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I. Umum  

Lik In Penatasuahaan merupakan Aplikasi bagian dari Lik In Aplikasi Terintegtasi, yaitu 
mengintegrasikan dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Dengan konsep keintegrasian, 
data  awal Lik In penatausahaan  adalah hasil atau output dari Lik In perencanaan dan 
penganggaran. Lik In penatausahaan Kabupaten pacitan merupakan sistem informasi ( 
Aplikasi berbasis Web (Online) dimana prosedur dan format serta keluaran aplikasi ini 
menyesuaikan peraturan yang berlaku serta kebutuhan dari Kabupaten Pacitan.  

1.1. Sistem Operasi : 
1. Microsoft Windows XP/7/8 untuk komputer personal 
2. MacOS untuk MacBook 

 
1.2. Koneksi Internet 

Internet (Interconnected Network) merupakan suatu jaringan yang menghubungkan 
komputer yang satu dengan lainnya melalaui jaringan internet. Internet merupakan 
sistem  
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II. Lik In Penatausahaan (Pendaptan SKPD) 

2.1 Masuk ke Aplikasi (Login / Sign In) 

Aplikasi Lik In Penatausahaan merupakan sistem informasi yang berbasis WEB 
sehingga untuk mengaksesnya membutuhkan koneksi internet. Alamat untuk 
mengakses aplikasi ini adalah http://likin.pacitankab.go.id/, dan pilih pentasusahaan 
Setelah menuliskan alamat aplikasi tersebut di bar alamat peramban Web, maka 
sistem akan merespon dengan menampilkan halaman beranda seperti di bawah ini. 

 
Gambar 2.1 Halaman Login 

 
Halaman Login terdapat Otentikasi, Otentikasi merupakan syarat untuk masuk 
kedalam aplikasi Lik In Penatausahan  dan merupakan bagian dari keamanan dasar 
bagi suatu sistem informasi. Dalam halaman otentikasi pengguna harus menggunakan 
user dan sandi atau Pasword, apabila kata sandi tidak cocok, maka sistem akan 
menolaknya dan jika cocok maka sistem menampilkan halaman sebagai berikut : 
1. Isi Nama User;  
2. Isi Kata Sandi dengan kata sandi yang benar; 
3. Pilih Tahun anggaran yang akan dilakukan ( contoh tahun berjalan skng tahun 

2019); 
 

Jika nama user dan Kata sandi benar dan cocok dengan basis data selanjutnya halaman 
berubah dengan halaman berikut ini : 
 

http://likin.pacitankab.go.id/�
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Gambar 2.2 Tampilan Awal 

 
 

2.2 Keluar dari Aplikasi (Log Out) 
Untuk menjaga keamanan sistem dari pihak yang tidak berkepentingan, sebaiknya 
setelah selesai dengan seluruh kegiatan pengguna mengamankan data yang sudah di 
input dalam sistem  Lik In Anggaran, yaitu dengan cara  Pilih Log Out.  

 

 
Gambar 2.3 Tampilan Log Out 

 
 

2.3  Anatomy Sistem  
Lik In Penatausahaan dibangun  secara khusus sesuai dengan kebutuhan pemakai  
(Customized). Lik In penatasauahaan di bangun dengan menggunakan teknologi 
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pemograman terkini yang berbasais PHP sehingga memberikan kemudahan bagi 
pengguna sistem. Secara garis besar sistem ini mempunyai anatomi sebagai berikut : 
 

 
Gambar 2.4  Anatomi Sistem 

 

Penjelasan bagian-bagian anatomi dalam sistem ini adalah sebagai berikut : 
Banner Aplikasi : Sebuah gambar grafis yang menunjukkan identitias sistem  
Bar Menu Atas  : Bar yang digunakan untuk menempatkan menu-menu pokok. 
Sub menu  : Bagian daari menu, awal untuk transaksi data 

 
2.4 Tombol dan Aikon 

Fungsi-fungsi yang terdapat dalam sistem ini direpresentasikan dalam bentuk Tombol 
dan Aikon. Eksekusi tombol dan aikon dilakukan dengan cara melakukan klik terhadap 
tombol atau aikon yang diinginkan. Perbedaan utama antara tombol dan Aikon adalah 
bentuk dan sifat proses, yaitu : 

      : Tambah Data 

         : Hapus Data 

  : Pencairan atau rincian data 

       : Melanjutkan tahap selanjutnya 

         : Simpan data  

    : Keluar Inputan  

    : Keluar sub menu 

    : Kembali ke inputan sebelumnya 
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    : Pilih Item 
 

     : Cetak ke Printer 

     : Cetak dengan Format PDF 

     : Cetak dengan Format Ms.Word 

     : cetak dengan format Ms.Exel 
 
 

2.5 Input Penetapan Pendapatan 
1. Input Pentapan, Pilih Menu  Penatausahaan selanjutnya submenu pendapatan 

Penetapan : 

 
 

Gambar 2.6 gambar menu pendapatan 

 

2. Setelah tampilan seperti dibahawah ini , Pilih Perangkat Daerah   -   
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Gambar 2.5 Pilih Perangkat Daerah 

 
 

3. Setelah tampil pilihan perangkat daerah, Akan ditampilkan halaman seperti di 
gambar 2.6, yang menyajikan List daftar penetapan pendapatan yang telah di input 
oleh perangkat daerah, List tersebut menyajikan beberapa informasi diantaranya : 
a. Nomor Penetapan : Nomor penetapan pendapatan 
b. Tanggal   : Tanggal penetapan Pendapatan 
c. Nilai    : Nilai Rupiah atas penetapan tersebut 
d. Keterangan   : Penjelasan atas penetapan pendapatan  

 

 
Gambar 2.6  Listing penetapan pendapatan 
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4. untuk input penetapan   (Mouse-double click), sehingga tampil 
seperti dibawah ini  

 
Gambar 2.7 Input penetapan. 

 
5. Input penetapan, pilih jenis ketetapan, Pilih jenis penetapan pendapatannya yang 

akan diinput , jenis penetapan terdiri dari: SKP, SKR, SKPD Tahun lalu dan SKPR 
Tahun lalu.-->pilih tanggal input dan tahun penetapainput no 
penetapanNPWPDWP/WR(nama yang mewakili perusahaaan/ 
direktur)alamatserta Nama perusahaan ,    sehingga tampil seperti dibawah 
ini  : 

 

 

 
Gambar 2.8 Input jenis penetapan 
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6. Setelah inpur jenis penetapan sampai nama usaha, selanjutnya pilih rekening 
pendapatanpilih tanggal jatuh tempo atas penetapan  pendapatan tersebut.   

 
Gambar 2.9  Input rekening pedanpatan  

 

7. Setelah pilih rikening pendapatan, selanjutnya pilih tanggal pengesahan 
pendapataninput keterangan( biladiperlukan)input nilai ketetapan 
pendapatan tersebut serta tanggal pengesahan. 

 
Gambar 2.10 Input nilai pendapatan  

 

8. Setelah inputan lenagkap  pilih  untuk tersimpan dalam database, 
sehingga tampil seperti dibawah ini  : 
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Gambar 2.11 Input Penetapan 

 

 
9. Pada input nilai terdapat sanksi bunga dan kenaikan, apabila ada penetapan 

diserta penatapan bungan dan sanksi kenaikan  input nulau sanksi bunga dan 
sanksi kenaikan  : 

 
 

Gambar 2.12 Input sanksi 
  

 
 

10. Setelah dipastikan inputan sudah lengkap pilih  untuk menyimpan hasil 
inputan ke database, sehingga tampil seperti dibawah ini  : 
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Gambar 2.13 Input rincian 
11. Setelah di Listing, apabila hasil inputan tersebut dilakukan edit krn penyesuaian maupun 

salah input,   

 
Gambar 2.14 Edit inputan 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.6 Penerimaan Pendapatan 
A. Melalui Penetapan Pendapatan 
1. input penerimaan pendapatan, Pilih Menu  Penatausahaan selanjutnya submenu 

pendapatan penerimaan : 

 
Gambar 2.15 Submenu Penerimaan pendapatan 

 
 

12. Setelah tampilan seperti dibahawah ini , Pilih Perangkat Daerah   -   

 
Gambar 2.16 Pilih Perangkat Daerah 

 
13. Setelah tampil pilihan perangkat daerah, Akan ditampilkan halaman seperti di 

gambar 2.6, yang menyajikan List daftar penerimaan  pendapatan yang telah di 
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input oleh perangkat daerah, List tersebut menyajikan beberapa informasi 
diantaranya : 
e. Nomor Penerimaan  : Nomor penerimaan pendapatan 
f. Tanggal   : Tanggal penerimaan pendapatan 
g. Nilai    : Nilai Rupiah atas penerimaan pendapatan tersebut 
h. Keterangan   : Penjelasan atas penetapan pendapatan  
i. Status    : hasil verifikasi terhadap penerimaan pendapatan 

tersebut, status tersebut ada 3 kondisi diantaranya : Diterima ( usulan 
kegiatan tersebut telah di terima dan lanjut ke proses tahapan selanjutnya), 
Ditolak (Usulan kegiatan tersebut hasil verifikasi masih terdapat yang belum 
sesuai), Proses ( usulan kegiatan tersebut masih proses verifikasi) 

 
Gambar 2.17 Listing penerimaan kas 

 

14. untuk input penerimaan pendapatan, terdapat dua mekanisme yaitu melaui 
penetapan dan tidak melalui penetapan pendapatan, penerimaan pendapatan 
yang melalui penetapan ceklis dikotak penetapan untuk look up penetapan, dan 
pilih no penetapan pendapatan yang akan di terima (Mouse-double click), 
sehingga tampil seperti dibawah ini  
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Gambar 2.18 pilih nomor penetapan 

 
 

15. Setelah pilih dengan penetapan, selanjutnya input termia melalui  : a. Bendahara 

Penerimaan, b. Bendahara Penerimaan Pembantu, c. Setor tunai  

 
Gambar 2.19 Penerimaan Pendapatan 

 

16. Setelah di simpan, penerimaan pendapatan tersebut akan tampil pada Listing penerimaan 
pendapatan, sebagai berikut : 
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Gambar 2.20 Listing penerimaan pendapatan 

 

17. Untuk Cetak penerimaan kas   pilih nomor penerimaan kas    
Cetakan tersbut bisa pilih beberapa format, diantaranya PDF, Exel, dan Word 

 
Gambar 2.21 Cetak laporan  

 
 
B. Tidak Melalui penetapan pendapatan 

18. untuk input penerimaan pendapatan, penerimaan pendapatan yang tidak melalui 
penetapan pilih tanggal penerimaan pendapatanpilih rekening pendapatan, 
sehingga tampil seperti dibawah ini : 
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Gambar 2.22 input penerimaan tanpa penetapan 

 
 

19. Setelah pilih rekening pendapatan, selanjutnya iinput WP/WRalamatnilai 

pendapatanketerangan  

 

Gambar 2.23 Penerimaan Pendapatan 
 

20. Setelah di simpan, penerimaan pendapatan tersebut akan tampil pada Listing penerimaan 
pendapatan, sebagai berikut : 
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Gambar 2.24 Listing penerimaan pendapatan 

 

 
2.7 Penyetoran Pendapatan 

1. Input penyetoran, Pilih Menu  Penatausahaan selanjutnya submenu pendapatan 
Penyetoran : 

 
Gambar 2.25 Input penyetoran 

 

2. Setelah tampilan seperti dibahawah ini , Pilih Perangkat Daerah   -   
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Gambar 2.26 Pilih Perangkat Daerah 

 
3. Setelah tampil pilihan perangkat daerah, Akan ditampilkan halaman seperti di 

gambar 2.27, yang menyajikan List daftar STS, List tersebut menyajikan beberapa 
informasi diantaranya : 
j. Nomor STS  : Nomor STS 
k. Nota Debit  : Nomor Nota Debit 
l. Tanggal STS  : Tanggal Dibuat STS 
m. Keterangan   : Penjelasan atas penetapan pendapatan  
n. Nilai   : Nilai Rupiah yang disetorkan 
o. Keterangan  : Uraian atau penjelasan STS 

 
Gambar 2.27 Listing STS 
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4. untuk input STS   (Mouse-double click), sehingga tampil seperti 
dibawah ini  
 

 
Gambar 2.28 Input STS 

 

5. No STS akan terbit apabila sudah dipilih simpan  sehingga tampil 
seperti dibawah ini 

 
Gambar 2.29 Listing STS  

 

6. untuk input rincian STS    pilih rekening pendapatan yang akan di 

setor (Mouse-double click) , sehingga tampil seperti dibawah ini : 
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Gambar 2.30 Pilih Rekening STS 

 

7. Setelah di simpan, STS pendapatan tersebut akan tampil pada Listing STS, sebagai berikut: 

 
Gambar 2.31 Listing STS 

 

8. Untuk Cetak STS dan Nota Debitpilih no STS  
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Gambar 2.32 Cetakan STS 

  


