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Sehubungan dengan pengelolaan keamanan informasi aplikasi di lingkungan DJPK,

dapat kami sampaikan hal sebagai berikut.

1. Bahwa sesuai dengan KMK Nomor 942/KMK.01/2019 tentang Pengelolaan Keamanan

Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, maka diperlukan peningkatan keamanan

informasi khusunya melalui pengelolaan Kata Sandi atau Password pada akun-akun yang

memiliki akses aplikasi DJPK.

2. Diindikasikan terdapat temuan malware (semacam virus) yang dapat melakukan

pengambilan data akun dan password pada laptop/desktop/HP pengguna yang tidak

dilengkapi dengan antivirus terkini melalui penyimpanan password/username pada cache

browser (Chrome, Mozila, dll).

3. Menindaklanjuti hal tersebut, untuk mengantisipasi penyalahgunaan akun pemda yang

memiliki akses pada aplikasi DJPK, maka dihimbau kepada seluruh pemda untuk segera

melakukan langkah sebagai berikut:

a. Mengganti password secara mandiri pada akun yang memiliki akses pada aplikasi

DJPK (daftar aplikasi terlampir) dengan kriteria sebagai berikut:

- Terdiri dari minimal 6 (enam) karakter;

- Menggunakan kombinasi karakter: huruf besar dan huruf kecil, angka dari 0 sampai

9, dan bukan merupakan kata atau akronim dari nama diri atau kerabat, tanggal

lahir, alamat rumah, jabatan kerja, lokasi kerja, dan hal lain yang berhubungan

dengan pribadi pemilik akun.

b. Khusus untuk aplikasi SIMTRADA, agar Pemda melakukan pendaftaran akun baru

pada Single Sign On (SSO) Kemenkeu dengan tutorial terlampir.

c. Melakukan perubahan setting pada browser internet untuk tidak melakukan

penyimpanan password secara otomatis dengan tutorial terlampir.

d. Selanjutnya perubahan password secara mandiri dapat dilakukan secara berkala paling

lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sekali.



4. Mohon kerjasama Saudara agar perubahan password pada akun yang memiliki akses pada

aplikasi DJPK dapat dilakukan pada kesempatan pertama dan segera melaporkan kepada

kami jika terdapat kendala melalui Call Center DERING DJPK di nomor 150420 atau

dapat melalui Whatsapp Resmi DJPK di nomor 08111504207.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas 

pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan 

pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.
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