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PENDAHULUAN 

Panduan penggunaan Aplikasi DIPK 2010-2014 merupakan alat bantu pengguna dalam 
menggunakan aplikasi DIPK 2010-2014. Diharapkan dengan alat bantu ini pengguna 
menjadi lebih mengerti akan fungsionalitas dari tiap-tiap bagian dalam Aplikasi DIPK ini.  

Selain dapat diperoleh melalui cakram digital (CD) yang disebarkan ke masing-masing 
instansi pengusul, Aplikasi DIPK 2010-2014 ini juga dapat diunduh melalui website 
Bappenas (http://www.bappenas.go.id). 

SPESIFIKASI HARDWARE &  SOFTWARE  

Berikut ini merupakan spesifikasi minimum hardware dan software yang dibutuhkan 
untuk menjalankan Aplikasi DIPK 2010-2014: 

SPESIFIKASI HARDWARE  
 Processor Intel Pentium III, AMD, VIA yang sesuai; 
 Memory RAM 512 MB; 
 Ruang kosong hard disk 150 MB; 
 Tampilan monitor mendukung 1024x768 pixels; 
 CD drive atau DVD drive jika instalasi akan dilakukan melalui CD ROM; 
 Printer desk jet, inkjet, laser jet, atau yang sesuai untuk mencetak DIPK. 

SPESIFIKASI SOFTWARE  
 Sistem operasi : Microsoft Windows XP, Windows Vista (32bit), atau Windows 7 (32 

bit); 
 Driver printer yang sesuai. 

. 
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INSTALASI APLIKASI DIPK 2010-2014 

Sebelum melakukan instalasi Aplikasi DIPK 2010-2014, pengguna diwajibkan melakukan 
“uninstall” terhadap aplikasi DIPK sebelumnya. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang perlu dilakukan saat melakukan instalasi Aplikasi 
DIPK 2010-2014: 

a. Masukkan CD Aplikasi DIPK 2010-2014 ke dalam CD drive atau DVD drive jika 
melakukan instalasi melalui CD ROM tempat file installer Aplikasi DIPK berada. 

b. Double click file “setup-dipk-2010-2014.msi” untuk melakukan instalasi aplikasi DIPK 
2010-2014. Selanjutnya wizard instalasi akan segera dijalankan, seperti terlihat pada 
window berikut:  

 
Klik tombol “Next” untuk menuju form informasi pengguna. 
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c. Ubah informasi pengguna jika ingin diubah. Klik tombol “Next” untuk menuju form  
folder aplikasi. 

 
d. Klik tombol “Browse” untuk mengubah folder aplikasi. Default folder aplikasi adalah 

“C:\Program Files\Aplikasi DIPK 2010-2014”. Klik tombol “Next” untuk menuju 
form konfirmasi instalasi. 
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e. Klik tombol Next jika telah siap memulai proses instalasi 

 

f. Selanjutnya proses instalasi akan dimulai. 
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g. Selanjutnya klik tombol “Finish” untuk menyelesaikan proses instalasi. 
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PENGGUNAAN APLIKASI DIPK 2010-2014 

MENJALANKAN APLIKASI DIPK 

Untuk menjalankan aplikasi dapat dilakukan memalui beberapa cara berikut: 

 “Double click” Aplikasi DIPK 2010-2014 pada desktop komputer anda. 
 Klik Start Menu,arahkan ke Programs, lalu arahkan ke Daftar Isian Pengusulan Kegiatan PHLN 

2010-2014, kemudian klik Aplikasi DIPK 2010-2014. 

MEMULAI APLIKASI DIPK 

1. Setelah menjalankan aplikasi, selanjutnya akan muncul window berikut, yang terdiri atas Form 
Pemilihan Instansi Pengusul dan beberapa informasi lain seperti Informasi Tanggal dan Waktu. 
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2. Pada form pemilihan instansi pengusul, anda dapat memilih jenis instansi yang terdiri atas: 
a. Kementerian Negara/Lembaga 
b. Pemda 
c. BUMN 

 

3. Untuk jenis instansi Pemda, selanjutnya akan muncul pilihan : 
a. Pemerintah Provinsi 
b. Pemerintah Kabupaten/Kota 
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4. Selanjutnya pilih instansi pengusul yang sesuai: 

 
5. Klik tombol “simpan” untuk menyimpan record instansi pengusul: 
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6. Selanjutnya klik tombol OK, untuk melanjutkan ke pengisian Aplikasi DIPK 

 

7. Pemilihan instansi pengusul ini hanya ditanyakan saat pertama kali memulai aplikasi DIPK, tidak 
lagi ditanyakan untuk berikutnya. Selanjutnya untuk perubahan instansi pengusul hanya dapat 
dilakukan dengan me“reset” Aplikasi DIPK 2010-2014. 
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PENGISIAN APLIKASI DIPK 2010-2014 

Form ini merupakan form utama dari Aplikasi DIPK, yang terdiri atas 4 fungsi utama, yakni: 

1. Tambah Usulan; digunakan untuk melakukan penambahan usulan kegiatan baru. 
2. Daftar Usulan; digunakan untuk menampilkan, mengedit dan mencetak usualan kegiatan yang telah 

diinputkan sebelumnya. 
3. Ekspor Usulan; digunakan untuk mengekspor data usulan ke format file DIPK.  Hasil ekspor ini 

harus disertakan dalam pengiriman usulan kegiatan PHLN. 
4. Reset Aplikasi; digunakan untuk mereset ulang aplikasi, termasuk menghapus semua usulan 

kegiatan serta mereset instansi pengusul yang dipilih sebelumnya. 
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Berikut ini merupakan penjelasan mengenai detail masing-masing fungsi tersebut: 

TAMBAH USULAN 

1. Klik Menu “Tambah Usulan” 

 
 

2. Selanjutnya akan muncul form pendahuluan. yang menjelaskan bahwa menu ini terdiri atas 4 
bagian utama, yakni: 

a. Bagian Umum 
b. Bagian Justifikasi 
c. Bagian Pembiayaan 
d. Bagian Persyaratan 

 
 

3. Klik tombol “Lanjut” untuk melanjutkan penambahan usulan kegiatan baru. 
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BAGIAN I. UMUM 

Bagian Umum terdiri atas 2 langkah utama/tab, berikut merupakan penjelasan pada tiap-tiap langkah: 

A. Langkah 1 

 

Terdiri atas: 

1) Judul Kegiatan: 
Judul kegiatan harus menggambarkan kegiatan yang diusulkan secara singkat, jelas dan 
padat. Judul kegiatan diisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. 

 
2) Bentuk Kegiatan: 

Terdapat dua pilihan bentuk kegiatan, yaitu : 

a. Bantuan Proyek (Project Assistance/PA) : 
Bantuan Proyek (PA) adalah suatu kegiatan pembangunan yang memanfaatkan 
berbagai sumber daya luar negeri dengan kegiatan utama meningkatkan aset fisik 
instansi pengusul atau masyarakat.  

b. Bantuan Teknik (Technical Assistance/TA): 
Bantuan Teknik (TA) adalah suatu rencana kegiatan yang menggunakan sumber 
daya luar negeri yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan 
sumber daya manusia dan sistem manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan 
tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, penelitian, maupun lokakarya atau seminar. 
 

3) Instansi Penanggung Jawab: 
Instansi penanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan 
pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang terdiri dari Kementerian Negara/Lembaga, 
Pemda atau BUMN. 
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Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan informasi pada langkah 1.  

 

Selanjutnya, klik tab “Langkah 2” untuk melanjutkan ke langkah 2. 

B. Langkah 2 

 

Terdiri atas: 

4) Instansi Pelaksana 
Instansi pelaksana adalah instansi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan ruang lingkup kewenangan instansi yang bersangkutan. Instansi pelaksana 
ini dapat dicantumkan sampai ke tingkat unit kerja yang akan mengelola kegiatan PHLN 
yang diusulkan. 

• Gunakan tombol  untuk menambah Instansi Pelaksana. Selanjutnya akan muncul 
form berikut: 
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• Gunakan tombol  untuk menghapus Instansi Pelaksana yang diinputkan 
sebelumnya. Selanjutnya akan muncul form konfirmasi berikut: 

 
 

5) Durasi Pelaksanaan 
Durasi pelaksanaan berisi informasi rencana waktu pelaksanaan  kegiatan dalam satuan 
bulan. 

 
6) Proyeksi tahun pertama perlaksanaan 

Proyeksi tahun pertama pelaksanaan merupakan perkiraan tahun pertama waktu 
dimulainya kegiatan. 

Setelah melakukan pengisian data pada langkah 2, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data 
dan kemudian tombol “Lanjut” untuk melanjutkan ke Bagian Informasi Pembiayaan. 
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BAGIAN II. INFORMASI PEMBIAYAAN 

Pada bagian Informasi Pembiayaan, digunakan mata uang US $ sesuai asumsi nilai tukar dalam APBN 
berjalan. Bagian ini terdiri atas 4 langkah utama/tab, berikut merupakan penjelasan pada tiap-tiap langkah: 

A. Langkah 1 

 
 
Langkah 1 terdiri atas Total Pembiayaan. Dimana pengguna harus mengisi Nilai Total Pembiayaan, 
yang teriri atas : 

a. Total Pinjaman 
b. Total Hibah 
c. Total Dana Pendamping 

Nilai total pembiayaan ini akan menjadi patokan pada langkah-langkah berikutnya. 
Klik tombol ”Simpan”, lanjutkan ke Langkah 2. 
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B. Langkah 2 

 
 
Langkah 2 terdiri atas: 
 
7) Nilai Pembiayaan 

Nilai pembiayaan menjelaskan rincian nilai pembiayaan dari kategori kegiatan:  
a. Jasa konsultan; 
b. Pekerjaan konstruksi; 
c. Pengadaan barang dan peralatan; 
d. Pelatihan dan pendidikan; 
e. Kategori lainnya, untuk kategori kegiatan yang tidak dapat digolongkan ke dalam keempat 

kategori di atas. 

 Gunakan tombol  untuk menambah detail nilai pembiayaan. Selanjutnya akan muncul 
form berikut: 

  
1) Tentukan Kategori Kegiatan 
2) Isi data Penggunaan Biaya dari kategori kegiatan tersebut. 



 
 20 

3) Klik Tombol Simpan untuk menyimpan data 

 

 Gunakan tombol  untuk menghapus detail nilai pembiayaan yang diinputkan 
sebelumnya. Selanjutnya akan muncul form konfirmasi berikut: 

 
Tekan tombol Ya jika anda yakin untuk menghapus data Nilai pembiayaan 

 
Klik tombol ”Simpan” setelah selesai melakukan input nilai pembiayaan, lanjutkan ke Langkah 3. 
 

C. Langkah 3 

 
 
Langkah 3 terdiri atas: 
 
8) Sebaran PHLN Per Lokasi Kegiatan 

Lokasi pelaksanaan kegiatan diidentifikasikan sebagai pusat, nasional, ataupun spesifik di 
wilayah propinsi atau kabupaten/kota tertentu. 
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Diidentifikasi juga sebaran rencana pembiayaan untuk tiap-tiap lokasi. 

 

1) Pilih Instansi Pelaksana 
2) Pilih Lokasi Pelaksanaan 
3) Isi data pembiayaan per instansi pelaksana untuk lokasi pelaksanaan tersebut. 
4) Klik Tombol Simpan untuk menyimpan data 

 

 Gunakan tombol  untuk menghapus detail Sebaran PHLN Per Lokasi Kegiatan yang 
diinputkan sebelumnya. Selanjutnya akan muncul form konfirmasi berikut: 

 
Tekan tombol Ya jika anda yakin untuk menghapus detail Sebaran PHLN Per Lokasi 
Kegiatan. 
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Setelah selesai melakukan input data nilai pembiayaan per instansi pelaksana, per lokasi kegiatan, 
klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data, lanjutkan ke Langkah 4. 
 

D. Langkah 4 

 
 
Langkah 4 terdiri atas: 
 
9) Rencana Pengeluaran Pembiayaan 

Rencana pengeluaran pembiayaan merupakan perkiraan penggunaan biaya pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap instansi pelaksana selama kurun waktu pelaksanaan 
kegiatan. 

 

1) Pilih Instansi Pelaksana 
2) Isi data rencana disbursement per tahun untuk instansi pelaksana tersebut. 
3) Klik Tombol Simpan untuk menyimpan data 
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 Gunakan tombol  untuk menghapus detail rencana pengeluaran pembiayaan yang 
diinputkan sebelumnya. Selanjutnya akan muncul form konfirmasi berikut: 

 
Tekan tombol Ya jika anda yakin untuk menghapus detail rencana pengeluaran 
pembiayaan. 

 
Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data, setelah menyelesaikan proses input dirsbursement 
plan . Klik tombol ”Lanjut” untuk meneruskan ke Bagian III. 

 

BAGIAN III. JUSTIFIKASI 

Pada bagian ini terdapat atas 8 langkah utama/tab, berikut merupakan penjelasan pada tiap-tiap langkah: 

A. Langkah 1 
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10) Latar Belakang Kegiatan 

Latar belakang merupakan ringkasan dari latar belakang yang terdapat dalam DSKK. Bagian 
ini diuraikan maksimal dalam 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 

 Gunakan tombol  jika ingin menulis dengan lebih leluasa, seperti terlihat pada 
tampilan berikut: 
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Kemudian, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data. pada form diatas. 

Klik tombol “Simpan”, lanjutkan ke Langkah 2. 

B. Langkah 2 
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11) Ruang Lingkup Kegiatan 
Ruang lingkup kegiatan merupakan ringkasan dari ruang lingkup kegiatan yang terdapat dalam 
KAK. Bagian ini diuraikan maksimal dalam 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris. 

Klik tombol “Simpan”, lanjutkan ke Langkah 3 

C. Langkah 3 

 
12) Prioritas dalam RPJM 2010 - 2014 

Bagian ini memuat rujukan bidang pembangunan, prioritas bidang dan fokus prioritas dari 
kegiatan yang diusulkan untuk dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri, sesuai dengan 
RPJM 2010-2014. 

Bidang pembangunan tersebut yaitu: 
a. Bidang pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama 
b. Bidang ekonomi 
c. Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi 
d. Bidang sarana dan prasarana 
e. Bidang politik 
f. Bidang pertahanan dan keamanan 
g. Bidang hukum dan aparatur 
h. Bidang wilayah dan tata ruang 
i. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup 
j. Pengarusutamaan dan Lintas bidang 
k. Sistem Pendukung Manajemen Pembangunan Nasional. 

Untuk huruf (j) Pengarusutamaan dan Lintas Bidang serta huruf (k) Sistem Pendukung 
Manajemen Pembangunan Nasional, dapat menggunakan  prioritas bidang dan fokus prioritas 
pada Bidang Pembangunan lainnya. 

Klik tombol “Simpan”, lanjutkan ke Langkah 4 & 5 
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D. Langkah 4 & 5 

 

 
13) Sasaran  

Bagian ini menggambarkan outcome dan output dari usulan kegiatan PHLN. Outcome 
ditujukan untuk melihat keterkaitan antara usulan kegiatan dengan fokus prioritas sebagaimana 
tercantum dalam RPJM Nasional 2010-1014. Adapun output dari kegiatan disajikan beserta 
indikator keluaran (indikator output) yang terukur, misalnya:  

Judul Kegiatan:  

Pembangunan jalur kereta api antara kota A dan kota B  

Output  : Tersedianya 300 km jalur kereta api double track antara kota A dan Kota B 

Outcome: Tersedianya transportasi massal yang memadai antara kota A dan kota B 
 

Bagian ini diuraikan maksimal dalam 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 
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Klik tombol “Simpan”, lanjutkan ke Langkah 6.
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E. Langkah 6 

 
Langkah ini terdiri atas: 
 
14) Sudah tercantum dalam dokumen perencanaan sebelumnya 

Berisi informasi apakah kegiatan yang diusulkan sudah pernah masuk dalam dokumen 
perencanaan sebelumnya baik DRPHLN-JM 2006-2009, Revisi I, Revisi II maupun Revisi III. 

 Gunakan tombol  untuk menambah dokumen perencanaan terkait. Selanjutnya akan 
muncul form berikut: 

 

1) Pilih Jenis Dokumen 
2) Isi Kode Kegiatan 
3) Klik Tombol Simpan 
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15) Keterkaitan dengan kegiatan lain 

Menjelaskan tentang keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan kegiatan lain yang 
sudah/sedang/akan dilaksanakan. Kegiatan yang terkait tersebut dapat berasal dari dalam 
maupun dari luar lingkungan instansi pengusul kegiatan. 

 Gunakan tombol  untuk menambah kegiatan terkait. Selanjutnya akan muncul form 
berikut: 

 
1) Isi Judul Kegiatan 
2) Isi Instansi Pelaksana 
3) Isi Sumber Dana 
4) Isi Tahun Pelaksanaan Kegiatan Terkait 
5) Isi Keterangan kegiatan 
6) Klik tombol Simpan 

Setelah selesai melakukan input data pernah masuk dalam dokumen perencanaan PHLN sebelumnya 
dan Keterkaitan dengan kegiatan lain, klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data, lanjutkan ke 
Langkah 7 & 8. 
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F. Langkah 7 & 8 

 

 
 

Bagian ini berisi ringkasan aspek teknis, finansial, ekonomi maupun dampak sosial dan 
lingkungan dari DSKK.  

Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan data, dan klik tombol “Lanjut” untuk menlanjutkan ke 
Bagian IV 
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BAGIAN IV. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN 

 

Bagian ini terdiri atas: 

16) Persyaratan umum 

Berisi informasi mengenai ketersediaan dokumen yang termasuk dalam Persyaratan Umum, 
yang diperlukan dalam pengusulan kegiatan. 

17) Persyaratan khusus 

Berisi informasi mengenai ketersediaan dokumen yang dibutuhkan untuk pengusulan yang 
berasal dari Pemerintah Daerah maupun BUMN. 

Isi/centang sesuai dengan dokumen lain yang dilampirkan dalam pengusulan kegiatan. Klik tombol 
”Simpan” untuk menyimpan data. Kemudian Klik tombol ”Lanjut” untuk melanjutkan ke proses 
selanjutnya. 
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Tampilan ini akan muncul setelah proses pengisian telah dilakukan dengan baik: 

 

Klik Tombol “Selesai” untuk menyelesaikan input data usulan baru. 
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DAFTAR USULAN 

1. Klik tombol “Daftar Usulan” 

 
2. Selanjutnya akan muncul Daftar Usulan Kegiatan yang telah diinputkan sebelumnya 

 
3. Berikut merupakan penjelasan untuk fungsi toolbar pda form diatas: 
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Digunakan untuk menambah usulan baru kegiatan PHLN. 
Proses yang dilakukan sama dengan proses Tambah Usulan  pada Bab Sebelumnya.  

 
 

 

 
Digunakan untuk melakukan edit data usulan yang telah diinputkan sebelumnya. 

 
1) Edit data yang ingin diubah. 
2) Klik tombol Simpan, untuk menyimpan data. 
3) Klik tombol Tutup 

 

 

 
Digunakan untuk menghapus data usulan tertentu yang telah diinputkan sebelumnya. 

 
Tekan tombol “Ya” jika anda yakin untuk menghapus data usulan, klik tombol “Tidak” jika ingin 
membatalkan 
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Digunakan untuk mencetak DIPK dari suatu usulan kegiatan. 
 

 
1) Isi Jabatan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi. 
2) Isi Nama Mente ri/Pimpinan Lembaga/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Direksi. 
3) Klik tombol Simpan. 

Selanjutnya akan muncul form cetak DIPK: 

 
 

 

Digunakan untuk keluar dari Menu Daftar Usulan 

 

EKSPOR USULAN 

1. Klik tombol “Ekspor Usulan” 
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2. Selanjutnya akan muncul form “Destination Folder” seperti berikut: 

 
3. Tentukan folder tempat file DIPK akan diekspor. 
4. Selanjutnya akan muncul form notifikasi berikut, sesuai dengan folder yang anda tentukan. 

 



 
 38 

 

5. Selenjutnya muncul pula notifikasi bahwa aplikasi akan tertutup secara otomatis setelah ekspor data 
seleseai dilakukan, Lihat form berikut: 

 
 

6. Selanjutya akan muncul file data.dipk folder destinasi yang ditentukan sebelumnya. 

 
 

7. File ini wajib untuk dikirimkan bersamaan dengan pengiriman pengusulan kegiatan PHLN. 
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RESET APLIKASI 

1. Klik tombol “Reset Aplikasi” 

 
2. Selanjutnya akan muncul form konfirmasi berikut: 

 
Tekan “Yes”, jika anda yakin untuk melakukan Reset Aplikasi, tekan “No” jika tidak. 
 
 

3. Jika “Yes”, selanjutnya akan muncul form informasi berikut: 

 
Aplikasi DIPK akan segera tertutup setelah anda menekan tombol OK. Jalankan kembali Aplikasi 
DIPK setelah melakukan Reset Aplikasi. 


