
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
LOKA PENGAMANAN FASILITAS KESEHATAN SURAKARTA
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Jenis pembayaran pengujian/kalibrasi

1. Biaya tarif sesuai PP 21 tahun 2013

2. Biaya Akomodasi petugas

Yang bisa di bayarkan melalui simponi adalah yang 

biaya tarif sesuai PP 21 tahun 2013
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Sistem Informasi PNBP Online, atau SIMPONI, adalah sistem

informasi yang dikelola oleh Ditjen Anggaran Kemenkeu,

dalam rangka memfasilitasi pengelolaan PNBP, yang

meliputi:

sistem perencanaan PNBP,

sistem billing, dan

sistem pelaporan PNBP.

Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan

kode billing dalam rangka pembayaran atau penyetoran

penerimaan negara.
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Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri

dari 15 digit.

Diterbitkan oleh sistem billing dalam Simponi.

Mewakili data rincian setoran penerimaan Negara dalam rangka

melakukan pembayaran atau penyetoran penerimaan Negara.

Memiliki masa berlaku (valid) selama 7 hari sejak penerbitan kode

billing.

8 2 0 1 4 0 1 2 8 0 0 0 0 2 3

Jenis 

Penerimaan 

Negara

Tanggal Penerbitan Kode Billing

(YYYY – MM – DD)
Nomor Urut Billing
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PENDAFTARAN/REGISTRASI

PEREKAMAN DATA 

PEMBAYARAN ATAU 

PENYETORAN PNBP

PENERBITAN KODE BILLING

WAJIB 

BAYAR

WAJIB 

SETOR

TELLER/OVER THE COUNTER

ATM

E-BANKING

EDC/ELECTRONIC DATA 

CAPTURE

BUKTI SETOR DENGAN 

NTB/NTP DAN NTPN

BANK/POS PERSEPSI
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WAJIB 

BAYAR

WAJIB 

SETOR



Proses penerbitan kode billing

A. Fasyankes melakukan registrasi/ mendaftarkan

sendiri

B. Di inputkan melalui Bendahara LPFK
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• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,

• klik daftar

• klik daftar pengguna

http://www.simponi.kemenkeu.go.id/




Apabila 

pendaftaran 

berhasil, maka 

akan muncul 

notifitasi 

sebagaimana 

gambar di 

sebelah ini, 

kemudian klik 

tombol ‘Ok’



aktivasi melalui link 

yang diberikan system 

melalui email, yaitu 

dengan cara klik 

alamat yang bertulis 

warna biru 

sebagaimana gambar. 

Catatan: Apabila Anda tidak dapat menemukan email aktivasi pada kotak

masuk (inbox), kemungkinan di folder ‘SPAM’



• masuk ke website Simponi : www.simponi.kemenkeu.go.id,

• klik masuk

pilih tombol ‘Billing’
Pilih menu sesuai 

dengan pendaftaran/ 

kebutuhan user

http://www.simponi.kemenkeu.go.id/


• Tombol pembuatan billing tersebut akan menampilkan form isian sebagaimana 

gambar berikut.



Gambar tertampil melebihi satu layar, sehingga tombol ‘Simpan’ terlihat di layar 
bagian bawah (harus di-scroll down). Isilah form isian billing, sesuai dengan 

kebutuhan pembayaran kewajiban, dan apabila selesai klik tombol ‘Simpan’. 



• Setelah data berhasil 

disimpan, klik cetak 

untuk mencetakan 

Kode Biling, 

• Kode Biling dapat 

digunakan sebagai 

dasar pembayaran 

setoran PNBP



Bisa dilakukan untuk

1. Tarif biaya TLD dan Film Badge

2. Tarif pengujian/kalibrasi
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B. Di inputkan melalui Bendahara LPFK

a. Penerbitan draft tagihan dari bagian pelayanan

teknis

b. Surat tagihan diterbitkan oleh bendahara

c. Dikirim ke Fasyankes via email

d. Dibuatkan simponi oleh bendahara

“setelah/sebelum” fasyankes membayar

Setelah karena ada tarif yang sudah dibayar

Sebelum karena tidak kena biaya tranfer, bisa dilakukan pada semua bank



TERIMA KASIH

17


