapusan file,
seperti gambar dibawah ini:

.
Klik “Hapus” jika yakin ingin menghapus file, dan klik “Batal” jika tidak yakin
menghapus file. Setelah klik “Hapus”, maka file yang dihapus akan hilang. Klik
tombol

jika sudah mengunggah bukti bayar, maka akan menampilkan

notifikasi sukses menyimpan data seperti gambar dibawah ini.

Dan setelah berhasil menyimpan data, maka akan menampilkan icon pada kolom
Unduh Lampiran, seperti gambar dibawah ini.
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6.3.

Export Excel

Untuk meng-unduh file dalam format Excel data “Tagihan” klik icon

, seperti

pada tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman seperti berikut ini:

Untuk menyimpan berkas klik “Simpan Berkas”/”Save File” atau membuka
berkas klik “Buka Dengan”/“open with” kemudian klik “OK” setelah menentukan
menyimpan file atau membuka file tersebut. Klik icon “Batal”/“cancel” untuk
membatalkan.
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6.4.

Tampilkan Kolom

Untuk menyusun tampilan kolom “Tagihan” pada aplikasi SIPO G2 sesuai
keinginan dengan cara klik icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian ceklis atau unceklis kolom yang ingin ditampilkan seperti pada
tampilan dibawah ini:

6.5.

Filter Kolom

Untuk mencari data yang diinginkan pada “Tagihan”, klik field column data yang
diinginkan, kemudian masukkan data yang ingin dicari, maka akan muncul
tampilan seperti dibawah ini:

7.

Surat Setoran

Setelah memilih menu Transaksi kemudian klik “Surat Setoran” kemudian akan
menampilkan halaman sebagai berikut:
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Pada halaman Surat Setoran terdapat menu untuk filter pencarian, cetak dan
beberapa fitur yaitu mengunduh file excel menampilkan kolom dan mem-filter kolom,
sebagai berikut:

7.1.

Cetak Surat Setoran

Untuk mencetak surat setoran, pilih terlebih dahulu data yang ingin dicetak,
kemudian klik tombol

Setelah klik

, seperti gambar dibawah ini.

akan menampilkan download surat setoran, contoh gambar

dibawah ini jika memakai aplikasi Internet Download Manager.

Ketika surat setoran berhasil didownload, kemudian buka, maka surat setoran
akan ditampilkan seperti gambar dibawah ini berjumlah 2 halaman, satu untuk
bank dan satu lagi untuk wajib bayar.
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7.2.

Export Excel

Untuk meng-unduh file dalam format Excel data “Surat Setoran” klik icon

,

seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian akan menampilkan halaman seperti berikut ini:

Untuk menyimpan berkas klik “Simpan Berkas”/”Save File” atau membuka
berkas klik “Buka Dengan”/“open with” kemudian klik “OK” setelah menentukan
menyimpan file atau membuka file tersebut. Klik icon “Batal”/“cancel” untuk
membatalkan.
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7.3.

Tampilkan Kolom

Untuk menyusun tampilan kolom “Surat Setoran” pada aplikasi SIPO G2 sesuai
keinginan dengan cara klik icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:

Kemudian ceklis atau unceklis kolom yang ingin ditampilkan seperti pada
tampilan dibawah ini:

7.4.

Filter Kolom

Untuk mencari data yang diinginkan pada “Surat Setoran”, klik field column data
yang diinginkan, kemudian tulis data yang ingin dicari, maka akan muncul
tampilan seperti dibawah ini:
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LAPORAN
Pertama-tama login sebagai “User Eksternal” Aplikasi SIPO G2, kemudian klik menu
“Laporan”. Pada menu Laporan dapat dilakukan fungsi untuk mengelola Histori
Transaksi. Untuk penjelasan lebih rinci mengenai menu Laporan adalah sebagai
berikut:

1.

Laporan Histori Transaksi

Laporan Histori Transaksi berfungsi untuk menampilkan Histori transaksi yang
sudah dilakukan. Setelah memilih menu “Laporan” kemudian klik “Transaksi”
kemudian pilih “Histori Transaksi” akan menampilkan halaman sebagai berikut:

Pada halaman Laporan Histori Transaksi terdapat menu untuk menampilkan data,
filter kolum dan export data.

1.1.

Menampilkan Laporan Histori Transaksi

Untuk menampilkan Laporan Histori Transaksi silahkan isi filter data yang ingin
ditampilkan pada halaman “Laporan Histori Transaksi”, dibawah ini adalah
contoh filter periode yang sudah diisi:
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Kemudian klik tombol

, seperti tampilan dibawah ini.

Selanjutnya akan menampilkan data sesuai dengan hasil filteran, seperti
tampilan dibawah ini.

1.2.

Filter Laporan Histori Transaksi

Untuk mencari data yang diinginkan pada “Laporan Histori Transaksi”, klik field
column data yang diinginkan, kemudian tulis data yang ingin dicari, maka akan
muncul tampilan seperti dibawah ini:

1.3.

Export Laporan Histori Transaksi

Untuk meng-unduh file dalam format Excel data “Laporan Histori Transaksi” klik
icon

, seperti pada tampilan dibawah ini:
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Kemudian akan menampilkan halaman seperti berikut ini:

Untuk menyimpan laporan klik “Simpan Berkas” atau membuka laporan klik
“Buka Dengan” kemudian klik “OK” setelah menentukan menyimpan file atau
membuka file tersebut. Klik icon “Batal” untuk membatalkan.
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