DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PANDUAN DAN PETUNJUK
PENGGUNAAN APLIKASI BPOPP
MODUL SEKOLAH

1. INSTALLASI
Sebelum melakukan proses installasi aplikasi BPOPP anda haru melakukan download installer aplikasi di
website https://bpopp.disdikjatim.com. Silakan lakukan download installer pada menu DOWNLOAD.

Setelah melakukan download, simpan file installer aplikasi BPOPP tersebutyang bernama rkasbpopp.exe. Install aplikasi tersebut dengan klik 2 kali atau klik kanan trus Run as administrator. Akan
tampil proses installasi sebagai berikut :

Pilih lokasi installasi program di simpan, disarankan untuk menyimpan file installasi di Program Files,klik
next untuk melanjutkan proses installasi.

Langkah selanjutnya memilih default lokasi icon aplikasi, pilih Next untuk melanjutkan.

Klik Install untuk melakukan proses installasi, proses installasi akan berjalan tunggu beberapa saat
sampai selesai

Proses installasi sudah selesai klik finish untuk mengakhiri, otomatis aplikasi akan dijalankan
2. Menjalankan Aplikasi
Setelah proses installasi selesai, jalankan aplikasi BPOPP dengan klik icon pada desktop, akan muncul
splash screen seperti gambar berikut :
Pada taham ini, aplikasi akan
memeriksa
komponen

kelengkapan
aplikasi

dan

memeriksa apakah sudah ada
user aktif yang sudah terdaftar
pada aplikasi. Apablia belum
pernah

melakukan

aktivasi,

selanjutnya akan muncul form
aktivasi program, apabila sudah
melakukan aktivasi akan muncul
form login masuk aplikasi.

3. Registrasi Aplikasi
Apabila anda menjalankan aplikasi pertama kali, maka akan muncul form registrasi yang meminta anda
untuk mengaktifkan user dengan melengkapi form registrasi pada gambar berikut :

Silakan lengkapi data untuk mengaktifkan
user anda.


Kode Aktivasi, merupakan kode
unik

yang

diperoleh

oleh

user

sekolah untuk melakukan proses
aktivasi user di aplikasi. kode ini
diperoleh dari cabang dinas terkait
melalui email yang dikirimkan oleh
cabang dinas masing-masing.


Nama

Lengkap,

isikan

nama

lengkap operator sekolah.


Nomor

Handphone,

mengisikan

nomor HP aktif


Alamat Email, isikan alamat email yang valid dan aktif sebagai username login anda, nantinya
alamat email ini juga digunakan untuk melakukan proses reset password apabila anda lupa
password login anda.



Buat Password, membuat password sendiri untuk untuk login user.



Ulangi Password, mengulangi password yang anda masukkan untuk memastikan password yang
anda gunakan sesuai.

Pada proses aktivasi aplikasi ini memerlukan koneksi internet untuk memvalidasi kode aktivasi ke server
online, pastikan komputer anda terkoneksi internet untuk melakukan aktivasi. Tanda anda terkoneksi
server akan muncul pada form aktivasi.
Apabila aktivasi sukses form akan tertutup otomatis dan akan muncul form login.
4. Login Aplikasi
Apabila user anda sudah teraktivasi akan muncul form login seperti pada gambar :

Lengkapi form login tersebut untuk dapat
login dan menggunakan aplikasi.


Username/Alamat Email
Isikan

alamat

email

yang

didaftarkan pada waktu proses
aktivasi.


Password
Isikan

password

login

anda

sesuai dengan password yang
dibuat pada proses aktivasi

Setelah melengkapi username dan password silakan klik tombol login User, apabila sukses anda akan
diarahkan pada halaman aplikasi BPOPP modul Sekolah.
5. Reset Password
Apabila anda lupa password login, anda dapat melakukan reset password anda dengan mengklik Lupa
Password pada halaman login. Pada proses reset password dibutuhkan koneksi internet untuk
mengirimkan kode reset password ke email anda, pastikan komputer anda terhubung internet.

Langkah

pertama

untuk

melakukan

reset password adalah mengirimkan
kode validasi reset ke email anda.
isikan

alamat

email

yang

sudah

didaftarkan dan masukkan kode aktivasi
program yang diperoleh dari cabang
dinas. Setelah mengisikan email dan
kode aktivasi klik tombil Kirim Kode
Validasi Ke Email.
Apabila

data

sesuai

anda

akan

menerima email otomatis berupa kode
Validasi yang harus anda masukkan
untuk reset password anda.

Langkah selanjutnya adalah melakukan reset password.


Kode Validasi, diisikan kode validasi yang anda terima sebelumnya di email



Masukkan Password Baru, silakan isikan password baru anda



Konfirmasi Password Baru, didikan lagi password diatas untuk memastikan password yang
dipakai sesuai.

Klik tombol Reset Password untuk melakukan reset, apabila sukses akan ada pemberitahuan sukses,
silakan lakukan login dengan memasukkan alamat email dan password baru anda.

6. Halaman Utama Modul Sekolah

Apabila anda berhasil login akan mucul halaman utama modul sekolah seperti gambar diatas. Untuk
pertama kali login anda diharuskan untuk melengkapi data sekolah dan data penanggung jawab
anggaran.
7. Data Penanggung Jawab Anggaran

Isikan dan lengkapi data diatas untuk dapat melanjutkan pada proses selanjutnya. Langkah pertama
yang diharuskan adalah mengunduh data server ke database lokal dengan meng klik tombol Unduh
sehingga data yang sudah tersimpan di server dapat mengisi otomatis di form penanggung jawab.
Pada proses unduh ini memerlukan koneksi internet. Silakan lengkapi data yang kosong sesuai dengan
kolom isian.









Nama Kepala Sekolah, diisi dengan nama lengkap kepala sekolah
NIP, diisi dengan nomor NIP jika ada
Telp, diisi dengan nomor hp kepala sekolah
Email, disi alamat email kepala sekolah
Nama Bendahara sekolah, diisi dengan nama bendahara sekolah
NIP, telpon dan email bendahara sekolah diisi sesuai dengan kolom isian
Nama Komite Sekolah dan NIP juga dilengkapi sesuai kolom isian
Data rekening Bank dilengkapi sesuai dengan kolom isian, Nama Bank, Nomor Rekening dan atas
nama rekening pada bank yang dimiliki sekolah, yang nantinya digunakan sebagai tujuan
transfer dana BPOPP.
Setelah data dilengkapi silakan akhiri dengan meng klik tombol simpan, setelah sukses klik tombol
unggah untuk mengupload data ke server online.
Setelah semua proses selesai dan semua kolom isian terisi silakan klik tombol tutup untuk menutup
proses pengisian Penanggung Jawa anggaran.
8. Aktivasi Anggaran
Sebelum membuka kertas kerja anda harus mengaktifkan anggaran dengan mengkli tombol Aktivasi
Anggaran.

Akan tampil form aktivasi anggaran sebagai berikut :

Untuk menyesuaikan jumlah anggaran dan jumlah siswa pada tahun anggaran saat ini, silakan klik
tombol Download, Kolom tahun anggaran, anggaran persiswa, jumlah siswa dan total anggaran BPOP
akan terisi otomatis, anda cukup mengisikan kolom Jumlah Silpa sisa anggaran tahun sebelumnya saja,
apabila tidak ada sisa anggaran tahun sebelumnya, isikan dengan nol saja.
Apabila semua kolom sudah terisi maka akhiri dengan klik tombol Simpan, aktivasi anggaran anda sudah
selesai dan bisa dilanjutkan dengan membuat kertas kerja Anggaran.
9. Membuat Dan Mengisi Kertas Kerja RKAS
Apabila data penanggung jawab anggaran dan proses aktivasianggaran sukses dilakukan, maka
selanjutnya tombol kertas kerja akan aktif dan bisa melakukan input data RKAS.
Klik tombol Kertas Kerja untuk membuka form kertas kerja

Akan tampil halaman kertas kerja sebagai berikut :

Penjelasan Tombol dan Informasi :




Tombol Tambah, berfungsi untuk menambah item anggaran
Tombol Edit, berfungsi untuk mengedit atau mengubah item anggaran
Tombol Hapus berfungsi untuk menghapus anggaran yang sudah diinput

Catatan :
Tombol Tambah, Edit dan Hapus dapat digunakan selama anggaran belum di sahkan atau dalam
proses revisi saja, apabila anggaran sudah diajukan dalam proses pengajuan atau anggaran
sudah disahkan cabang dinas maka tombol ini akan tidak bisa diklik.
Apabila anggaran dalam proses revisi, penghapusan item anggaran memerlukan koneksi
internet untuk menghapus data di server online.













Total Anggaran BPOPP menunjukkan total jumlah anggaran BPOPP yang diterima sekolah
BELUM TERPAKAI menunjukkan jumlah anggaran BPOPP yang belum digunakan / diinputkan
dalam kertas kerja.
Silpa BPOPP menunjukkan jumlah sisa anggaran tahun kemarin yang diisikan pada saat aktivasi
anggaran
Silpa Belum Terpakai menunjukkan anggaran silpa yang belum masuk pada kertas kerja.
TW1 Sudah, menunjukkan jumlah anggaran BPOPP pada triwulan 1 yang sudah digunakan dalam
kertas kerja
TW1 BELUM menunjukkan jumlah anggaran pada triwulan 1 yang belum digunakan pada kertas
kerja
TW2 Sudah, menunjukkan jumlah anggaran BPOPP pada triwulan 2 yang sudah digunakan dalam
kertas kerja
TW2 BELUM menunjukkan jumlah anggaran pada triwulan 2 yang belum digunakan pada kertas
kerja
TW3 Sudah, menunjukkan jumlah anggaran BPOPP pada triwulan 3 yang sudah digunakan dalam
kertas kerja
TW3 BELUM menunjukkan jumlah anggaran pada triwulan 3 yang belum digunakan pada kertas
kerja
TW4 Sudah, menunjukkan jumlah anggaran BPOPP pada triwulan 4 yang sudah digunakan dalam
kertas kerja
TW4 BELUM menunjukkan jumlah anggaran pada triwulan 4 yang belum digunakan pada kertas
kerja
a. Tambah Item Kertas Kerja
Klik Tombol

Akan muncul form isian Kertas kerja sebagai berikut :



Klik isian Kegiatan akan muncul form isian komponen pembiayaan BPOPP sebagai berikut



Pilih salah satu nama komponen pembiayaan, sehingga kolom isian kegiatan terisi otomatis
Selanjutnya Klik isian nama rekening, akan muncul daftar kode rekening dan nama rekening
sebagai berikut :







Pilih atau cari daftar kode rekening dengan mengetik pada pencarian, apabila sudah selesai, klik
nama rekening sehingga form tertutup dan kolom isian Nama rekening terisi pada kertas kerja.
Selanjutnya memlilih sumber dana, apakah BPOPP atau Silpa, akan muncul total dana yang
belum terpakai pada kertas kerja.
Isikan keterangan sesuai dengan keterangan item yang ingin di input dan sesuai dengan program
BPOPP yang dipilih.

Klik kotak triwulan 1 atau triwulan 2 atau triwulan 3 sampai 4 untuk mengisi item anggaran,
lengkapi isian volume, pilih atau isi satuan dan harga satuan, begitu selanjutnya sehingga data
terisi semua seperti pada gambar berikut :

Pastikan total volume dan satuan paling bawa terisi, seperti gambar berikut :

Lalu akhiri dengan klik tombol Simpan
Apabila sukses akan muncul informasi sukses, tutup form dan klik tombol Tampilkan untuk
memunculkan data anggaran yang barusan di input.
Catatan :
Jumlah total anggaran yang diinput per triwulan di sesuaikan dengan jumlah anggaran per
triwulan, apabila melebihi jumlah anggaran per triwulan akan di tolak oleh sistem.
Tampilan penambahan anggaran pada kertas kerja sebagai berikut :

Lakukan penambahan item anggaran sampai semua dana anggaran BPOPP terpakai dan sisa
belum terpakai menjadi nol. Sehingga apabila semua anggaran tercatat dalam kertas kerja bisa
diajukan / diupload ke cabang dinas.
b. Edit Item Anggaran
Pilih item anggaran yang ingin di edit dengan mengklik item anggaran pada data anggaran lalu
Klik tombol

Selanjutnya akan muncul form input anggaran yang sudah terisi dengan informasi data anggaran
yang dipilih sesuai dengan jumlah per triwulan sesuai dengan inputan sebelumnya.

Silakan Lakukan perubahan pada item anggaran yang diedit, pastikan jumlah sudah sesuai dan
kolom isian terlengkapi.
Apabila sudah sesuai silakan akhiri dengan klik tombol Perbarui dan tutup form dengan klik
tombol tutup.
Untuk melihat perubahan data yang di edit klik tombol tampilkan.
c. Hapus Item Anggaran
Untuk menghapus silakan pilih item anggaran yang mau di hapus, proses hapus anggaran
diperbolehkan selama kertas kerja anggaran belum di sahkan atau belum dalam proses
pengesahan.
Setelah memilih item untuk di hapus klik tombol beriku t :

Apabila sukses item anggaran pada kertas kerja akan terhapus.
Apabila anggaran anda dalam proses permintaan revisi dari cabang dinas, proses penghapusan
item anggaran membutuhkan koneksi internet agar data yang sudah pernah diupload juga
terhapus.
10 . Pengesahan Kertas Kerja Anggaran
Apabila semua anggaran BPOPP sudah dimasukkan dalam kertas kerja dan sisa anggaran
dipastikan bernilai nol maka dilanjutkan dengan proses pengesahan anggaran.
Klik tombol menu

Akan muncul form upload kertas kerja ke server online, pastikan computer anda terhubung
dengan internet pada waktu upload kertas kerja anggaran.

Klik tombol kirim untuk mengupload kertas kerja anda dan tunggu proses upload selesai. Setelah
upload selesai status kertas kerja anda berubah menjadi Proses Pengesahan, semua tombol
Tambah, Edit Dan Hapus pada kertas kerja akan disable, seperti pada gambar berikut :

Pada proses ini artinya kertas kerja anggaran anda masih proses pengesahan, menunggu di
verifikasi oleh cabang dinas. Anda juga tidak dapat mengupload kembali kertas kerja anda. Anda
dapat melakukan pengecekan status pengesahan anggaran yang sudah anda uload dengan klik
tombol STATUS.
11. Cek Status Pengesahan
Untuk mengecek status pengesahan klik tombol Status

Akan muncul halaman berikut :
Klik
tombol
Download
untuk
mendownload
data
status
pengesahan ke computer anda,
apabila muncul data maka proses
pengesahan sudah dilakukan cabang
dinas apakah diminta revisi atau
sudah disahkan.

12. Proses Revisi Kertas Kerja
Apabila terdapat permintaan revisi kertas kerja oleh cabang dinas maka tampilan pada kertas
kerja akan sebagai berikut :

Terdapat informasi permintaan revisi terhadap item tertentu pada kertas kerja anda, tombol
Tambah, Edit dan hapus kembali aktif, silakan lakukan perubahan kertas kerja anda sesuai
dengan permintaan dari cabang dinas.
Setelah dirasa sudah sesuai anda dapat kembali melakukan pengesahan kertas kerja dengan klik
tombol PENGESAHAN sesuai dengan penjelasan nomor 10.
Proses permintaan revisi bias terjadi berulang kali sesuai dengan ketentuan yang diminta
Cabang Dinas terpenuhi. Apabila status kertas kerja anda sudah disahkan Cabang Dinas, maka
tampilan kertas kerja anda akan berubah seperi berikut :

13. Cetak Laporan
Apabila status Kertas Kerja anda sudah di sahkan, anda dapat mencetak laporan kertas kerja
dengan klik tombol :

Akan tampil form sebagai berikut :

Terdapat pilihan tahun anggaran dan beberapa format laporan yang ingin di cetak.
-

Laporan Kertas Kerja Triwulan

Laporan ini menampilkan laporan kertas kerja detail per item, per kode rekening, per
komponen pembiayaan BPOPP lengkap dengan volume satuan dan jumlah per triwulan.
Anda dapat melakukan export data laporan ke berbagai format sesuai kebutuhan anda
dengan klik tombol export pojok kiri atas, akan tampil seperti :

Anda juga dapat langsung melakukan cetak ke printer dengan mengklik tombol printer.
-

Laporan Anggaran Per Komponen BPOPP
Pada laporan ini menampilkan rangkuman dana penggunaan anggaran BPOPP per
komponen pembiayaan BPOPP dengan jumlahnya.

-

Laporan Rencana Pelaksanaan Kerja
Menampilkan laporan per rekening pembiayaan per triwulan seperti pada gambar berikut :

14. Backup Data Base
Anda dapat melakukan backup database agar data yang anda input tidak hilang apabila
terdapat kerusakan pada computer anda. Untuk melakukannya silakan klik menu ALAT pada
pojok kiri atas.

Selanjutnya akan muncul form berikut :

Klik Salin Database Lokal, akan muncul konfirmasi dimana anda akan menyimpan database
tersebut. Contoh file bakup akan bernama RKAS-20574536-2019-07-12.db
Untuk melakukan restore database, silakan copykan file backup anda ke direktori aplikasi,
biasanya di Program File computer anda. Rename file backup anda menjadi RKAS.db lalu
jalankan aplikasi seperti biasa.

