
1 
 

PETUNJUK MANUAL APLIKASI KONFORMASI SATKER 

 

Petunjuk Instalasi dan Penggunaan Aplikasi Konfirmasi SATKER 

 
1. Double Klik file konfirmasibetha.exe hingga muncul tampilan sebagai berikut 

 

 
2. Klik tombol install, tunggu sampai prosesnya selesai sehingga muncul folder C:\tsa 
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3. Double klik pada file konfirmasi versi terbaru sehingga muncul form login seperti dibawah ini 

 

4. Isikan kolom username dengan “01” dan password dengan “tsa” tanpa tanda petik, jika 

berhasil login maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini 

 

 
 

5. Sebelum menggunakan aplikasi ini lebih lanjut, lakukan setting satker, pejabat dan petugas 

terlebih dahulu melalui menu Setting 
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6. Klik menu Setting -> klik sub menu Satker untuk mensetting referensi Satker 

 

7. Isikan seluruh kolom yang tersedia dengan data satker anda 
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8. Setelah data Satker terisi lengkap seperti contoh diatas, kemudian klik tombol Simpan 

9. Klik tombol hapus apabila ingin menghapus data satker yang sudah ada 

10. Klik tombol Keluar untuk keluar dari sub menu ini 

11. Kemudian Klik Sub Menu Pejabat untuk mengisi data pejabat seperti gambar dibawah ini 

 

12. Isikan data pejabat seperti contoh diatas, kemudian klik tombol Simpan 

13. Klik tombol hapus apabila ingin menghapus data satker yang sudah ada 

14. Klik tombol Keluar untuk keluar dari sub menu ini 

15. Kemudian klik Sub Menu Petugas untuk mengisi data petugas seperti gambar dibawah ini 
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16. Isikan user, password dan nama petugas seperti contoh diatas kemudian klik tombol Simpan 

17. Klik tombol hapus apabila ingin menghapus data satker yang sudah ada 

18. Klik tombol Keluar untuk keluar dari sub menu ini 

19. Aplikasi sudah siap untuk digunakan 

20. Pilih Menu Data untuk melakukan input, ubah, hapus, kirim dan cetak data 

 

21. Klik Sub Menu Input Data untuk merekam data setoran penerimaan Negara 
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22. Isikan nomor NTPN, NTB, kode Akun, dan Nilai Setor pada kolom yang tersedia seperti 

contoh diatas lalu klik Simpan 

23. Setelah berhasil disimpan, data akan muncul pada grid seperti gambar dibawah ini 

 

24. Jika sudah selesai merekam data setoran, klik tombol keluar untuk keluar dari sub menu ini 

25. Untuk Menu Input Data SSPC, perekaman sebagai berikut: 
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26. Pilih Sub Menu Ubah untuk merubah data yang sudah di-input 

27. Lakukan perubahan langsung pada kolom-kolom grid yang akan dirubah, kemudian klik 

tombol Keluar untuk menyimpan data perubahan dan keluar dari sub menu ini   

 

28. Pilih Sub Menu Hapus untuk menghapus data yang telah di-input 

29. Menghapus data setoran yang telah di-input dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan 

pilihan tgl rekam atau kode NTPN 

30. Klik option tgl rekam, maka akan muncul tampilan seperti  gambar dibawah ini 
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31. Isikan tanggal awal dan tanggal akhir dari tanggal perekaman data yang akan dihapus, 

kemudian klik tombol Hapus 

32. Penghapusan data dapat juga dilakukan dengan memilih option Kode NTPN, Isikan kode 

NTPN dari data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus 

33. Pilih Sub Menu Kirim Data dan Cetak untuk mengirim ADK ke KPPN dan mencetak daftar 

setoran yang telah di-input 
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34. Isikan tanggal awal dan tanggal akhir perekaman data yang akan dikirim, lalu pilih direktori 

pengiriman data dan klik tombol Proses Kirim Data seperti contoh diatas 

35. ADK kiriman akan terbentuk pada folder yang dituju dengan extension .TXT seperti contoh 

gambar dibawah ini 

 

 
36. Klik tombol cetak untuk mencetak daftar setoran penerimaan Negara 

 

 
37. Klik tombol keluar untuk keluar dari sub menu ini 

38. Menu Utility berisi Sub Menu BackUp, Restore dan Hapus Data Sampah 

39. Jika memilih Sub Menu BackUp maka akan muncul tampilan seperti gambar dibawah ini 
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40.  Isikan tanggal awal dan tanggal akhir perekaman data yang akan di-backup kemudian klik 

tombol BackUp sampai muncul pesan “Data Berhasil Dibackup” 

41. Data backup tersebut akan tersimpan pada direktori C:\tsa\backup\xxxxxxx.DBF 

42. Klik tombol Keluar untuk keluar dari sub menu ini 

43. Sub Menu Restore digunakan untuk me-restore data kedalam Aplikasi Konfirmasi Satker, 

dengan cara pilih file yang akan di-restore kemudian klik tombol Restore seperti contoh 

dibawah ini 

 

 
44. Klik tombol keluar untuk keluar dari sub menu ini 



11 
 

45. Sub Menu Hapus Data Sampah digunakan untuk menghapus data yang sudah tidak terpakai 

secara permanen dari database dengan cara pilih Sub Menu Hapus Data Sampah kemudian 

klik tombol proses seperti contoh dibawah ini 

 

 
46. Klik tombol keluar untuk keluar dari sub menu ini 


