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Layanan ini merupakan layanan online yang dikembangkan mandiri
oleh TIPD-PKA untuk memudahkan kontrol realisasi dan pengarsipan
data-data keuangan yang dapat digunakan sebagai kontrol data
realisasi oleh pka atau pimpinan, sebagai data pemeriksaan secara
online, permintaan data akreditasi dan lain sebagainya.

1. Akses laman http://simpeg.iainkendari.ac.id atau
http://simadu.iainkendari.ac.id melalui browser PC/ Laptop/
atau smartphone

2. Login menggunakan akun username, password dan mengisi
kolom perhitungan dengan benar

3. Jika benar, maka aplikasi akan mengarahkan kepada halaman
dashboard



4. Pada Menu PKA (Perencanaan dan Keuangan) terdapat
beberapa menu :
- Uplaod Rkakl
- Rkakl/ Realisasi
- Bagian/ Unit
- Akses Pengguna
- Akses Grup

5. Menu Upload RKAKL digunakan untuk mengimport data RKAKL
menggunakan file excel yang dikhususkan untuk admin aplikasi
ini yakni akun perencanaan keuangan.

6. Menu RKAKL/Realisasi, digunakan untuk melihat data RKAKL
yang telah diuplaod beserta realisasi pada bagian-bagian atau
unit.



Pada layanan ini user di batasi oleh admin keuangan untuk
hanya dapat melihat data-data pada Tahun Anggaran / Unit
tertentu melalui menu Pengaturan.

Pada layanan ini akun admin diperkenankan untuk menambah,
mengganti atau menghapus akun pada aplikasi simadu untuk
bisa mengakses unit/bagian apa saja.



Menu Detail pada tahun anggaran tertentu, digunakan untuk
melihat secara detail anggaran serta realisasi RKAKL sesuai
dengan akses yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada halaman ini terdapat beberapa fungsi :
- Pencarian Uraian berupa kegiatan.

Fungsi ini terdapat pada sisi atas kiri data RKAKL.



- Cetak atau Export ke Excel RKAKL dan Realisasi
Fungsi ini terdapat pada sisi kanan data RKAKL

Export ke Excel :



Fungsi ini juga tersedia untuk laporan

- Laporan,
Fungsi ini terdapat pada sisi kanan atas data RKAKL. Layanan
ini berfungsi untuk menampilkan realisasi dan daya serap
serta sisa anggaran :
 Data Total Anggaran Berdasarkan Bagian
 Realisasi Perbulan beserta grafik
 Anggaran berdasarkan Mata Anggaran
 Anggaran berdasarkan sumber anggaran
 Anggaran berdasarkan daftar kegiatan



7. Mengupload Narasi/Laporan.
Untuk mengupload narasi/laporan sebuah kegiatan yaitu
menggunakan tombol Upload Narasi/Laporan pada data
kegiatan

8. Mengisikan nilai pada detail Rincian Kegiatan.
Terdapat sebuah tombol berwarna orange pada masing-masing
rincian anggaran yang digunakan untuk mengisi nilai realisasi
suatu kegiatan.



Terbuka data realisasi pada item kegiatan tersebut

Pada laman ini terdapat fungsi Tambah, Ganti dan Hapus untuk
memanajemen data realisasi sebuah kegiatan.

Pada menu ini juga terdapat menu ganti Upload Bukti
Keuangan. Diwajibkan seluruh bagian/unit yang telah mengisi
nilai realisasi untuk melampirkan bukti keuangan.

Setiap data yang masuk akan tersinkronisasi dan dapat dilihat
langsung oleh bagian perencanaan dan keuangan ataupun
dapat dimonitoring langsung oleh pimpinan.

9. Menu Bagian/Unit
Digunakan untuk membuat bagian/unit pada modul PKA yang
dilakukan oleh admin PKA



Pada modul ini terdapat tambah, ganti dan hapus untuk
mengatur data master bagian/unit


