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PENGENALAN USER

Dashboard GSO Online adalah sebuah aplikasi terintegrasi dengan OM SPAN dan dapat
diakses melalui alamat berikut ini : htlps:llspaninl.kemenkeu.go.id/. Dalam buku petunjuk
operasional ini akan dijelaskan mengenai tata cara pengoperasian Dashboard GSO Online bagi
SSO dan GSO Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.

1) Definisi User SSO dan eso
Satuan Kerja Support Officer yang selanjutnya disebut SSO adalah petugas yang

bertanggung jawab memberikan dukungan kepada satuan kerja dalam rangka meningkatkan
kualitas pemahaman dan output satuan kerja yang dilaksanakan secara tidak langsung atau
di luar meja layanan (over the counter).

Customer Service Officer yang selanjutnya disebut GSO adalah petugas yang
bertanggung jawab memberikan layanan kepada satuan kerja yang dilaksanakan pada meja
layanan di Kanwil dan KPPN.

User SSO dan GSO merupakan AGENT Layer 3 pada aplikasi HAl DJPBN.yang berasal
dari petugas SSO dan GSO di Iingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dan di Iingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh wilayah Indonesia.

2) Tugas dan Fungsi User eso & sso ONLINE
Satuan Kerja Support Officer yang selanjutnya disebut SSO memiliki tugas mereviu dan

menganalisis kinerja satuan kinerja satker mengkoordinasi langkah tindak lanjut atas hasil
review dan analisis, melaksanakan pembina an dengan asistensi, bimbingan teknis, dan
lainnya kepada satuan kerja, serta menatausahakan data satuan kerja dengan perekaman
dan update data.

Customer Service Officer yang selanjutnya disebut GSO memiliki tugas memberikan
layanan helpdesk kepada satuan kerja pada front office KPPN, menyampaikan informasi dan
langkah terkait kepada SSO untuk tindakan lanjutan, dan menginput data layanan,
memastikan proses pelayanan informasi kepada satuan kerja berjalan sesuai prosedur dan
kebijakan yang berlaku, menerima pertanyaan, permintaan, dan/atau masukan dari satuan
kerja secara langsung di meja layanan front office KPPN dan sarana komunikasi lainnya,
menjawab pertanyaan dan layanan helpdesk aplikasi, serta menyampaikan informasi-
informasi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan kepada SSO.

Terkait tugas yang dimiliki oleh User SSO dan GSO sebagai Agent Layer 3 HAl DJPBN
adalah menatausahakan data satuan kerja baik dengan melakukan input data pengguna
layanan, serta melakukan perekaman secara langsung melalui Dashboard GSO Online terkait
dengan setiap pertanyaan yang diajukan oleh Satuan Ke~a yang berkonsultasi kepada para
SSO dan GSO di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara seluruh wilayah Indonesia beserta solusinya. Hal ini dilakukan untuk
memudahkan dan memberikan persamaan persepsi setiap SSO maupun GSO dalam
memberikan jawaban maupun solusi terkait dengan setiap permasalahan yang diajukan
sehingga setiap jawaban dan solusi dapat dipertanggungjawabkan.



PETUNJUK OPERASIONAL APLIKASI

1) LOG IN ke Aplikasi DASHBOARD eso ONLINE

eara melakukan LOG IN ke Aplikasi DASHBOARD eso ONLINE dengan menggunakan :
A. User OM SPAN sebagai Satker, User OM SPAN sebagai satker dapat digunakan oleh

SATUAN KERJA, KPPN & KANWIL DJPBN sebagai Satker dalam menyampaikan
pertanyaan dan permasalahan kepada SSO&eSO KPPN Mitra Kerjanya, KANWIL
DJPBN terkait revisi anggaran, KPPN Khusus Penerimaan terkait MPN-G2, serta KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah terkait transaksi valas serta sumber dana Pinjaman dan
Hibah.

B. User OM SPAN Sebagai Kuasa BUN, User OM SPAN Sebagai KPPN BUN, KPPN KP,
KPPN KPH, KANWIL DJPBN digunakan oleh SSO&eSO untuk merekam Data
Pengguna Layanan, Data Layanan Permasalahan satker, Data Layanan permasalahan
KPPN sebagai KUASA BUN.

Untuk melakukan LOG IN silakan masukan user dan password pada aplikasi OM SPAN,
seperti pada tampilan dibawah ini :

TAMPILAN MENU LOG IN APLIKASI OM SPAN

J.
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TAMPILAN AWAL HALAMAN OM SPAN SETELAH BERHASIL LOG IN

kemudian setelah berhasil melakukan login silakan anda memilih menu HAl DJPBN di
halaman menu utama OM SPAN, seperti pada tampilan dibawah ini :. .~

A. UNWll OJ~llNRIAl)

I... HAI-OJ;:>IlN

• •••••••

2) Cara Merekam Data Pengguna Layanan Ke Aplikasi DASHBOARD CSO ONLINE
Salah satu tugas eso & SSO ONLINE sebagai Agen layer 3 dalam Aplikasi

DASHBOARD eso ONLINE adalah untuk melakukan perekaman data pengguna layanan ke
aplikasi DASHBOARD eso ONLINE. Untuk database pengguna layanan yang terdapat pada
DASHBOARD eso ONLINE menggunakan data yang berasal dari HAl DJPBN.
Data pengguna layanan dibutuhkan ketika akan melakukan perekaman data layanan, apabila
data pengguna sudah tersedia maka eso & SSO ONLINE lang sung dapat memilih. Namun



apabila belum terdaftar maka silakan melakukan perekaman menggunakan menu Data
Pengguna Layanan, seperti pada tampilan dibawah ini :

'I~-'- ]:::::;'--""'"0= -....'-
•..•.- ----_ _._..._-=-
----_ •••••••••ir"~__...,----

--~•..,-".•
, '"..

Setelah melakukan klik pada menu Data Pengguna Layanan maka akan muncul tampilan
monitoring user aktif yang terdaftar pada KPPN atau Kanwil DJPBN yang bersangkutan. Pada
halaman ini juga terdapat menu filter dan tambah, untuk menu filter digunakan untuk
mempermudah pencarian Data Pengguna Layanan, sedangkan menu tambah digunakan
untuk menambahkan Data Pengguna Layanan .

• '_ IIIl __

._-

....•...."" ....•....-

'-'-",

••....."

. . .
TAMPILAN MONITORING DATA PENGGUNA LAYANAN

~.
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Untuk melakukan rekam Data Pengguna Layanan ke Aplikasi DASHBOARD eso ONLINE
dapat dilakukan menggunakan kedua user OM SPAN yaitu

A. User OM SPAN sebagai Satker, untuk user OM SPAN sebagai satker dapat
melakukan perekaman data pengguna layanan hanya untuk pengguna layanan yang
terdaftar sebagai unit satker yang bersangkutan.
Untuk perekaman data pengguna layanan pada user ini dapat dilihat pada tampilan
dibawah ini :

CARl EMAil

Email

@

Isilah semua kolom bertaoda sebetum melanjutkan

x

Isikan alamat email dengan domain email yang ingin direkam, setelah melakukan
rekam klik enter dan pilih kirim, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :

TAM BAH PENGGUNA

Nama

[ agent slipl

Organis.lsi

x )

Email

sgent.srtp@gmell.com

x

5278-~4KANTOR PELAYAN.4N PERSEHDAHAR..:..AN NEGARA PEKAf-lBARU

Hapus hian Kinm

Setelah selesai melakukan rekam klik kirim maka proses rekam Data Pengguna
Layanan telah selesai.

B. User OM SPAN Sebagai Kuasa BUN, untuk user OM SPAN sebagai sebagai Kuasa
BUN dapat melakukan perekaman data pengguna layanan untuk beberapa macam
level pengguna antara lain:

1. SATKER
2. KPPN
3. PEMDA
4. MASYARAKAT/UMUM
5. BANK
6. PIHAK KETIGA
7. MAHASISWAIPELAJAR

Untuk perekaman data pengguna layanan pada user ini dapat dilihat pada tampilan
dibawah ini :



CARI EMAil

Email

@

Isilah semua kolom bertanda sebelum melanjutkan.

x

Isikan alamat email dengan domain email yang ingin direkam, setelah melakukan
rekam klik enter dan pilih kirim, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini :

TAMBAH PENGGUNA

Nama Email

AGENT.SITP@gmail.com

x

Pilih Jenis Unit Penanya

KPPN
SATKER
P'HAKKE.3

?=.r•..,:)J.,
SANK

MAHASISWA.;?ELAJAR

MASYARAKA-;-lUMUM

I

Untuk jenis pengguna selain satker setelah selesai melakukan rekam klik kirim maka
proses rekam Data Pengguna Layanan telah selesai.

TAM BAH PENGGUNA

N.am<l

agent srtp

Pilih Jenis Unit Pen<lnY<l

I KPPN

Hapuslsian

Email

AGENT.SITP@gmeil com

Kirim

x

Sedangkan untuk jenis pengguna satker setelah memilih jenis pengguna maka anda
diwajibkan memilih kode satkernya dan seteJah dipilih silakan klik kirim maka proses
rekam Data Pengguna Layanan telah selesai.
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TAMBAH PENGGUNA

Nama

agel'1t sitp

Pilih Jenis Unit Penanya

SATKER

Isilah semua kolom bertan,

Email

AGENT.SITP@gmeilcom

,. ; "'.,.

~06S1~~J.~~SMN TINGGI RIAU
006821 KEJ.llJ(SA4N HEGERI PEKAN8ARU

006863 KEJAKSA4N HEGER I KAMPAR

006-;'06 KEJ.4KSAAN NEGERI ROKAI.J HULU

000910 KEJ.llJ(SA4N NEGERI SIAK

000001 8ADAr., KESBANGPOl DAN L1NMAS PROVINSI RIAU

0Q{l0()4 D1Af.JS KIMPRASWIL PROVtNSI RIAU

3) eara Merekam Data Layanan Ke Aplikasi DASHBOARD eso ONLINE

Tugas utama eso & SSO ONLINE sebagai Agen layer 3 dalam Aplikasi DASHBOARD
eso ONLINE adalah untuk melakukan perekaman dan dokumentasi atas semua data
layanan atau permasalahan yang disampaikan oleh Satuan Kerja yang berkonsultasi kepada
eso & SSO di Iingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan eso & sso
di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara seluruh wilayah Indonesia. Proses
perekaman dan dokumentasi dilakukan melalui menu data layanan atau permasalahan yang
terdapat pada aplikasi DASHBOARD eso ONLINE seperti pada gambar di bawah ini :

Untuk melakukan rekam Data Pengguna Layanan ke Aplikasi DASHBOARD eso
ONLINE dapat dilakukan menggunakan kedua user OM SPAN yaitu

A. User OM SPAN sebagai Satker, untuk user OM SPAN sebagai satker dapat
melakukan perekaman data layanan terkait permasalahan yang disampaikan oleh
satuan kerja kepada KPPN mitra kerjanya sebagai kuasa bun, Kanwil DJPBN di
wilayah kerjanya terkait revisi anggaran, KPPN Khusus Penerimaan terkait MPN-G2,
KPPN Khusus Pinjaman Hibah terkait dengan transaksi Valas serta sumber dana
Pinjaman dan Hibah.
Untuk perekaman data pengguna layanan pada user ini dapat dilihat pada tampilan
dibawah ini :

•• M~"

•• KANTOR PHAY.A.NAN

PEFlBENOAl-lARAAN NEGA.FlA

P£KANBARU

2017

,. k..lua.

'"
+ HA1.DJ~BN

~ 8-era,.,da

•• Dilshbo.rd

.•• Data Penqgun3 Layanan

Meo-eam data P'@ng9una layanan d.n monitoring data

P~99'.",•

BOVlll.lan dol'" layanan Pe.tx-ndah,lIraan

Merelc.m dan memonilor bantuan dan layilnan

p•••bend.h.~n.. ~



Untuk melakukan perekaman tiket silakan memilih tam bah maka form isian tiket akan muncul
seperti tampilan aplikasi dibawah ini :

.' ,

x

LoJY3"\<tnRe',;si OIPA.KAN'/IlL OJP6N

aya~al'lA,lPNG2 .KPP Khusus ?enenm,un

Laya'"Ian PIr.j3man da:'l Hoar'! .KPPN Khusus Pil\Jaman d3n HJbah

Tujuan PertanyaOin

Browse

lsilah M'mua kolom lx-rtan

Perb.nynn

D~t.l Penanya, Tam bah datd disini

lampiran (fIle pdf/xis/zip)

REKAM TIKfT VERSI BETA

Untuk melakukan perekaman tiket silakan melakukan pengisian sesuai dengan langkah-
langkah berikut :
1) Mengisikan subjek pertanyaan di kolom pertanyaan yang tersedia pada menu isian tiket
2) Memilih data penanya berdasarkan pejabatlstaf pengguna layanan satker yang bertanya

dan apabila belum terdaftar silakan menambahkan sendiri di menu rekam data pengguna
layanan atau klik tambah data.

3) Melakukan perekaman isi pertanyaan secara iengkap dan detail pada kolom isi di
halaman isian tiket

4) Mengunggah lampiran atau data pendukung terkait tiket yang dibuat apabila diperlukan
menggunakan ko[om lampiran

5) Memilih tujuan pertanyaan untuk disampaikan apakah akan dikirimkan kepada :
a. Layanan Perbendaharaan dikirimkan ke KPPN Kuasa BUN mitra kerja satker
b. Layanan Revisi DIPA dikirimkan ke KANWIL DJPBN mitra kerja satker
c. Layanan MPN-G2 dikirimkan ke KPPN Khusus Penerimaan
d. Layanan Pinjaman dan Hibah dikirimkan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

6) Setelah semua isian diisi dengan lengkap silakan klik enter dan pilih kirim maka
pertanyaan anda akan terkirim sesuai dengan tujuan pertanyaan yang teiah anda pilih.

Untuk tiket yang sudah direkam oleh satker pada apiikasi DASHBOARD eso ONLINE
maka akan muncul pada halaman monitoring data layanan atau permasalahan untuk

~.
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dilakukan monitoring atas semua tiket baik yang selesai maupun menunggu respon
jawaban, seperti pada tampilan rekap dibawah ini :

., ~. ..". . .~.. . - ~ "

!! ONLINE MONITORING SPAN" •. lWIfORPUAY_ !I 'Ott ,.

1 -- - • _. -

~ Rekap Tiket ' T 0 III + I

I ' , ' , fI. fER PDf Den tAMlAH, .,

N. N~ma.Email T"'91l~1 No. ~d~,~".1T,k~lSubj •.•• Sl.ltln ~Ujl

"'S ld'y~"'.'l 19.'o'IAY.1111.U47 No.Rtrl,HAJ-~9'130l9 ,...,. Del~,1
I.•• Ilkot Jetel.II upd'ie 5

"nS "'I,~~"~" l'9.WY.1711.22-S5 III" R~t HAJ.S29'12~7 StlrSai 0.01 •• 1

tel Ilkel leI""" updole"

• "S Ul,~ •.•••.dn 19.'.1AV.l1 '::l.~03 No. R~': ~A,I-S291(i.4JS& ,...,.•. o..td~
ns Tlk£T SHHAH UPOATE 2

'''1 sel')'3"'~ H.MAY.l110.2B.42 No. R~t HAI.Sl9'OlSJ4 ,..•.•. Dto!.~

US Tll(ET SETELAH UPDATl 1

am s~t1)a •••.I'" OH..tAY.17 11.2~Ul No R~ IiAJ.5O-I11360S ,..•.•. De~.il

tM tlkel me"uJu dew II

B. User OM SPAN Sebagai Kuasa BUN, untuk user OM SPAN sebagai sebagai Kuasa
BUN dapat melakukan perekaman data layanan atau permasalahan untuk beberapa
macam level pengguna antara lain:
,/ SATKER
,/ KPPN
,/ PEMDA
,/ MASYARAKATIUMUM
,/ BANK
,/ PIHAK KETIGA
,/ MAHASISWNPELAJAR

Untuk perekaman data pengguna layanan pada user ini dapat dilihat pada tampilan
dibawah ini :

~ Menu

010 KPPN PEKANBARU

rEi! 2017

[. Keluar

Cl ; " "f: Te

•• Mon"" PA

•• HAJ.DJPBN

~IData Pengguna Layanan

Merel<3m data pengguna layanan, moroitoring data

pengguna

Data Rekam Layanan/Permasalahan

Merekam data layanan/permas.;li;han oleh CSO/S~

Laporan Layanan/Permas.;lahan

Monitoring dan ceta~ (pdf/xis) Laporan

Layanan/Permasalahan tingl<3t KPPN.

:lIl Dashboard

Untuk melakukan perekaman tiket terdapat dua jenis perekaman tiket berdasarkan unit
pengguna layanan atau penanya yaitu KPPN dan Non KPPN.



I. REKAM TIKET Untuk UNIT Pengguna KPPN
Untuk unit penanya KPPN adalah unit penanya yang berasal dari KPPN dalam hal ini pegawai
yang mempunyai user dan kewenangan sebagai pengelola kuasa BUN pada aplikasi SPAN
dan memiliki permasalahan terkait dengan BUN dan SPAN. Bagi unit pengguna KPPN oleh
CSO & SSO data layanan atau permasalahan yang sudah direkam pada DASHBOARD CSO
ONLINE hanya akan dikirimkan ke HAl DJPBN.

Untuk melakukan perekaman tiket silakan memilih tambah maka form isian tiket akan muncul
seperti tampilan aplikasi dibawah ini :

RfKAM TIKET VERSI BETA

Pilih Jenis Unit Penanya

KPPN

Pertanyaan

Lampiran (file pdflxlslzip)

Rrnw~p.

-I
Data Penanya KPPN. Tambah data disini

PHih salah satu ...

Status Tiket

)(

IsHah semua kolom bertanda sebelum meJanjutkan.

Untuk melakukan perekaman tiket silakan melakukan pengisian sesuai dengan langkah-
langkah berikut :
1) Mengisikan subjek pertanyaan di kolom pertanyaan yang tersedia pada menu isian tiket
2) Memilih jenis unit penanya KPPN
3) Memilih data penanya berdasarkan pejabaUstaf pengguna layanan KPPN yang bertanya

dan apabila belum terdaftar silakan menambahkan sendiri di menu rekam data pengguna
layanan atau klik tambah data.

4) Melakukan perekaman isi pertanyaan secara lengkap dan detail pada kolom isi di
halaman isian tiket

5) Mengunggah lampiran atau data pendukung terkait tiket yang dibuat apabila diperlukan
menggunakan kolom lampiran

11jHAI DJPBN



6) Memilih tujuan pertanyaan untuk disampaikan dan akan dikirimkan secara otomatis
kepada HAl DJPBN

7) Setelah semua isian diisi dengan lengkap silakan klik enter dan pilih kirim maka
pertanyaan anda akan terkirim sesuai dengan tujuan pertanyaan yang telah anda pilih.

Untuk tiket yang sudah direkam oleh satker pada aplikasi DASHBOARD GSO ONLINE maka
akan muncul pada halaman monitoring data layanan atau permasalahan untuk dilakukan
monitoring atas semua tiket baik yang selesai maupun menunggu respon jawaban, seperti
pada tampilan rekap dibawah ini :

29"",I,V.1111.lXU~ No.l'tI't HJ\J.~l9110121
YES nKtT 5£TUAH UPOAU)

II. REKAM TIKET Untuk UNIT Pengguna NON KPPN
Untuk unit penanya NON KPPN adalah unit penanya yang berasal dari Satker, Masyarakat
Umum, Pemda, Pihak ketiga, Bank, serta Mahasiswa dan memiliki permasalahan atau
pertanyaan terkait dengan operasional satker atau perbendaharaan.
Bagi unit pengguna NON KPPN oleh GSO & SSO data layanan atau permasalahan yang
sudah direkam pada DASHBOARD GSO ONLINE dapat dikirimkan ke HAl DJPBN, KPPN
Sebagai BUN, KANWIL DJPBN, KPPN Khusus Penerimaan, dan KPPN Khusus Pinjaman dan
HIBAH.

Untuk melakukan perekaman tiket silakan memilih tambah maka form isian tiket akan muncul
seperti tampilan aplikasi dibawah ini :



REKAM TIKETVERSIBETA

Pilih Jen;:!! Unit Penanya

, SATKER

Pertanyaan

Lampiran (fife pdf/:dsfzip)

Pilih eso/sso

Pilih salah satu ...

I
I

Browse... .

x

-(n)-,I
Data Penanya SATKER. Tambah data disini

Pilih salah satu ...

Status Tiket

Pilih salah satu...

Masukkan Password CSO

lsilah semua kolom bertanda sebelurn melanjutlcan.

Unluk melakukan perekaman likel silakan melakukan pengisian sesuai dengan langkah-
langkah berikul :
1) Mengisikan subjek pertanyaan di kolom pertanyaan yang lersedia pada menu isian likel
2) Memilih jenis unil penanya apakah salker, Masyarakal Umum, Pemda, Pihak keliga,

Bank, alau Mahasiswa
3) Memilih dala penanya berdasarkan pejabal/slaf pengguna layanan NON KPPN yang

bertanya dan apabila belum lerdaflar silakan menambahkan sendiri di menu rekam dala
pengguna layanan alau klik lam bah dala.

4) Melakukan perekaman isi pertanyaan secara lengkap dan detail pada kolom isi di
halaman isian likel

5) Mengunggah lampiran alau dala pendukung lerkaillikel yang dibual apabila diperlukan
menggunakan kolom lampiran

6) Memilih lujuan pertanyaan unluk disampaikan apakah akan dikirimkan kepada :
a. Layanan Perbendaharaan dikirimkan ke KPPN Kuasa BUN milra kerja salker
b. Layanan Revisi DIPA dikirimkan ke KANWIL DJPBN milra kerja salker
c. Layanan MPN-G2 dikirimkan ke KPPN Khusus Penerimaan
d. Layanan Pinjaman dan Hibah dikirimkan ke KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

7) Selanjulnya silakan memilih pelugas yang melakukan perekaman dala layanan alau
permasalahan apakah SSO alau eso

13 I H A I 0 J P B N



8) Tahap berikulnya adalah memasukan password eso sebagai idenlilas yang harus
dimasukan sebelum melakukan kirim like!.

9) Selelah semua isian diisi dengan lengkap silakan klik enler dan pilih kirim maka
pertanyaan anda akan lerkirim sesuai dengan lujuan pertanyaan yang telah anda pilih.

Unluk likel yang sudah direkam oleh salker pada aplikasi DASHBOARD eso ONLINE maka
akan muneul pada halaman moniloring dala layanan alau permasalahan unluk dilakukan
moniloring alas semua likel baik yang selesai maupun menunggu respon jawaban, seperti
pada lampilan rekap dibawah ini :

N. In01an.; Peniny •• No>m.>, Em.lil T.I"99"1
No. R •• f •••enu M"lod ••,
Tiht,Subj ••k e,o

527844 SATKER !ns ~fry"w4n Col-MAY. No. R••~ HAl. Di"'PU1 pad.
KA.NTOR PELAl'ANAN 17 10.47,5$ 504105-411 OMSI>AN
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4) Cara Menjawab Pertanyaan atau permasalahan yang disampaikan kepada ssa &
CSO

Dalam memberikan pelayanan sebagai agenl layer 3 HAl DJPBN eso & SSO harus
memberikan jawaban alas pertanyaan yang disampaikan melalui DASHBOARD eso
ONLINE dan apabila tidak dapal memberikan jawaban maka dapal meneruskan
permasalahan ke HAl DJPBN unluk mendapalkan penanganan lebih lanju!.
Terkail mekanisme menjawab pertanyaan alau permasalahan oleh SSO & eso dibagai
menjadi dua yailu :
A. Jawaban dengan slatus RESOLVED, Jawaban dengan slalus RESOLVED adalah dala

layanan alau permasalahan yang direkam oleh salker alau direkam oleh SSO & eso dan
dapal diselesaikan seeara langsung oleh SSO & eso sehingga data layanan alau
permasalahan lersebul memiliki slatus selesai.
Unluk merekam jawaban dengan slalus RESOLVED, silakan mengikuli langkah-Iangkah
berikul ini :
1) Silakan membuka halaman moniloring dala layanan alau rekap tikel, kemudian

meneari likel dengan stalus menunggu konfirmasi/respon dari KPPN seperti lampilan
dibawah ini :
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2) Selanjutnya silakan klik detail untuk membuka tiket tersebut maka akan muncul
tampilan isian jawaban seperti berikut :
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DETAIL TIKET VERSI BETA x

Subjek

HAI-531160406
Masarah

Nama, Email

aris setiyawan,

Stalus

Menunggu konfirmasilrespon dan KPPN

Tikel oleh aris setiyawan 31-MAY-1703.57.11.

I Mohon bantuannya

Status Tiket

Metode

Diinpul pada OMSPAN Salker

o
l Selesai

Jawaban

Lampiran (file pdf/xis/zip)

Masllkkan Password eSO

Pilih eso/sso

Rrmo,," I! l_Pi_lih_s_a_lahsatu ...

IsHahsemua kolom bertdnda s.ebelurnmelanjutkan.

3) Untuk kolom 1, 2, dan 3 pada halaman isian jawaban merupakan keterangan subjek,
nama dan email, serta status satker.

4) Untuk kolom 4 merupakan kolom pertanyaan yang disampaikan oleh satker
5) Untuk kolom 5 silakan memilih status selesai untuk menjawab data layanan atau

permasalahan dengan status resolved

J,



6) Untuk kolom 6 merupakan kolom isian jawaban, si/akan anda menginputjawaban dan
solusi pada kolom ini

7) Untuk kolom 7 digunakan untuk melakukan unggah lampiran atau dokumen
pendukungjawaban

8) Untuk kolom 8 silakan memi/ih eso atau SSO yang memberikan jawaban
9) Untuk kolom 9 silakan memasukan password eso yang telah diberikan
10) Setalah selesai melakukan pengisian input jawaban silakan klik enter dan pi/ih kirim

maka jawaban anda akan dikirimkan langsung kepada user penanya.

B. Jawaban dengan status ESKALASI ke HAl DJPBN, Jawaban dengan status ESKALASI
ke HAl DJPBN adalah data layanan atau permasalahan yang direkam oleh satker atau
direkam oleh SSO & eso dan tidak dapat diselesaikan seeara langsung oleh SSO & eso
sehingga data layanan atau permasalahan terse but akan dieskalasi ke layer 1 dan layer
2 HAl DJPBN untuk mendapatkan solusi dan jawaban lebih lanjut.
Untuk merekam jawaban dengan status RESOLVED, silakan mengikuti langkah-Iangkah
berikut ini :
1) Si/akan membuka halaman monitoring data layanan atau rekap tiket, kemudian

meneari tiket dengan status menunggu konfirmasi/respon dari KPPN seperti tampilan
dibawah ini :
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2) Selanjutnya silakan klik detail untuk membuka tiket tersebut maka akan muneul
tampi/an isian jawaban seperti berikut :
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DETAIL TIKET VERSI BETA lC

Subjek

HAI-531160406
Masalah

Nama, Email

aris setiyawan.

Status

Menunggu konfirmasilrespon dan KPPN

Metode

Diinput pada OMSPAN Salker

liket oleh aris seliyawan 31-MAY-17 03.57.11.

I Mohon bantuannya

Status Tike!

[ Kirim ke HAl

Masukkan Password CSO

Pilih CSO/SSO

Pilih salah satu ...

lsilah semua kolom bertanda sebelum melanjutkan.

3) Untuk kolom 1, 2, dan 3 pada halaman isian jawaban merupakan keterangan subjek,
nama dan email, serta status satker.

4) Untuk kolom 4 merupakan kolom pertanyaan yang disampaikan oleh satker
5) Untuk kolom 5 silakan memilih kirim ke HAl untuk melakukan eskalasi ke layer 1 dan

2 HAl DJPBN
6) Untuk kolom 6 silakan memilih esa atau ssa yang melakukan eskalasi ke HAl

DJPBN
7) Untuk kolom 7 silakan memasukan password esa yang telah diberikan
8) Setalah selesai melakukan pengisian input jawaban silakan klik enter dan pilih kirim

maka permasalahan user akan ditindaklanjuti oleh HAl DJPBN.
9) Setelah mendapatkan jawaban dari HAl DJPBN ssa & esa tetap dapat melakukan

monitoring dan meIihat jawaban yang dikirimkan oleh HAl DJPBN dengan klik detail
kembali pada tiket yang terdapat pada halaman monitoring data layanan dan rekap
tiket, seperti pada tampilan dibawah ini :

)
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OETAll TIKET VERSI BETA ><

Subjek Nama, Email

HAI-531160406 aris setjyawan, I
Masalah

Status Metode

Klrim ke HAl Olinput pada OMS PAN Satker

HAI.DJPBN 2017.06.02 0809:22

aris setiyawan 31_MAY_17 03.57.11.000000 PM

Mohon bantuannya

eso 1 Pekan Baru 02-JUN-17 07.52.14.000000 AM

Tiket anda telah di ekskalasi ke HAl OJPBN

HAI.DJPBN 2017.06-02 0810:54

Yth. aris setiyawan

Terlma kasih telah menggunakan layanan HelpCleSkTerintegrasl HAl OJPBN.

Oemikian informasi ini kami sampaikan semoga dapat membantu. Terimakasih.

Hapus Isian I Kirim I
10) Selelah likel mendapalkan balasan dari HAl DJPBN silakan SSO&CSO melakukan

klik kirim kembali unluk merubah slalus likel menjadi resolved dan likel akan berubah
stalus menjadi selesai, seperti pada lampilan dibawah ini :

e,
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DETAll llKET VERSI BETA

Subjek

HAI-531160406
Masalah

Status

Selesai

HAI-DJPBN 2017-06-02 0809:22

aris seliyawan 31-MAY-17 03.57.11.000000 PM

Mohon bantuannya

CSO 1 Pekan Baru 02.JUN-17 07.52.14.000000 AM

liket anda lelah di ekskalasi ke HAl DJPBN

HAI-DJPBN 2017-06-02 0810:54

Ylh. arts setiyawan

Nama, Email

aris setiyawan, milanistmy@gmail.com

Melode

Diinpul pada OMSPAN Satker

x

lerima kasih lelah menggunakan layanan Helpdesk lerinlegrasi HAl DJPBN.

Demikian informasi ini Kami sampaikan semoga dapat membantu. Terimakasih.
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5) Laporan Aplikasi DASHBOARD eso ONLINE

Dalam memberikan pelayanan sebagai agent layer 3 HAl DJPBN eso & SSO harus
memberikan laporan secara periodik dalam rangka pengukuran kinerja sesuai dengan
amanat PER-50/PB/2016. Berdasarkan hal tersebut maka pada aplikasi DASHBOARD eso

&,



ONLINE diberikan sebuah tools untuk melakukan monitoring atas data layanan permasalahan
serta menu untuk mencetak laporan dalam bentuk PDF & Excel.
Untuk menu laporan layanan permasalahan hanya tersedia pada user OM SPAN level Kuasa
BUN. Setelah melakukan login silakan memilih menu laporan layanan/permasalahan seperti
pada tampilan dibawah ini :
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2017
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Laporan layananIPermasalahan

Monitoring dan ceta/( (pdf/xis) laporan
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TAMPILAN MONITORING LAPORAN LAYANAN

Menu-menu yang terdapat pada halaman Laporan Layanan/Permasalahan pada aplikasi
Dashboard CSO Online antara lain:

a. Filter : menu ini digunakan untuk melakukan sort atau filter data pada halaman
monitoring Laporan Layanan/Permasalahan sesuai dengan kebutuhan pengguna

b. PDF : menu ini digunakan untuk mencetak laporan dalam format PDF
c. EXCEL : menu ini digunakan untuk mencetak laporan dalam format Excel
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6) LOG OUT dari Aplikasi DASHBOARD eso ONLINE

Setelah selesai melakukan tugas sebagai eso & SSO ONLINE HAl DJPBN user
diharuskan melakukan LOG OUT dari aplikasi DASHBOARD eso ONLINE saat jam kerja
layanan berakhir dengan mengakses menu LOG OUT pada aplikasi HAl DJPBN seperti pada
tampilan aplikasi dibawah ini :

----------
• • ••••• PEICAIIWlU II~
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TAMPILAN MENU LOG OUT DASHBOARD eso ONLINE

---S E K I A N---


