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MODUL UPLOAD DATA DUKUNG REALISASI KEUANGAN (SCAN SP2D)

Untuk upload data dukung realisasi keuangan berupa scan SP2D
melalui menu “REALISASI KEGIATAN” ---> kemudian klik icon  
“Realisasi Keuangan”

Kemudian klik icon upload SP2D 
yang terletak di kolom nomor 11

Kemudian akan muncul form seperti di bawah ini.
Klik tombol “INPUT SP2D” untuk memulai melakukan 
upload file hasil scan SP2D.

Kolom “Nomor SP2D” diisikan nomor SP2D transfer dana dokumen SP2D 
per-kegiatan

Akan muncul form seperti di bawah ini :

Kolom “Tanggal” diisikan tanggal SP2D transfer dana dokumen SP2D per-
kegiatan dengan format DDMMYYYY

Klik tombol                      untuk memilih file hasil scan SP2D yang akan di-
upload

Klik tombol                 untuk menyimpan data dukung scan SP2D dan tombol

                          membatalkan input data dukung scan SP2D 

1. File hasil scan SP2D harus berformat image (JPG / PNG / BMP)

2. File hasil scan SP2D TIDAK BOLEH BERFORMAT PDF.
     Hal ini disebabkan karena sistem hanya disetting untuk menerima file   
     image yang akan langsung dilakukan resize sehingga file hasil upload 
     menjadi compact (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil)
3. Dalam satu kegiatan dapat dilakukan untuk meng-upload SP2D lebih 
    dari satu kali (berulang-ulang) . Hal ini didesain untuk mengatasi
    jika ada suatu kegiatan yang transfer dananya dilakukan secara   
    bertahap

CATATAN PENTING
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MENGELOLA DATA DUKUNG REALISASI KEUANGAN (SCAN SP2D) HASIL UPLOAD

Jika data dukung realisasi keuangan berupa scan SP2D sudah diupload pada aplikasi MPO, maka untuk mengelola  data dukung tersebut dilakukan melalui 
menu “REALISASI KEGIATAN” ---> kemudian klik icon                 “Realisasi Keuangan”  Kemudian klik icon upload SP2D yang terletak di kolom nomor 12

Kemudian akan muncul form “SURAT 
PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) 
seperti gambar di samping.

Klik tombol “Download” untuk mengunduh file SP2D yang sudah 
pernah di-upload.

Klik tombol “Delete” untuk menghapus file SP2D yang sudah pernah di-upload (jika 
terjadi salah upload atau duplikasi upload)
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MODUL UPLOAD DATA DUKUNG REALISASI FISIK (FOTO KEGIATAN)

Untuk upload data dukung realisasi fisik berupa dokumentasi 
kegiatanmelalui menu “REALISASI KEGIATAN” ---> kemudian 
klik icon  “Realisasi Fisik”

Kemudian klik icon upload foto 
yang terletak di kolom nomor 9, 
10 dan 11 masing-masing untuk 
foto sebelum, sedang dan 
sesudah kegiatan

Kolom “Nama Kelompok Tani” otomatis terisi oleh sistem

Kolom “Foto Kegiatan” berisi teks peringatan bahwa foto kegiatan belum 
atau sudah di-upload

Klik tombol                      untuk memilih foto sebelum/sedang/sesudah 
kegiatan yang akan di-upload

Klik tombol                 untuk mengunggah data dukung foto sebelum  / 
sedang/sesudah kegiatan, sedangkan tombol                            digunakan
untuk membatalkan proses upload  foto tersebut

1. File foto kegiatan harus berformat image (JPG / PNG / BMP)

2. File foto kegiatan TIDAK BOLEH BERFORMAT PDF.
     Hal ini disebabkan karena sistem hanya disetting untuk menerima file   
     image yang akan langsung dilakukan resize sehingga file hasil upload 
     menjadi compact (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil)

3. File foto sebelum, sedang dan sesudah kegiatan di-upload untuk setiap 
    kelompok tani (bukan setiap kegiatan seperti upload SP2D)

CATATAN PENTING

Kemudian akan muncul form seperti di bawah ini.
Klik tombol “Choose File” untuk memulai melakukan 
upload dengan memilih terlebih dahulu foto sebelum/ 
sedang/sesudah kegiatan
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MENGELOLA DATA DUKUNG REALISASI FISIK (FOTO KEGIATAN)

Jika data dukung realisasi fisik berupa dokumentasi kegiatan (foto sebelum, sedang dan sesudah kegiatan) sudah di-upload pada aplikasi MPO, maka 
untuk mengelola  data dukung tersebut dilakukan melalui menu “REALISASI KEGIATAN” ---> kemudian klik icon                 “Realisasi Fisik”  Kemudian klik 
icon upload foto yang terletak di kolom nomor 9, 10 dan 11

Gunakan tombol-tombol operasi ini untuk mengganti foto 
kegiatan yang sudah diunggah. Sistem akan segera 
mengganti (replace) foto lama dengan foto yang baru.

Untuk menyimpan foto tang telah berhasil diunggah, klik 
kanan pada gambar kemudian pilih “Save image as..”



Aplikasi MPO
Dikelola oleh :

Bagian Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat Ditjen PSP
021-7816086

Pertanyaan, Kritik dan Saran dapat disampaikan 
melalui menu kontak website Ditjen PSP : 

melalui menu

bagevalap.psp@pertanian.go.id                                                                   

http://psp.pertanian.go.id/
 

                                                                     

monevpsp@gmail.com
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