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1. Alamat aplikasi Realisasi Tanam
Alamat aplikasi realisasi tanam komoditas perkebunan adalah
http://pdkp.ditjenbun.pertanian.go.id/realisasitanam/
Atau dengan cara akses website ditjen perkebunan,
http://ditjenbun.pertanian.go.id/index.html. kemudian pilih banner Realisasi Tanam
Komoditas Perkebunan

2. Cara Masuk Ke Aplikasi Realisasi Tanam
Untuk dapat mengisi laporan realisasi tanam komoditas perkebunan pada aplikasi, terlebih
dahulu melakukan login ke palikasi.
User Aplikasi terdiri dari 2 jenis user/akun
1) Adminstrator : akun administrator dapat melakukan input, edit dan menghapus data
pada aplikasi realisasi tanam, serta melihat rekapitulasi laporan.
2) Inputer : akun inputers hanya dapat melakukan input data serta melihat rekapitulasi
laporan.
Berikut ini cara masuk pada aplikasi realisasi tanam komoditas perkebunan:
1) Klik menu login, yang berada di pojok kanan atas;

2)

Masukan User dan Password yang sudah di berikan, kemudian klik Login;

Apabila proses login berhasil makan anda akn dihadapkan dengan halaman Dashboard
dari aplikasi realisasi tanam
3. Bagian-bagian Halaman Administrator Aplikasi Realisasi Tanam
1) Halaman Dahsboard
Setelah anda berhasil login ke halaman administrator aplikasi realisasi tanam, anda akan
dihadapkan dengan halaman dashboard.

Halaman dashboard memberikan informasi:
a. Rekapitulasi realisasi tanam sampai dengan saat sekarang, dan
b. Grafik Informasi Peresentasi (APBN,APBD,PBN,PBS,Swadaya dan PSR) dari total
realisasi.
2) Menu Input
Menu input terdapat 2 submenu, yaitu menu input target APBN (Ha), dan menu input
target Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Keterangan:
- Untuk melakukan input data, klik tombol tambah data
-

Untuk melakukna edit data klik tombol edit warna hijau

- Untuk melakukan hapus data klik tombol hapus warna merah
3) Menu Relisasi Tanam
Menu realisasi tanam berfungsi untuk melakukan input data realisasi, data realisasi
tanam yang di input adalah: realisasi tanam perluasan areal, peremajaan, intensifikasi
dan PSR.

Keterangan:
- Untuk input data klik tombol tampah data warna biru
-

Untuk edit data klik tombol edit data warna hijau

-

Untuk hapus data klik tombol hapus warna merah

4) Laporan
Menu laporan berfungsi untuk menampilkan rekapitulasi hasil dari input realisasi tanam,
laporan ini akan terdapat di jenis laporan
a) Rekapitulasi laporan per provinsi dan kabupaten
b) Rekapitulasi laporan per komoditas
c) Laporan dinamis yang disajikan dlam bentuk tabel pivot.

