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I. Aplikasi TTE 

 
1) TTE Berbasis Web 

a) Setting TTE User 

Pada poin A yakni Setting TTE user dengan masuk ke akun sipada masing- 

masing kemudian pilih menu file lalu pengguna TTE. Untuk menambah 

pengguna TTE hanya bisa dilakukan oleh super user atau super admin, 

kemudian setelah masuk ke pilihan pengguna TTE disini terdapat list 

pengguna TTE untuk menambah akses TTE kita bisa mengklik tombol 

Tambah akses TTE kemudian isikan NIK dan juga upload kunci TTE 

berformat .pfx atau p12 kemudian jika data tersebut telah benar 

kemudian klik simpan. Kemudian pada tabel dibawah kita bisa melihat 

user dengan akses TTE yang berhasil ditambahkan, jika hendak 

menghapus akses TTE pada user tersebut kita bisa klik data user tersebut 

kemudian klik tombol hapus akses TTE 
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b) TTE SKPD 

TTE SKPD dapat digunakan untuk pajak official assesment seperti pajak 

reklame, air dan tanah. Pada sipada pilih menu penetapan lalu pilih TTE 

SKPD kemudian terdapat 2 tabel yakni tabel TTE SKPD dan tabel TTE hasil 

TTE SKPD. Pada tabel TTE SKPD data bisa di TTE apabila statusnya 

ditetapkan maupun sudah terbayar lalu kita bisa menggunakan tombol 

cetak SKPD untuk melakukan cek atau koreksi jika terdapat kekurangan, 

dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan TTE dengan mengklik data 

yang akan di TTE kemudian isikan NIK dan key password lalu klik tanda 

tangan. Kemudian pada tabel 2 dibawahnya kita bisa melihat ataupun 

mencetak data yang telah di TTE dengan pilih data tersebut lalu klik cetak 

SKPD TTE, kita juga bisa membatalkan TTE apabila terjadi kesalahan 

dengan mengklik data TTE yang ingin dibatalkan kemudian klik Batalkan 
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c) TTE SSPD 

TTE SSPD dapat digunakan untuk pajak self assessment yakni pajak selain 

reklame, air dan tanah. Pada sipada pilih menu penetapan lalu pilih TTE 

SSPD kemudian terdapat 2 tabel yakni tabel TTE SSPD dan tabel TTE hasil 

TTE SSPD. Pada tabel TTE SSPD data bisa di TTE apabila statusnya sudah 

terbayar lunas lalu kita bisa menggunakan tombol cetak SSPD untuk 

melakukan cek atau koreksi jika terdapat kekurangan, dan sebagainya. 

Kemudian kita bisa melakukan TTE dengan mengklik data yang akan di TTE 

kemudian isikan NIK dan key password lalu klik tanda tangan. Kemudian 

pada tabel 2 dibawahnya kita bisa melihat ataupun mencetak data yang 

telah di TTE dengan pilih data tersebut lalu klik cetak SSPD TTE, kita juga 

bisa membatalkan TTE apabila terjadi kesalahan dengan mengklik data 

TTE yang ingin dibatalkan kemudian klik tombol Batalkan 
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d) TTE SSPD BPHTB 

Pada sipada pilih menu penetapan lalu pilih TTE SSPD BPHTB kemudian 

terdapat 2 tabel yakni tabel TTE SSPD BPHTB dan tabel TTE hasil TTE SSPD 

BPHTB. Pada tabel TTE SSPD BPHTB data bisa di TTE apabila statusnya 

sudah terbit billing atau sudah terbayar lunas lalu kita bisa menggunakan 

tombol cetak SSPD BPHTB untuk melakukan cek atau koreksi jika terdapat 

kekurangan, dan sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan TTE dengan 

mengklik data yang akan di TTE kemudian isikan NIK dan key password 

lalu klik tanda tangan. Kemudian pada tabel 2 dibawahnya kita bisa 

melihat ataupun mencetak data yang telah di TTE dengan pilih data 

tersebut lalu klik cetak SSPD BPHTB TTE, kita juga bisa membatalkan TTE 

apabila terjadi kesalahan dengan mengklik data TTE yang ingin dibatalkan 

kemudian klik Batalkan. 
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2) TTE Berbasis Android 

a) TTE SKPD 

Pada MPOS atau smartphone kita silahkan buka aplikasi TTE grobogan, 

kemudian isikan username dan password secara benar kemudian klik login. 

Jika login berhasil kemudian kita klik tombol 3 garis kemudian pilih TTE SKPD 

setelah itu muncul list daftar SKPD yang hendak di TTE, kita bisa melihat data 

detail SKPD dengan klik symbol eye atau mata kemudian data otomatis akan 

terunduh dan dapat dilakukan pengecekkan. Jika telah sesuai kita bisa isi 

kotak ceklist sesuai data SKPD yang hendak di TTE kemudian kita bisa 

melakukan TTE data tersebut dengan mengisikan key password. 
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b) Berkas TTE SKPD 

Setelah berhasil melakukan TTE kita bisa melakukan pengecekkan berkas 

SKPD yang telah ter TTE dengan mengklik menu berkas SKPD kemudian kita 

bisa melihat data SKPD yang terkait dengan mengklik symbol eye atau mata 

kemudian data akan otomatis terunduh dan dapat dilakukan pengecekkan. 

Jika terjadi kesalahan maupun koreksi lain kita bisa membatalkan TTE yang 

kita lakukan dengan mengklik tombol silang berwarna merah 
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c) TTE SSPD 

Pada Mpos atau smartphone silahkan buka aplikasi TTE grobogan, kemudian 

isikan username dan password secara benar kemudian klik login. Jika login 

berhasil kemudian kita klik tombol 3 garis kemudian pilih TTE SSPD setelah 

itu muncul list daftar SSPD yang hendak di TTE, kita bisa melihat data detail 

SSPD dengan klik symbol eye atau mata kemudian data otomatis akan 

terunduh dan dapat dilakukan pengecekkan. Jika telah sesuai kita bisa isi 

kotak ceklist sesuai data SSPD yang hendak di TTE kemudian kita bisa 

melakukan TTE data tersebut dengan mengisikan key password. 
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d) Berkas TTE SSPD 

Setelah berhasil dilakukan TTE kita bisa melakukan pengecekkan berkas SSPD 

yang telah ter TTE dengan mengklik menu berkas SSPD kemudian kita bisa 

melihat data SSPD yang terkait dengan mengklik symbol eye atau mata 

kemudian data akan otomatis terunduh dan dapat dilakukan pengecekkan. 

Jika terjadi kesalahan maupun koreksi lain kita bisa membatalkan TTE yang 

kita lakukan dengan mengklik tombol silang berwarna merah 
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e) TTE SSPD BPHTB 

Pada Mpos atau smartphone kita silahkan buka aplikasi TTE Grobogan isikan 

username dan password dengan benar, Jika login berhasil kemudian kita klik 

tombol 3 garis kemudian pilih TTE SSPD BPHTB setelah itu muncul list daftar 

SSPD BPHTB yang hendak di TTE, kita bisa melihat data detail SSPD BPHTB 

dengan klik symbol eye atau mata kemudian data otomatis akan terunduh 

dan dapat dilakukan pengecekkan. Jika telah sesuai kita bisa isi kotak ceklist 

sesuai data SSPD BPHTB yang hendak di TTE kemudian kita bisa melakukan 

TTE data tersebut dengan mengisikan key password. 
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f) Berkas TTE SSPD BPHTB 

Setelah berhasil melakukan TTE kita bisa melakukan pengecekkan berkas 

SSPD BPHTB yang telah ter TTE dengan mengklik menu berkas SSPD BPHTB 

kemudian kita bisa melihat data SSPD BPHTB yang terkait dengan mengklik 

symbol eye atau mata kemudian data akan otomatis terunduh dan dapat 

dilakukan pengecekkan. Jika terjadi kesalahan maupun koreksi lain kita bisa 

membatalkan TTE yang kita lakukan dengan mengklik tombol silang 

berwarna merah 
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g) Hapus Berkas 

Pada menu TTE grobogan klik tombol 3 garis pada aplikasi TTE Grobogan 

kemudian pilih menu hapus berkas, lalu akan muncul konfirmasi ulang untuk 

menghapus berkas atau file yang telah terunduh sebelumnya klik Yes jika 

ingin menghapus seluruh berkas yang terunduh klik No jika tidak ingin 

menghaspus berkas yang diunduh sebelumnya 
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h) Scan Berkas 

Kita bisa klik tombol 3 garis pada aplikasi TTE Grobogan kemudian pilih menu 

scan QR Code kemudian kita tentukan QR code pada datayang hendak kita 

scan, sesuaikan letak posisi barcode dengan camera agar dapat terbaca 

dengan jelas 
 

 
 
 

i) Notifikasi TTE SKPD, TTE SSPD, dan TTE SSPD BPHTB 

Untuk seluruh notifikasi hampir sama yakni Ketika behasil melakukan TTE 

pada data yang terkait akan muncul pop up atau pesan bahwa data telah 

berhasil di TTE 
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II. Integrasi Data Dukcapil 
 

1) Integrasi data host to host (H2H) dukcapil 

Dapat dijelaskan Host to Host yang bekerja dibelakang interface web atau 

android jadi dia ada di belakang layar artinya saat ini sipada terhubung 

secara langsung dengan data yang ada pada dukcapil 

 
2) Pemanfaatan data kependudukan pada pendaftaran pajak daerah non 

PBB 

Saat hendak login ke sipada terdapat menu daftar di sebelah menu login 

kemudian kita bisa klik dan kemudian pilih belum punya npwpd, 

kemudian kita bisa pilih perorangan kemudian kita isikan NIK data 

penduduk grobogan, jika data NIK diisi kemudian muncul data lain seperti 

alamat dan juga nama penduduk yang bersangkutan maka data tersebut 

yakni valid 
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3) Pemanfaatan data kependudukan pada validasi pemilik baru BPHTB 

Pada menu sipada pilih menu verifikasi kemudian pilih aktivasi wp, 

kemudian kita bisa melakukan filter data pada pilihan status kita pilih aktif 

dan jenis kita ubah menjadi BPHTB lalu klik cari, kemudian pilih salah satu 

data kemudian klik cetak password. Kemudian pada browser kita buka tab 

baru kemudian kita login ke sipada web dengan mengisikan data npwpd 

dan password dengan data yang sebelumnya kita cetak passwordnya. 

Kemudian jika login berhasil akan muncul pop up pilihan jenis perolehan 

hak, kita sesuaikan saja data yang hendak dipilih kemudian simpan. Pada 

data pemilik baru isi data identitas ktp sesuai dengan identitas penduduk 

kabupaten grobogan kemudian tunggu beberapa saat maka akan muncul 

data identitas ktp yang sesuai seperti nama, alamat dan sebagainya 
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4) Pemanfaatan data kependudukan untuk update data NIK pada Wajib 

Pajak Daerah 

Pada sipada office pilih menu verifikasi, kemudian klik aktivasi wp lalu 

cari wp dengan status aktif, kemudian klik data wajib pajak tersebut, 

Pada poin ini pemanfaatan data kependudukan hanya berlaku pada 

badan usaha kemudian kita bisa klik lihat data untuk mengetahui apakah 

NIK bisa terupdate otomatis. kita bisa mencoba data sampel dengan 

mencoba memilih data wajib pajak yang berstatus badan usaha karena 

terdapat menu cek NIK untuk memeriksa validitas NIK yang dimasukkan 

apakah benar benar valid NIK dari warga grobogan atau bukan. 

 
 
 

III. Pengawasan dan Penertiban 
 

1) Login Pengguna 

Poin pertama yakni login pengguna yakni kita bisa mengkakses url berikut 

ini https://sipada.bppkad.grobogan.go.id/pengawasan kemudian kita 

dapat isikan username dan password yang sesuai kemudian klik login 
 

https://sipada.bppkad.grobogan.go.id/pengawasan
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2) KSWPD 

Poin kedua yakni KSWPD setelah login kita bisa masuk ke menu pengawasan kemudian 

pilih KSWPD, kemudian muncul kolom isian NIK lalu kita bisa isikan NIK lalu klik tombol 

cari. Maka data wajib pajak yang terkait akan muncul secara lengkap seperti jenis 

pajak, nama wajib pajak, masa pajak dan sebagainya 
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3) Daftar Ketetapan Setoran dan Pajak (Pajak Daerah Official Assesment) 

Pada bagian ini kita bisa memilih menu pengawasan kemudian pilih daftar 

ketetapan dan setoran kemudian akan muncul pilihan tentang data yang 

ingin dicetak mulai dari jenis cetakan kita bisa menentukan per tahun atau 

per tanggal kemudian status terdapat pilihan semua, terbayar maupun 

belum terbayar kemudian untuk rekening kita harus mengisikan data 

pada rekening ini agar dapat muncul dan dicetak via spreadsheet 

microsoft excel. kita bisa isikan data pada pilihan tersebut sesuai dengan 

kebutuhan kemudian kita dapat mencetak data dengan klik tombol cetak 

excel kemudian data otomatis terunduh via spreadsheet microsoft excel 
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4) Daftar ketetapan setoran dan piutang (Pajak Daerah Official Assesment) 

Pada menu pengawasan kemudian pilih daftar ketetapan setoran dan 

piutang kemudian akan muncul pilihan tentang data yang ingin dicetak 

mulai dari tahun, tanggal awal hingga tanggal akhir, rekening harus di 

isikan data nya agar dapat muncul dan dicetak via spreadsheet microsoft 

excel dan asman kita bisa isikan data pada pilihan tersebut sesuai dengan 

kebutuhan kemudian kita dapat mencetak data dengan klik tombol cetak 

excel kemudian data otomatis terunduh via spreadsheet microsoft excel 
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5) Daftar Pendataan dan Setoran Pajak (Pajak Daerah Self Assesment) 

Pada menu pengawasan kemudian pilih daftar pendataan dan setoran, 

kemudian muncul data yang ingin dicetak mulai dari jenis cetakan kita bisa 

menentukan per tahun atau per tanggal kemudian status terdapat pilihan 

semua, terbayar maupun belum terbayar kemudian rekening harus di 

isikan data nya agar dapat muncul dan dicetak via spreadsheet microsoft 

excel dan sebagainya. kita bisa isikan data pada pilihan tersebut sesuai 

dengan kebutuhan kemudian kita dapat mencetak data dengan klik 

tombol cetak excel kemudian data otomatis terunduh via spreadsheet 

microsoft excel 
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6) Daftar Pendataan, Setoran dan Potensi Piutang (Pajak Daerah Self 

Assesment) 

Pada menu pengawasan kemudian pilih daftar ketetapan setoran dan 

piutang kemudian akan muncul pilihan tentang data yang ingin dicetak 

mulai dari tahun, tanggal awal hingga tanggal akhir, rekening harus di 

isikan data nya agar dapat muncul dan dicetak via spreadsheet microsoft 

excel dan sebagainya. kita bisa isikan data pada pilihan tersebut sesuai 

dengan kebutuhan kemudian kita dapat mencetak data dengan klik 

tombol cetak excel kemudian data otomatis terunduh via spreadsheet 

microsoft excel 
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7) Cek ID Billing 

Pada menu pengawasan kemudian pilih cek ID Billing, kemudian kita bisa 

mengisikan ID Billing wajib pajak yang ingin kita cek statusnya, setelah id 

billing dimasukkan kita klik cari maka jika data sesuai akan muncul Data 

wajib pajak secara lengkap mulai dari NPWPD, nama wajib pajak, bulan 

pajak, tahun pajak, status, dan sebagainya. 

 

 

 
8) Cek NOP 

Pada menu pengawasan kemudian pilih cek NOP, kemudian kita kita bisa 

menginputkan NOP kemudian kita klik cek status maka akan muncul data 

NOP secara detail.Untuk di video kali ini kami tidak mempraktekkan cek 

NOP karena tidak memiliki akses data NOP. 
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IV. NPWPD Digital 
 

1) Kartu NPWPD (Smartcard) 

Bagian pertama yakni kartu NPWPD (Smart card) dapat digunakan 

apabila kartu tersebut telah terdaftar dan terelasi atau terhubung 

dengan sipada 

 
2) Pendataan kartu 

Pada sipada office kita masuk ke menu utility kemudian masuk ke kartu 

NPWPD setelah itu terdapat list daftar daftar kartu smart tax yang telah 

terdaftar jika kartu NPWPD belum terdaftar kita bisa menambah data 

kartu tersebut dengan klik tombol tambah kemudian isikan informasi 

kartu berupa NPWPD dan ID kartu kemudian klik simpan. Maka otomatis 

data kartu akan berhasil terdaftar di list daftar kartu smart tax 
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3) Cetak NPWPD 

Pada sipada office masuk ke menu verifikasi kemudian filter data seperti 

status kita isikan menjadi aktif dan nama kita isikan sesuai nama wp 

kemudian klik tombol cari. Kemudian setelah data muncul kita klik data 

wp tersebut lalu kita klik tombol cetak NPWPD 
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4) NPWPD Digital berbasis Android (Smartcard Tax App) 

 
a) Login 

Pada MPos atau smartphone android silahkan cari aplikasi smartcard tax 

kemudian buka aplikasi tersebut, jika sudah mendaftar sebelumnya kita 

tinggal masukkan NIK dan Password yang telah terdaftar sebelumnya 

kemudian klik masuk. Jika belum kita bisa klik tombol daftar, kemudian 

muncul form registrasi silahkan isikan identitas diri yang sesuai seperti 

NIK, nama lengkap, dan sebagainya kemudian isikan juga password yang 

akan digunakan, email, dan nomor whatsapp untuk proses pengiriman 

kode otp jika nomor whatsapp sudah diisikan kita klik request kode otp 

lalu tunggu beberapa saat kemudian kode otp akan dikirimkan ke nomor 

whatsapp yang kita daftarkan sebelumnya. Selanjutnya kita bisa 

melakukan verifikasi lanjutan pendaftaran akun smartcard tax via email 

dengan mengecek inbox maupun folder spam di email yang terdaftar 

sebelumnya kemudian jika email telah masuk kita klik tombol link verfikasi 

dan tunggu beberapa saat maka verifikasi via email berhasil dan kemudian 

kita tinggal login menggunakan aplikasi smart card tax dengan NIK dan 

password yang telah terdaftar. 
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b) Daftar Kartu NPWPD 

Setelah masuk ke aplikasi smartcard berbasis android kita pilih menu 

daftar NPWPD kemudian kita bisa melihat list daftar kartu yang ada, jika 

data wp yang kita cari belum ada maka kita bisa menambah data dengan 

cara kita tapping kartu NPWPD yang ada dengan car akita klik tombol plus 

kemudian kita tapping kartu pada mpos bagian atas, jika menggunakan 

smartphone kita bisa tapping kartu dengan mengaktifkan fitur NFC pada 

smartphone kita terlebih dahulu. Kemudian jika data berhasil maka akan 

muncul list data lengkap berupa nama WP, NPWPD, alamat dan 

sebagainya untuk menyimpan data tersebut kita bisa klik simpan 
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c) Cek Pembayaran / History Pembayaran 

Pada aplikasi smartcard tax kita pilih menu history pembayaran kemudian 

jika ingin mengecek billing pembayaran kita bisa tapping kartu pada mpos 

kita kemudian akan muncul daftar list pembayaran lengkap mulai dari id 

billing, jenis pajak, periode pajak, tanggal bayar pajak dan total tagihan 
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d) Cek Piutang 

Pada aplikasi smartcard tax pilih menu daftar piutang kemudian jika ingin 

mengecek piutang kita bisa tapping kartu pada mpos kemudian akan 

muncul list daftar piutang, jika memiliki list piutang sebelumnya. 

 

 
e) Cek SPT 

Pada aplikasi smartcard tax pilih menu daftar spt kemudian jika ingin 

mengecek spt kita bisa tapping kartu pada mpos kemudian akan muncul 

list daftar spt. 
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f) Download SSPD 

Pada aplikasi smartcard tax pilih menu download sspd kemudian jika ingin 

mendownload sspd kita bisa tapping kartu pada mpos kemudian akan 

muncul list daftar sspd kemudian kita bisa download data sspd tersebut 

sesuai dengan kebutuhan. 

 

 
g) Download SKPD 

Pada aplikasi smartcard tax pilih menu download skpd kemudian jika ingin 

mendownload skpd kita bisa tapping kartu pada mpos kemudian akan 

muncul list daftar skpd kemudian kita bisa download data skpd tersebut 

sesuai dengan kebutuhan. 
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h) Info PBB 

Pada aplikasi smartcard tax pilih menu info PBB kemudian kita bisa cek 

apakah terdapat data informasi PBB yang terkait apabila tidak ada maka 

muncul notifikasi data tidak ditermukan jika ada akan muncul data 

informasi PBB, jika hendak melakukan pengecekan data info pbb kita 

harus memiliki data nop pada kartu npwpd yg terkait dan bisa 

ditambahkan data tersebut pada menu aktivasi wp. 

 

 
 
 

Demikian modul penjelasan penggunaan SIPADA berbasis web serta 

penggunaan TTE Grobogan dan Smartcard tax App berbasis aplikasi android. 

Apabila ada kesalahan, maupun kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata 

Wasalamualaikum Wr.Wb. 
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