PANDUAN SINGKAT SIPEKA
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN KEUANGAN
1. Untuk membuka halaman sipeka, buka aplikasi web browser, misalnya
google chrome kemudian ketik alamat berikut ini https://sipeka.uinsi.ac.id
akan muncul halaman seperti gambar di bawah ini. Isi username, password
dan captcha kemudian klik

Gambar halaman login SIPEKA

2. Setelah sukses login, akan terbuka halaman beranda seperti di bawah ini,
ada beberapa menu yang tersedia. Beranda untuk Kembali ke halaman
awal, matrik kegiatan untuk mengisi timeline pencairan anggaran,
anggaranku untuk melihat daftar anggaran yang tersedia, klaim untuk
mengajukan pencairan anggaran, laporan untuk melihat laporan anggaran
dan lain-lain

Gambar halaman beranda sipeka

3. Klik menu
untuk mengisi timeline pencairan anggaran. Berikut
adalah contoh halaman matrik kegiatan yang sudah diisi.

Halaman matrik kegiatan
4. Klik menu
, untuk melihat daftar anggaran yang tersedia.
Lengkap dari kode, uraian kegiatan, volume, satuan, harga satuan, jumlah
anggaran, dana yang terpakai, sisa dana, kode blokir dan sumber dana

Gambar menu anggaranku

5. Klik menu
bawah ini.

, untuk mengajukan pencairan anggaran, seperti form di

Gambar menu klaim

6. Klik
sipeka.

, akan tampil daftar anggaran yang tersedia pada

Gambar menu tambah klaim baru

7. Pada kolom aksi klik
, isi kolom centang, dengan memberikan tanda
centang pada anggaran yang akan dicairkan, kemudian isikan nominal yang
akan dicairkan. Setelah diisi lengkap, klik

Gambar klaim baru

8. Setelah diajukan akan tampil, halaman konfirmasi seperti dibawah. Upload
file yang akan dilaporkan sebagai bukti pencairan anggaran. Klik menu
kemudian pilih file. Format yang diizinkan ada file pdf dengan
ukuran maksimal 10 Mb. Setelah pilih pejabat PPK, terakhir klik

Gambar konfirmasi klaim

9. Setelah klik

, maka akan tampil notifikan seperti dibawah ini

Gambar sukses klaim

10. Untuk memonitor proses ajuan klaim pencairan dana dapat dilihat pada
menu klaim. Pada table
, kolom aksi klik
untuk bukti bahwa klaim pencairan anggaran sudah diajukan pada aplikasi
SIPEKA.
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11. Berikut contoh tampilan dari halaman

