
DAFTAR FAQ PPP 

Frequently Asked Questions 

Platform Pembayaran Pemerintah 

 

Payung Hukum Implementasi Platform 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apa dasar hukum piloting pembayaran 

gaji melalui Platform Pembayaran 

Pemerintah? 

a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 
204/PMK.05/2020 tentang Piloting Pembayaran 
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara melalui 
Platform Pembayaran Pemerintah. 

b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
nomor PER-25/PB/2020 tanggal 21 Desember 
2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Belanja Pegawai dan Belanja Barang 
Operasional dalam Piloting Pembayaran Dalam 
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara melalui Platform Pembayaran 
Pemerintah. 

c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan 
nomor PER-24/PB/2020 tanggal 10 Desember 
2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dengan 
Menggunakan Aplikasi Gaji Modul Satker 
Berbasis Web. 

2 Dengan adanya peraturan terkait 

pembayaran melalui platform, apakah 

berarti ada 2 aturan terkait pengeluaran 

APBN? 

 

Transaksi belanja bagi satker yg ditunjuk menjadi 

piloting pembayaran melalui platform (transaksi 

digital melalui interkoneksi) mengacu ke regulasi 

platform, sedangkan bagi satker yang belum ditunjuk 

menjadi piloting, transaksi belanjanya mengacu ke 

PMK 190 tahun 2012. 

3 Revisi PMK 190 akan mengadopsi 

transaksi belanja versi manual dan versi 

digital. Apakah bentuk format tagihan 

mengadopsi kedua versi atau menjadi 

satu? 

Perubahan PMK 190 tahun 2012, nantinya tidak 

menggantikan PMK Piloting, tetapi mengakomodasi 

dan memayungi transaksi digital. PMK Piloting 

menjadi rujukan terkait transaksi platform dan 

mengelola perubahan sistem elektronik secara 

bertahap dengan tujuan akhir seluruh sistem terkait 

PPP terrsertifikasi sesuai UU ITE. 



Pada tahap Piloting, transaksi digital akan dipisah 

dengan transaksi yang manual. Tidak ada tambahan 

lampiran terkait format baru, approval PPK langsung 

PPSPM, PPSPM melakukan approval dan diteruskan  

langsung ke KPPN. 

4 Kenapa dipilih entry dokumen dengan 

sistem digital (single entry point), apa ada 

keuntungan dan kekurangannya? 

Dalam transaksi platform, tidak ada lagi entry data 

tagihan, misalnya untuk pembayaran tagihan jasa 

listrik, satker dapat langsung melakukan request ID 

pelanggan melalui interkoneksi SAKTI dan Web 

Service PLN, dan langsung dapat membuat 

komitmen (SPP) secara otomatis melalui SAKTI 

(sistem end to end). 

 Keuntungan: 

a. Tidak ada lagi administrasi secara manual, 
sehingga mengurangi dokumen fisik. 

b. Pembayaran atas komitmen dapat terjadwal 
dengan baik. 

c. Monitoring oleh pengelola platform untuk 
memberikan kepastian terhadap mitra dan/atau 
rekanan bahwa transaksi yg dilakukan satker 
akan dibayar tepat waktu dan tepat jumlah. 

  

Kerugian: 

a. Tahapan awal piloting jadi lebih panjang, 
dikarenakan jumlah kanal dan interkoneksi lebih 
banyak. 

b. Tambahan dan perubahan fungsi Supervisi, 
misalnya oleh Kanwil DJPb. 

c. Tanggal tagihan harus sesuai data sehingga 
perilaku konsumsi listrik ketahuan. 

d. Isu keamanan transaksi yang lebih besar. 

 

  



Proses Bisnis Pembayaran Gaji melalui Platform 

No Pertanyaan Jawaban 

1 PBDK ini dipegang oleh siapa? apakah 

Kasubag Kepeg Kanwil atau KSU KPPN? 

PBDK Kanwil, apakah tanggung 

jawabnya melingkupi unit kerjanya saja 

atau untuk seluruh usulan update yang 

berasal dari KPPN? 

PBDK merupakan KSU KPPN dan Kasubbag 

Kepegawaian Kanwil pada level satker masing-

masing. Tanggung jawab PBDK Kanwil tidak 

termasuk lingkup KPPN di bawahnya. 

2 Kepala Seksi yang baru saja promosi 

seharusnya dibayarkan tunjangan 

jabatan, tapi masih dibayarkan tunjangan 

umum pada Gaji Desember 2020. 

Bagaimana metode pembayaran 

kekurangannya pada Gaji web? 

Pembayaran gaji Januari 2021 menggunakan 

SK menduduki jabatan baru. Kekurangan gaji 

bulan sebelumnya dibuatkan oleh Kanpus 

DJPb. KPPN hanya bertugas melakukan 

penyesuaian data pegawai ybs agar SK 

menduduki jabatan terbaru sudah masuk 

(update) pada HRIS. 

 

Silahkan membuat gaji induk bulan Januari  

2021 terlebih dahulu sebelum mengajukan 

kekurangan gaji. 

3 PPABP instansi vertikal DJPb melakukan 

pengawasan seperti apa? Karena 

dimungkinkan pengelola HRIS berbeda 

dengan PPABP, misalnya pada Kanwil 

pemegang HRIS adalah Subbag 

Kepegawaian, sedangkan PPABP oleh 

Kasubbag Keuangan. 

PPABP di daerah masih memakai aplikasi gaji 

dalam rangka support pembayaran gaji. Dalam 

rangka piloting pembayaran gaji melalui 

platform, tidak ada lagi PPABP di daerah, hanya 

ada 1 PPABP yang posisinya di Kanpus DJPb. 

Dengan adanya interkoneksi platform, ranah 

keuangan dan kepegawaian terpisah dengan 

jelas. Instansi vertikal hanya melakukan input 

data kepegawaian oleh PPDK di HRIS. 

4 Bagaimana jika terjadi pembayaran KGB 

yang terlewat? Apakah KPPN hanya 

melakukan updating data saja? 

Update perubahan KGB dilakukan melalui 

aplikasi HRIS oleh masing-masing Satker, 

sedangkan proses pembayaran gaji dilakukan 

oleh Kanpus DJPb berdasar data dari aplikasi 

HRIS. Jika terjadi keterlambatan update KGB, 

pembayaran dapat dilakukan pada bulan 

berikutnya. 



5 Apabila PPABP pada kantor vertikal 

(DJPb) tidak ada, yang membuat 

pengajuan uang makan dan lembur 

(menandatangani) siapa? Dimana, pada 

aplikasi GPP yang menandatangani 

adalah PPABP. 

  

Pembayaran uang makan dan lembur tetap 

dilakukan oleh Satker (PPABP) daerah karena 

belum merupakan ruang lingkup pembayaran 

melalui platform. 

Pembayaran melalui platform, hanya untuk 

pembayaran gaji induk, kekurangan gaji, 

susulan gaji yang dibayarkan melalui Kanpus 

(DJPb). 

6 Apakah dengan piloting pembayaran gaji 

melalui platform, Perdirjen nomor 41 

tentang sentralisasi gaji masih berlaku? 

  

Perdirjen nomor PER-25/PB/2020 tanggal 21 

Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja 

Barang Operasional dalam Piloting Pembayaran 

Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara melalui 

Platform Pembayaran Pemerintah telah 

mencabut Perdirjen 41 dimaksud. 

7 Perubahan data pada HRIS dapat 

dilakukan baik oleh pegawai sendiri 

maupun oleh UPK, terkait hal tersebut 

adakah SOP baru untuk pemutakhiran 

data HRIS terutama yang terkait 

penggajian (keuangan)? Dikhawatirkan 

terdapat data dobel karena direkam oleh 

pegawai sendiri dan oleh UPK. 

Selama ini update data kepegawaian 

melalui Pbn Open dan HRIS, apakah 

setelah berlakunya platform pembayaran 

ini, update data kepegawaian cukup lewat 

HRIS saja? 

Update data kepegawaian dilakukan dengan 

metode single entry melalui aplikasi HRIS yang 

dapat dilakukan oleh pegawai atau UPK dan 

terdapat mekanisme approval terhadap 

perubahan data sesuai tingkatan kewenangan. 

Hal tersebut untuk menghindari adanya data 

dobel pada aplikasi HRIS. 

SOP terkait pembayaran gaji melalui platform 

akan disusun berdasarkan proses bisnis yang 

ditetapkan. 

8 Data kepegawaian yang telah dilakukan 

penyesuaian (update) seperti SK 

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) telah diinput 

pada aplikasi Pbn Open, tetapi belum ada 

approval dari kantor pusat, apa yang 

harus dilakukan oleh pengelola SDM 

kantor vertikal? 

Pengelola SDM kantor vertikal silahkan 

menunggu approve terhadap update data oleh 

kantor pusat karena prioritas approval yang 

dilakukan oleh kantor pusat saat ini adalah 

untuk SK KGB dengan TMT yang segera 

berlaku. Kantor vertikal dapat berkoordinasi 

dengan pengelola kepegawaian secara 

berjenjang dari level kanwil sampai level kantor 

pusat. 



9 Apakah pengelola kepegawaian tidak ada 

kewenangan untuk verifikasi/update data 

terkait data HRIS? atau sepenuhnya 

kewajiban setiap pegawai untuk update 

data secara mandiri? 

Terkait update data pada HRIS, dapat dilakukan 

oleh: 1. Masing-masing pegawai lalu kemudian 

diverifikasi oleh atasan langsung/pengelola 

SDM/level user di atasnya; 2. Pengelola SDM 

dengan tetap diverifikasi oleh atasan 

langsung/level user di atasnya. 

10 Detil data apa saja yang harus 

diperhatikan pada aplikasi HRIS dan 

Aplikasi Gaji saat menyusun gaji Januari 

2021 terkait dengan implementasi Piloting 

Pembayaran Gaji melalui Platform 

Pembayaran Pemerintah? 

  

  

Data yang digunakan sebagai dasar 

Pembayaran Gaji melalui Platform Pembayaran 

Pemerintah untuk bulan Januari 2021 adalah 

data terakhir yang terekam pada aplikasi HRIS. 

Data yang ada pada aplikasi HRIS harus sama 

dengan data yang ada pada aplikasi gaji (GPP) 

sebelumnya, oleh sebab itu pastikan elemen 

data pada HRIS dan Gaji web tidak ada 

perbedaan. Detail yang harus diperhatikan 

mencakup semua elemen data, seperti riwayat 

gaji, pangkat, keluarga. 

11 Dalam rangka pemutakhiran data seperti 

Kenaikan Gaji Berkala (KGB) pada 

aplikasi HRIS, apakah perlu dilakukan 

updating semua KGB atau cukup KGB 

terakhir? 

  

Dalam rangka implementasi Piloting 

Pembayaran Gaji melalui Platform Pembayaran 

Pemerintah, diharapkan data pegawai 

merupakan data paling update, termasuk SK 

KGB, untuk itu disilakan melakukan updating 

data SK KGB terakhir saja. Pada kesempatan 

berikutnya, silahkan merekam semua SK KGB 

dengan lengkap. 

12 Apakah data yang direkam dan diperbarui 

pada aplikasi gaji (GPP) langsung dapat 

terekam otomatis pada platform (atau 

difasilitasi fitur seperti impor data)? 

Sampai saat ini, dasar pembayaran platform 

adalah dari aplikasi HRIS dan belum ada tools 

untuk menjembatani impor data secara otomatis 

sehingga pegawai atau pengelola SDM satker 

diwajibkan melakukan penyesuaian dan 

penyamaan data antara HRIS dengan Gaji web. 

13 Dalam rangka kewenangan update data 

kepangkatan, keluarga, dll pada aplikasi 

HRIS, apakah bagian kepegawaian juga 

diberikan hak akses (dalam bentuk user 

tersendiri)? 

Terkait dengan user silahkan melakukan 

komunikasi dengan pengelola SDM kantor 

pusat dan secara formal dengan mengirimkan 

nota dinas permohonan user, termasuk jika ada 

Kepala Subbagian Umum yang pensiun atau 

dijabat oleh plt. 



14 Apakah dokumen selain SK seperti “Surat 

keterangan kuliah anak yang masih 

menjadi tanggungan” apakah juga diinput 

pada aplikasi HRIS? 

Fitur perekaman dokumen non SK seperti “Surat 

keterangan kuliah anak yang masih menjadi 

tanggungan” segera di-deploy (ditambahkan) 

pada aplikasi HRIS. 

 

  



Proses Bisnis Aplikasi HRIS 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Terkait Piloting Pembayaran Belanja Gaji 

melalui PPP, untuk potongan tarif data 

rumah dinas apakah dilakukan update di 

HRIS atau cukup koordinasi dengan PPABP 

pusat? 

Saat ini fitur perekaman potongan sewa 

rumah dinas masih berada pada aplikasi Gaji 

web gaji yg dikelola PPABP pusat (DJPb). 

2 Terkait Piloting Pembayaran Belanja Gaji 

melalui PPP, apabila masih terdapat 

perbedaan data saat rekonsiliasi awal (data 

perbedaaan excel yang dibagikan melalui 

WAG PPABP DJPb), data manakah yang 

pada akhirnya digunakan, GPP ataukah 

HRIS? 

Pada saat implementasi, pembayaran gaji 

mengacu pada data di HRIS, excel hanya 

untuk membantu konsolidasi data awal saja 

yang mungkin sudah tidak up to date dengan 

data pada HRIS. 

3 Surat keterangan kuliah/sekolah direkam di 

menu apa pada aplikasi HRIS? apakah ada 

menu upload dokumen KP4? 

Fitur perekaman surat keterangan kuliah ada 

pada menu riwayat keluarga (aplikasi HRIS) 

dan dapat diupdate oleh UPSDM. 

4 Apakah ada mekanisme check & Balance 

ketika pembayaran gaji melalui Gaji Web 

dijalankan untuk mengurangi resiko 

kesalahan pembayaran? Jangan sampai 

pengelola data kepegawaian seolah-olah 

bertanggung jawab penuh atas kesalahan 

pembayaran gaji pegawai. 

Tetap ada mekanisme check & Balance, yaitu 

melalui proses cek/validasi yang dilakukan 

oleh UPSDM dan PBDK serta atasan 

langsung melalui aplikasi HRIS. Pada 

pembayaran gaji juga dilakukan proses 

rekonsiliasi data gaji antara Satker dengan 

KPPN. 

5 Kami sudah sudah melakukan perekaman 

untuk KGB yang TMT 2021 pada aplikasi 

HRIS, sehingga menyebabkan perbedaan 

gapok dan masa kerja dengan data Gaji 

web. Apakah update data tersebut harus 

dihapus terlebih dahulu (berharap tidak 

perlu dihapus)? 

Perekaman tersebut tidak perlu dihapus, 

tetapi jangan di gunakan untuk update ke Gaji 

web terlebih dahulu (jangan dicentang). 

Kendali proses update ke Gaji web berada 

pada role PBDK. 

  

6 Dalam rangka penyamaan data awal Gaji 

Web, dibagikan data kepegawaian dalam 

format excel pada WA Group PPABP 

lingkup DJPb, keterangan pada excel tertulis 

masa jabatan di HRIS lebih daripada di 

GPP, bagaimana cara mengubahnya? 

Setelah dilakukan validasi dan dinyatakan 

bahwa data HRIS yang benar, maka PBDK 

dapat melakukan update pada Gaji web 

melalui tab (menu) Perubahan. 



7 (Dalam rangka penyamaan data awal Gaji 

Web, dibagikan data kepegawaian dalam 

format excel pada WA Group PPABP 

lingkup DJPb), data pada excel sepertinya 

mengacu pada kondisi cut off sekarang, 

contohnya dari KPPN Barabai, data HRIS 

3b27, sebenarnya besaran gajinya sama 

dengan 3b26, karena golongan 3 masa 

kerjanya genap pada SK KGB, perbedaan 

tersebut apakah diabaikan saja? 

Setiap elemen data HRIS yang 

mempengaruhi besaran gaji, diberi ditanda 

merah apabila berbeda dengan data GPP, 

dalam hal kode golongan/pangkat berbeda 

tetapi besaran gaji sama maka bisa diabaikan 

dan pada HRIS tidak diberi tanda merah. 

8 Status akhir pada HRIS itu seharusnya pada 

posisi Disetujui oleh Atasan atau Disetujui 

APK atau yang lain? 

Data yang terbaca (pada HRIS) untuk proses 

updating ke aplikasi gaji hanya untuk data 

yang telah divalidasi minimal oleh UPK. 

9 Nama resminya UPSDM atau UPK? karena 

pada HRIS tertulis UPK. 

Pada KMK disebut UPSDM, namun pada 

aplikasi HRIS digunakan istilah UPK. 

Penggunaan istilah UPSDM atau UPK sudah 

lazim digunakan. UPSDM memiliki banyak 

role yang salah satunya UPK, role lainnya 

seperti cuti, ijin luar negeri yang terkait 

pengelolaan SDM. Role pada UPSDM ada 

yang didelegasikan ke daerah sesuai PMK 

nomor 6 tahun 2015. 

10 (Terkait perubahan data kepegawaian), 

apakah cukup disetujui UPK supaya dapat 

tercatat datanya? 

Setelah disetujui UPK, maka data dapat 

terbaca oleh PBDK, yang selanjutnya 

digunakan untuk updating ke aplikasi gaji. 

11 (Terkait Pembayaran gaji melalui Gaji Web) 

user UPK (UPSDM), apakah hanya KSU 

saja atau pelaksana kepegawaian bisa 

mengajukan? 

Bisa, silahkan kirim nota dinas usulan user 

UPSDM ke Bagian SDM Setditjen. 

Penambahan role UPSDM diperbolehkan 

lebih dari 1 role, untuk role PBDK dibatasi 

hanya 1 role. 

12 User PBDK ini apakah diajukan terlebih 

dahulu? atau sudah terkoneksi dengan 

KSU/Pelaksana Kepegawaian? 

User PBDK harus diajukan terlebih dahulu 

karena dimungkinkan pegawai yang berbeda 

dengan UPSDM. 

13 Jika terdapat pegawai melakukan update 

data HRIS, maka untuk approval apakah 

Data HRIS yang terbaca untuk proses 

updating ke aplikasi gaji hanya data yang 



cukup oleh atasan langsung saja? Dalam 

hal ini peran KSU dimana? 

telah divalidasi minimal oleh UPK/UPSDM 

yang merupakan peran dari KSU. 

14 Apakah user UPSDM sama persis dengan 

KSU? 

Apabila ada perubahan atau perekaman 

oleh KSU sebagai UPSDM bisa langsung 

tervalidasi, bagaimana jika pelaksana yang 

merekam apa tidak 2 kali kerja? 

Setiap data yang direkam/diupdate oleh 

pejabat/pelaksana yang memiliki role 

UPSDM/UPK otomatis langsung tervalidasi 

dengan level UPK. 

15 Update data HRIS selain di-approve atasan 

langsung, apakah bisa di-approve juga oleh 

user KSU yang juga selaku UPK? 

Betul, approve dilakukan berjenjang dari 

atasan atau bisa juga langsung dari level 

UPK. Data yang terbaca untuk proses 

updating ke aplikasi gaji hanya yang telah 

divalidasi minimal oleh UPK. 

16 Bagi pegawai pelaksana, menu Riwayat 

Jabatan pada HRIS diisi data sesuai SK 

Mutasi/Penempatan, atau SK grading? 

Riwayat Jabatan diisi sesuai SK Mutasi. SK 

Grading dapat diinput pada Riwayat Grading. 

Rekam pangkat dan KGB pada HRIS 

difasilitasi dengan masing-masing menu. TMT 

terbaru dari 2 riwayat data tersebut, diambil 

dan dikomparasi dengan data pada aplikasi 

gaji. 

17 Bagi pelaksana pengelola data 

kepegawaian yang diusulkan menjadi 

UPSDM, berapa lama usulan tersebut 

terealisasi mengingat jangka waktu 

perbaikan pada HRIS harus segera? 

Setelah data pengajuan diterima oleh UPK 

kantor pusat pada Biro SDM, maka role 

setting dilakukan pada saat itu juga. 

18 Verifikasi data pegawai jika sudah 

diverifikasi oleh UPSDM, ternyata diketahui 

kesalahan input data pegawai oleh pegawai 

ybs, bagaimana mekanisme perbaikan 

datanya? 

Terhadap data tersebut, perbaikan data hanya 

dapat dilakukan pada level approval terakhir 

atau yg lebih tinggi. 



19 UPSDM masing-masing unit dapat 

melakukan ubah terkait data pegawai yang 

tidak sesuai dengan dokumen yang 

dilampirkan. Bagaimana jika terdapat 

kekeliruan yang dilakukan oleh UPSDM saat 

melakukan perbaikan tersebut? Apakah 

terdapat riwayat perekaman bahwa data 

tersebut yang melakukan perbaikan terakhir 

adalah UPSDM bukan oleh pegawai ybs? 

Riwayat perubahan data yang lebih detil dapat 

dilakukan saat pengembangan apliksi HRIS, 

saat ini baru tercatat user dan level 

approvalnya. 

20 Terkait role aplikasi HRIS, apakah role 

UPSDM/UPK dan role PBDK berada pada 

user KSU semua? 

Pada dasarnya dimungkinkan kedua role 

tersebut dimiliki oleh pegawai yang sama, 

tergantung kondisi pada unit masing-masing. 

21 (Dalam rangka penyamaan data awal), 

untuk data pangkat apakah hanya update 

data terbaru atau 5 tahun terakhir, atau 

sampai data puluhan tahun kebelakang 

(sampai inpassing dan lain-lain)? 

Minimal data yang terbaru untuk 

sinkronisasi/penyamaan data GPP dengan 

HRIS. Elemen data yang harus disamakan 

yaitu data paling akhir/update, untuk data 

yang sebelumnya dapat disusulkan. 

22 (Pembayaran gaji melalui Gaji Web), 

Apakah modelnya adalah memindahkan 

aplikasi GPP ke HRIS? 

Betul, sebagian fitur interface GPP yang lama 

dipindahkan ke aplikasi HRIS. 

  


