MANUAL IMPORT DATA EXCEL KEDALAM
APLIKASI INFRASTRUKTUR BERBASIS MASYARAKAT
Aplikasi Infrastruktur Berbasis Masyarakat yang dikembangkan oleh tim NMC ini merupakan aplikasi
sederhana untuk mengunggah data-data laporan kemajuan program Pamsimas secara mingguan ke
web SIM Pamsimas dalam rangka memenuhi kebutuhan data CPMU untuk pelaporan ke Direktorat
Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman (Dit. SSPIP).
Adapun data-data laporan kemajuan mingguan yang disampaikan ke Direktoat SSPIP meliputi:
a) Progres Tahapan Kegiatan Padat Karya IBM Ditjen Cipta Karya TA 2021 (Form-1), dan
b) Kemajuan penyerapan BLM kegiatan Padat Karya TA 2021 (Form-2a).
Aplikasi ini menjembati proses update data laporan kemajuan mingguan yang selama ini direkap
secara manual, mulai dari ROMS Kabupaten ke ROMS Provinsi dan terakhir ke NMC. Namun hal
tersebut tidak menghilangkan proses verifikasi data di masing-masing tingkat.
Pengguna Aplikasi:
Unggah data melalui aplikasi ini dilakukan oleh ROMS Provinsi yang dibuka aksesnya untuk personil
PC, Co-PC dan DMA, menggunakan akun HRM masing-masing.
Adapun peran dari masing-masing pelaku adalah sebagai berikut:
Provincial Coordinator (PC)
— Penanggung jawab terhadap proses update dan
verifikasi data laporan kemajuan mingguan yang
diterima dari DC masing-masing wilayah;
— Memastikan laporan kemajuan mingguan telah terunggah oleh DMA
Co- Provincial Coordinator (Co-PC) — Mem-backup PC dalam proses update dan verifikasi
data laporan kemajuan mingguan;
— Membantu PC dalam men-cek silang laporan kemajuan
mingguan dengan data kemajuan pada QS- SIM
Pamsimas.
Data Management Analyst (DMA) — Mendukung Co-PC dalam men-cek silang laporan
kemajuan mingguan dengan data kemajuan pada QSSIM Pamsimas.
— Membantu PC dalam meng-unggah data laporan
kemajuan mingguan yang telah diverifikasi oleh PC ke
aplikasi IBM.
Proses verifikasi data laporan kemajuan mingguan ini tetap mengikuti Mekanisme Pelaporan Data
SIM yang telah diatur pada Pedoman Monev Pamsimas (PT-12 PETUNJUK TEKNIS PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN PAMSIMAS).
Walau telah terdapat aplikasi IBM ini untuk meng-update laporan kemajuan mingguan, namun tidak
menggantikan laporan kemajuan program Pamsimas yang terdapat pada QS - SIM Pamsimas.
Namun demikian, update laporan mingguan ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu dan kontrol
terhadap progress yang telah diinput melalui SIM Pamsimas oleh ROMS Kabupaten, oleh FM
dan/atau DEAO.

Langkah-langkah Unggah Data Excel Laporan Kemajuan Mingguan

1. Login dengan alamat http://mis.pamsimas.org/ibm/login

2. Silahkan masukkan user dan password sesuai dengan email yang dikirimkan/diberikan oleh
aplikasi HRM
3. Terdapat 3 menu
a. Data untuk import file excel
b. Report Form 1
c. Report Form 2a
d. Report Rekap Form 1 dan Form 2A

4. Data (Import file excel)

a. Silahkan pilih tahun, bulan dan minggu sesuai dengan jadwal laporan

b. Tampil untuk menampilkan file hasil import sesuai dengan pilihan tahun, bulan dan
minggu
c. Import untuk melakukan proses import sesuai dengan pilihan tahun, bulan dan minggu
d. Hapus untuk menghapus data sesuai dengan pilihan tahun, bulan dan minggu
5. Import (melakukan import data excel)

a. Home (untuk kembali ke menu sebelumnya)
b. Download format value (digunakan pertama kali) digunakan sebagai file excel penampung
hasil export yang digunakan sebagai file untuk import
c. Download format formula (digunakan pertama kali) digunakan sebagai format file excel
untuk update data = format yang ada sebelumnya namun sudah ditambahkan kode
kabupaten untuk kebutuhan relasi data di database.
6. Setelah point 5b dan 5c dilakukan maka silahkan lakukan update data pada point 5c
7. Kemudian hasil update data pada point 5c di pindahkan ke file dari poin 5b

Contoh
a. Format_Laporan_Tahapan digunakan untuk update progres
b. 61_Format_Laporan_Tahapan digunakan untuk proses import/upload progress
8. Proses pemindahan data dari file Format_Laporan_Tahapan ke 61_Format_Laporan_Tahapan
(bisa meminta bantuan DMA )
a. Proses pada file Format_Laporan_Tahapan
Contoh sheet form 1 desa baru (blok kolom A s/d kolom terakhir) dan tekan Ctrl+C (copy)

b. Proses pada file 61_Format_Laporan_Tahapan
Letakkan pointer mouse pada kolom pada contoh adalah row 8 kolom A sambil klik kanan
dan pilih copy paste value (123) seperti pada gambar

c. Demikian proses ini dilakukan untuk form 1 dan form 2a desa baru, HID, HKP, HID MAMA
dan provinsi NTT HKP PPB
d. Setelah proses copy paste di lakukan maka file 61_Format_Laporan_Tahapan dapat di save
dan digunakan untuk proses upload (diharapkan untuk copy paste pertama kali untuk
sheet HKP PPB dijuga dilakukan untuk mendapatkan kode kabupaten untuk seluruh
provinsi)
9. Proses Import Data

a. Silahkan klik choose file kemudian pilih dan klik file yang akan di upload dalam hal ini
61_Format_Laporan_Tahapan
b. Kemudian klik preview untuk melihat apakah file sudah sesuai
c. Bila sudah sesuai di paling bawah (hasil preview ada tombol import) silahkan klik dan cancel
bila membatalkan

d.

10. Bila proses point 9 telah dilakukan silahkan cek data dengan klik tombol home atau menu
report.
a. Pilih tampilkan dengan pilihan tahun, bulan dan minggu untuk menampilkan data (proses
menampilkan data dapat juga dilakukan di menu report dengan klik kembali tombol home)
b. Pilih Hapus dengan pilihan tahun, bulan dan minggu untuk menghapus data (hati-hati
dalam menggunakan fasilitas ini karena data akan dihapus permanen)

