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I. PENDAHULUAN 

Pendampingan kegiatan akses kredit mikro ke lembaga keuangan  merupakan suatu 

kegiatan yang menjadi tanggung jawab Fasilitator Masyarakat, ROMS Kabupaten dan 

Provinsi secara langsung dan pihak-pihak yang terkait dalam kerangka melakukan upaya 

pengembangan pembiayaan SPAMS perdesaan dan untuk keberlanjutan program. 

Agar  pelaksanaan pendampingan akses kredit mikro melalui lembaga keuangan  dapat 

dipantau, di review dan di evaluasi, maka hasil kegiatan akses kredit mikro melalui 

lembaga keuangan  harus dilaporkan secara berjenjang mulai dari FM sampai dengan 

FMS Provinsi secara rutin dan tepat waktu sesuai dengan aturan pelaporan dalam POB 

Pembaiayaan SPAMS Perdesaan Dengan Lembaga Keuangan. Untuk memudahkan 

laporan kegiatan pendampingan akses kredit mikro melalui lembaga keuangan dibuatlah 

aplikasi kredit mikro..   

Tujuan dari di buatnya aplikasi Kredit Mikro  adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan akses kredit mikro melalui lembaga 

keuangan  akan secara cepat terlaporkan tanpa menunggu batas akhir pelaporan, 

karena hasil pelaksanaan akses kredit mikro melalui lembaga keuangan  diinput 

pada aplikasi Kredit Mikro. 

2. ROMS kabupaten dan provinsi tidak perlu merekap laporan progress kredit mikro 

yang dilakukan oleh fasilitator (FM). karena hasil laporan progress kredit mikro  

sudah terekap dalam laporan aplikasi Kredit Mikro. 

3. Memudahkan ROMS kabupaten, Provinsi dan juga NMC melakukan 

pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan pembiayaan SPAMS 

perdesaan melalui akses kredit mikro. 

4. Memudahkan pihak lain yang berkepentingan untuk melihat performance 

pengembangan pembiayaan SPAMS perdesaan melalui akses kredit dengan 

lembaga keuangan. 

 

Pengguna aplikasi kredit mikro adalah FM, ROMS Kabupaten, DPMU, ROMS Provinsi,  

PPMU, NMC, CPMU dan pihak lain yang berkepentingan dengan syarat memiliki user 

name dan password yang sudah terdaftar pada aplikasi HRM. Sedangkan untuk 

mendapatkan informasi berupa laporan progress kredit mikro, pihak lain dapat melihat 

hasil laporan melalui Web Pamsimas.org. 
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II. ALUR PENGINPUTAN KREDIT MIKRO 
 
 
2.1  Mekanisme Penginputan Aplikasi Kredit Mikro 

 

 

 

 

PELAKU/ 
PENANGGUNG 

JAWAB/PENGGUNA 

 
PROSES 

 
 
 
 
 
 
 
KPSPAMS 
didampingi FM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DFMA/Co-DC 
 
 
 
Pemanfaat : 
ROMS 
Kabupaten, 
ROMS Provinsi, 
NMC, CPMU dll. 
 
 
 
FMS ROMS 
Provinsi 
FDS NMC 

 

Penyusunan 
Proposal 

Pelaksanaan 
Kegiatan 

Laporan 

PENGENDALIAN 

Pemantauan 

Pembayaran dan 
Pelunasan 

Input Data ke Dalam 
Aplikasi Kredit Mikro 

Pengajuan Kreditl 
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2.2   Peran Fungsi FM, DFMA, FMS FDS dan MIS dalam Aplikasi Kredit Mikro 

        1. FM/CD/WSS  

a) Melakukan pendampingan kepada KPSPAMS mulai dari proses 

penyusunan proposal, pengajuan kredit, pelaksanaan kegiatan, dan 

pemantauan. 

b) Melakukan penginputan data mulai dari proses pendampingan penyusunan 

proposal, pengajuan kredit, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan 

pembayaran angsuran serta pelunasan kredit. 

2. DC, DFMA/Co DC ROMS Kabupaten 

a) Melakukan verifikasi proposal kredit, sosialisasi dan OJT penggunaan  

aplikasi kredit mikro kepada FM. 

b) Melakukan inputing data kredit mikro jika diperlukan 

c) Melakukan pengendalian penginputan data kredit mikro 

   3. FMS ROMS Provinsi 

a) Melakukan Sosialisasi dan OJT penggunaan  aplikasi kredit mikro kepada 

ROMS Kabupaten. 

b) Melakukan pengendalian penginputan data kredit mikro di tingkat provinsi 

4. FDS NMC 

a) Melakukan Sosialisasi dan OJT penggunaan  aplikasi kredit mikro kepada 

ROMS Provinsi. 

b) Melakukan pengendalian penginputan data kredit mikro secara nasional 

5. MIS NMC 

a) Melakukan Desain Aplikasi dan maintenance,  

b) sosialisasi OJT. 
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III. APLIKASI MELALUI WEB 

 

Untuk dapat menggunakan aplikasi kredit mikro,  maka harus melakukan LOGIN 
APLIKASI dengan alamat web sebagai berikut https://apps.pamsimas.org/k-
mikro/kredit_lapor/edit/374 

 

 

Untuk masuk pada aplikasi, username dan password yang digunakan adalah yang 
didaftarkan pada aplikasi HRM 

Setelah melakukan login, maka tampilan akan menjadi sebagai berikut: 
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Ada 4 menu pilihan yaitu: 

1. Tentang  
Berisi laman atau beranda aplikasi kredit mikro 

2. Input Data 
Berisi 2 menu yaitu : 
a) Data Umum 
b) Data Rinci 

3. Laporan 
Berisi 2 menu pilihan yaitu : 
a) Laporan Perkembangan Akses Kredit Mikro 
b) Laporan Pemantauan dan Evaluasi 

4. Quick Status 
Merupakan status kegiatan mulai dari tahap Penyusunan Proposal, Tahap 
Pengajuan Kredit dan Tahap Kegiatan. 
 

 
A. Langkah-langkah Penginputan Data 

 
1. Input Data Umum  

Akan muncul tampilan sebagai berikut untuk diisi lalu terakhir tekan tombol 
TAMBAH  untuk meneruskan dan BATAL untuk membatalkan, 
 

 
 

2. Input Data Rinci 
Akan muncul tampilan sebagai berikut 
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            Lalu tekan INPUT DETAIL, maka akan keluar tampilan sebagai berikut : 

 
 

 
 

Ada beberapa pilihan menu untuk diisi antara lain;  

a) Informasi Umum (isinya sama dengan input data umum), apabila ditekan 
maka isi tampilannya adalah : 
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b) Penyusunan Proposal, apabila ditekan tombol Penyusunan Proposal akan 
keluar tampilan : 
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c) Pengajuan Kredit, apabila ditekan tombol Pengajuan Kredit akan keluar 
tampilan : 
 
 

 
 

d) Pelaksanaan Kegiatan, apabila ditekan tombol Pelaksanaan Kegiatan akan 
keluar tampilan : 
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e) Tahap Pemantauan, apabila ditekan tombol Tahap Pemantauan akan 
keluar tampilan : 
 
 

 
 

f) Pembayaran dan Pelunasan, apabila ditekan tombol Pembayaran dan 
Pelunasan akan keluar tampilan : 
 
 

 
 

Untuk mengakhiri input data pada tahap Pembayaran dan Pelunasan maka 
harus ditekan tombol TAMBAH  untuk memastikan data yang telah terisi 
sudah disimpan oleh system. 

 
3. Menu Laporan 

Berisi 2 menu pilihan yaitu : 
c) Laporan Perkembangan Akses Kredit Mikro 
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Apabila ditekan tombil menu Laporan Perkembangan Akses Kredit Mikro 
akan keluar tampilan sebagai berikut : 
 

 
 
Apabila ditekan tombol Refres maka akan keluar tampilan laporan progress 
kredit mikro. 
Apabila ditekan tombol Print Data maka secara otomatis akan tercetak laporan 
progress kredit mikro. 
 

d) Laporan Pemantauan dan Evaluasi 
Laporan ini berisi laporan  dengan informasi detail terkait dengan status 
pengembalian, dampak terhadap penambahan SR dan dampak terhadap 
penambahan pemanfaat. 
 

 
 
e) Apabila ditekan tombol Refres maka akan keluar tampilan laporan 

Pemantauan dan Evaluasi 
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kredit mikro. 
f) Apabila ditekan tombol Print Data maka secara otomatis akan tercetak 

Pemantauan dan Evaluasi. 
 

 
4. Menu Quick Status 

Apabila tombol menu Menu Quick Status ditekan akan keluar tampilan : 
 

 
 
Apabila ditekan tombol Print Data maka secara otomatis akan tercetak Quick 
Status 
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IV. PENUTUP 

Informasi terkait dengan pelaksanaan pengembangan pembiayaan SPAMS perdesaan 
melalui kegiatan akses kredit mikro ke lembaga keuangan  sangat dibutuhkan untuk 
mengetahui sampai seberapa capaian  kegiatan akses kredit mikro terealisasi. Sehingga 
dapat terukur antara taget program dengan capaian kegiatan yang telah dilakukan. 

Untuk itu menjadi tanggung jawab bersama secara berjenjang mulai dari FM, ROMS 
Kabupaten, ROMS Provinsi dan NMC  agar laporan kegiatan akses kredit mikro secara  
rutin dan benar di input dalam aplikasi kredit mikro. 

Besar harapannya semoga ke depan akan menjadi lebih baik lagi capaian realisasi 
kegiatan pelaksanaan akses kredit mikro dan mudah untuk dilakukan monitoring dan 
evaluasi melalui aplikasi kredit mikro. 

 

 

 

 


