
PROSEDUR KONVERSI DAN VALIDASI DATA TARGET PNBP  
DARI APLIKASI TRPNBP 12 (VER. 3.1) KE APLIKASI TRPNBP VERSI 4 

 

1. Restore data backup dari aplikasi TRPNBP12 ke aplikasi TRPNBP ver. 4. Gunakan modul Utiliti – 
Restore Data Target dan Realisasi PNBP 

 

 
 

2. Setelah data direstore, lakukan penyesuaian (konversi) dan validasi data dengan menggunakan modul 
Utiliti – Validasi dan Perbaikan Data. Kemudian pilih parameter data yang akan divalidasi yang 
meliputi : Tahun Anggaran, Jenis Tahap Target, K/L, Unit, Satker Pemungut atau Pengguna. 
 

 
 



3. Setelah semua parameter terisi, klik tombol Proses. Dalam proses validasi, bila ada uraian (row data) yang 
tidak sesuai dengan referensi, akan muncul pesan seperti pada gambar di bawah. 

 

 
 
Pada akhir proses validasi, di bagian kanan akan terlihat rekapitulasi jumlah kesalahan yang ada pada data. 
Contoh seperti pada gambar di bawah : 
 

 
 
Pada contoh di atas, terdapat 10 row data pada form perekaman target yang memiliki kesalahan, dengan 
kode kesalahan : 3.  
 
 
 
 



Pada form perekaman target, untuk row data yang sudah benar, maka pada kolom Kode sudah terisi 
dengan 16 digit kode tarif baru. Sedangkan untuk data yang masih belum sesuai, maka kolom Kode 
tidak terisi dengan kode tarif baru, karena masih belum sesuai dengan referensi. 

 

Untuk melihat keterangan dari setiap kode kesalahan, klik tombol Keterangan. Daftar kode dan 
keterangan status untuk setiap kesalahan adalah sebagai berikut : 
 

 
 
 

4. Untuk melakukan perbaikan row data yang terdapat kesalahan, kita kembali pada form perekaman 
Target Penerimaan.  

 

 
 
 

5. Untuk memperbaiki data, hapus terlebih dahulu row data yang belum sesuai, kemudian entri kembali jenis 
penerimaan yang masih belum sesuai dengan menggunakan tabel referensi jenis penerimaan. Adapun 
langkah-langkahnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Row  data  yang  sudah 
sesuai, kode tarif baru 
terbentuk otomatis  

Row  data  yang  belum 
sesuai, kode tarif baru 
tidak terbentuk  



 
 

 
 

 

Hapus  row  data  yang 
masih belum sesuai. 

Klik tombol Refer pada 
form  perekaman 
target  untuk 
menampilkan tabel.  
 
Pilih  kembali  jenis 
penerimaan dari  tabel 
referensi.

Data  jenis penerimaan 
yang  baru  sudah 
masuk  pada  form 
perekaman  beserta 
kode tarif yang baru. 
 
Selanjutnya,  lakukan 
kembali  pengisian 
volume  dan  %  izin 
penerimaanya. 



6. Bila seluruh row data sudah terisi dengan kode tarif yang baru, dan proses validasi (seperti pada langkah 
nomor 3) dilakukan tanpa adanya kesalahan, maka pada pada form Cetak Detail Target (TPNBP.01) akan 
terdapat kode bahwa Data Sudah Valid di bagian kanan atas cetakan. 

 

 

 

 

Kode  penanda  pada  cetakan 
detil  target  bahwa  data  telah 
valid (sesuai dengan referensi. 


