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A. Pendahuluan  
1. Dasar Hukum 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019 Tentang Tata Cara Penilaian 
Kompetensi Bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah 
Membayar pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

2. Perangkat Lunak Pendukung 
Perangkat lunak atau software yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi adalah: 
a. Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox 
b. PDF Reader 

3. Koneksi Jaringan 
Jaringan internet.  

4. Alur Sistem Informasi 

 

B. Petunjuk Operasional Aplikasi untuk KPPN (role adminkppn) 
1. Aktivasi Akun 

a. Untuk dapat menggunakan aplikasi, pengguna harus sudah dibuatkan akun pada aplikasi ini 
oleh operator yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.  

b. Selanjutnya, apabila pengguna belum memiliki akun DIGIT (Digital Treasury),  pengguna perlu 
melakukan aktivasi akun terlebih dahulu.  

c. Login ke email yang sudah didaftarkan pada saat membuat akun pada aplikasi ini.  
d. Pada email aktivasi, klik tautan ‘AKTIVASI AKUN’ dan klik tombol ‘proceed’ pada dialog 

konfirmasi. Akun pengguna pada aplikasi ini sudah dapat digunakan.  



 

  

 

 
e. Apabila email aktivasi tidak terkirim ke email yang telah didaftarkan, atau link aktivasi 

kadaluarsa, pengguna dapat menghubungi layanan helpdesk DJPb.  
f. Apabila pengguna sudah memiliki akun DIGIT (Digital Treasury), pengguna langsung 

melakukan langkah autentikasi menggunakan akun DIGIT yang dimiliki.  

2. Autentikasi 
a. Akses aplikasi pada alamat simaspaten.kemenkeu.go.id 
b. Tekan tombol ‘Login DIGIT’, selanjutnya sistem akan mengarahkan ke aplikasi DIGIT di 

alamat digit.kemenkeu.go.id 

 

c. Masukkan username dan password, pilih tahun anggaran dan klik tombol ‘Masuk’ untuk 
login di aplikasi DIGIT  



 

  

 

d.  Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan ke beranda aplikasi. 

3. Pembuatan User Admin Satker 
a. Untuk membuat user admin satker,  masuk menu admin klik user maka akan muncul 

tampilan seperti di bawah lalu klik tambah.  

 
b. Setelah Klik tambah akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 

 
c. Pengguna mengisi NIP calon admin satker dan menekan tombol “Cek User” ( ). Apabila 

sistem menampilkan notifikasi “Data tidak ditemukan”, pengguna mengisi alamat email, 
nama, alamat, dan telepon calon admin satker.  



 

  

 
d. Apabila sistem menampilkan notifikasi “Data ditemukan. Data yang akan disimpan hanya 

perubahan role”, pengguna langsung mengisi role, KL, dan kode.  

 
e. Selanjutnya, pada isian “Role”, pengguna memilih pilihan “Admin Satker”. Pilih kode K/L dan 

kode satker yang sesuai, kemudian klik simpan.  Sistem akan mengirimkan link aktivasi ke 
alamat email yang didaftarkan.  

f. Pengguna disarankan menginformasikan kepada calon admin satker untuk segera membuka 
email yang telah didaftarkan dan melakukan aktivasi akun.  

g. Apabila email aktivasi tidak terkirim ke email yang telah didaftarkan, atau link aktivasi 
kadaluarsa, pengguna dapat menghubungi layanan helpdesk DJPb.  

C. Petunjuk Operasional Aplikasi untuk Unit Pelaksana KPPN dan non-
KPPN (role unit pelaksana) 
1. Aktivasi Akun 

a. Untuk dapat menggunakan aplikasi, pengguna harus sudah dibuatkan akun pada aplikasi 
ini oleh operator yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.  

b. Selanjutnya, apabila pengguna belum memiliki akun DIGIT (Digital Treasury),  pengguna 
perlu melakukan aktivasi akun terlebih dahulu.  

c. Login ke email yang sudah didaftarkan pada saat membuat akun pada aplikasi ini.  
d. Pada email aktivasi, klik tautan ‘AKTIVASI AKUN’ dan klik tombol ‘proceed’ pada dialog 

konfirmasi. Akun pengguna pada aplikasi ini sudah dapat digunakan.  



 

  

 

 
e. Apabila email aktivasi tidak terkirim ke email yang telah didaftarkan, atau link aktivasi 

kadaluarsa, pengguna dapat menghubungi layanan helpdesk DJPb.  
f. Apabila pengguna sudah memiliki akun DIGIT (Digital Treasury), pengguna langsung 

melakukan langkah autentikasi menggunakan akun DIGIT yang dimiliki.  
 

2. Autentifikasi   
a. Akses aplikasi pada alamat simaspaten.kemenkeu.go.id 
b. Tekan tombol ‘Login DIGIT’, selanjutnya sistem akan mengarahkan ke aplikasi DIGIT di 

alamat digit.kemenkeu.go.id 

 



 

  

c. Masukkan username dan password, pilih tahun anggaran dan klik tombol ‘Masuk’ untuk 
login di aplikasi DIGIT  

 

d.  Setelah berhasil login, sistem akan mengarahkan ke beranda aplikasi. 
 

3. Verifikasi Data Usulan Admin Satker  
a. Klik menu Pendaftaran pada submenu verifikasi lalu klik “klikbox” hijau dan pilih verifikasi.  

 

b. Setelah klik verifikasi maka akan muncul tampilan seperti di bawah. Lakukan langkah berikut: 
- verifikasi kebenaran/ kelengkapan data dari seluruh tab yang ada; 
- pilih Siap verifikasi unit penyelenggara apabila sudah sesuai ; 
- Pilih tidak lolos verifikasi unit pelaksana apabila belum sesuai;  
- klik proses. 
 



 

  

 
 

c. Status menjadi siap diverifikasi unit penyelenggara.  

 
d. Apabila tidak lolos verifikasi unit pelaksana maka status akan menjadi “tidak lolos verifikasi 

unit pelaksana dan akan dikembalikan ke user peserta untuk diperbaiki/dilengkapi kembali.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


