
Manual Aplikasi Kelembagaan – SIM Pamsimas 

 

1. Privillage aplikasi kelembagaan 
a. NMC report ( hasil entry roms provinsi dan hasil entry roms kabupaten) 
b. Roms provinsi entry kelembagaan dan edit/report kelembagaan provinsi serta report 

hasil entry roms kabupaten). 
c. Roms kabuaten entry kelembagaan kabupaten, SAM SAN Kabupaten, SAM SAN 

Kabuaten/tahun, RAD AMPL dan Kegiatan AMPL Kabupaten, form edit/report 
 

2. Data Kelembagaan Provinsi. 
 Entry Data (roms Provinsi) 

 Silahkan pilih tahun atau periode 
 Klik File/SK Pokja untuk input (format PDF dengan size file max 15Mb)-Wajib 

 Pilih Combo 
Pokja Memiliki 
Anggaran OP dan 
Rencana kerja 
tahunan 
 Klik File/SK 
PPMU untuk input 
(format PDF dengan 
size file max 15Mb)-
Wajib 
 Pilih Combo 
PPMU Memiliki 
Anggaran OP dan 
Rencana kerja 
tahunan 
 

 
 Laporan/Edit Data 

 Edit Data berfungsi untuk melakukan koreksi bila ada kesalahan saat entry form 
sama dengan entry data tetapi tidak ada upload file 

 Re_upload file pokja untuk melakukan upload ulang file SK Pokja yang sebelumnya 
belum di entry 

 Re_upload file ppmu untuk melakukan upload ulang file SK PPMU yang sebelumnya 
belum di entry 



 

 

 

 

 

 

3. Kelembagaan Kabupaten 
 Entry Data (rom2 kabupaten). 

 Silahkan pilih tahun atau periode 
 Klik File/SK Pokja untuk input (format PDF dengan size file max 15Mb)-Wajib 

 Pilih Combo Pokja 
Memiliki Anggaran OP dan 
Rencana kerja tahunan 
 Klik File/SK DPMU 
untuk input (format PDF 
dengan size file max 15Mb)-
Wajib 
 Pilih Combo DPMU 
Memiliki Anggaran OP dan 
Rencana kerja tahunan 
 Klik File/SK Pakem 
untuk input (format PDF 
dengan size file max 15Mb)-
Wajib 
 Pilih Combo Pakem 
Memiliki Anggaran OP dan 
Rencana kerja tahunan 

 Laporan/Edit Data 
 Edit Data berfungsi untuk melakukan koreksi bila ada kesalahan saat entry form 

sama dengan entry data tetapi tidak ada upload file 
 Re_upload file pokja untuk melakukan upload ulang file SK Pokja yang sebelumnya 

belum di entry 
 Re_upload file dpmu untuk melakukan upload ulang file SK DPMU yang sebelumnya 

belum di entry 
 Re_upload file pakem untuk melakukan upload ulang file SK Pakem yang 

sebelumnya belum di entry 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

4. SAM SAN Kabupaten 
 Entry Data (rom2 kabupaten). 
 Silahkan pilih tahun atau periode awal dan akhir 
 Input Rencana investasi AMPL (5 tahun). 

 Input Rencana investasi 
AMPL dengan dana APBD (5 
tahun). 
 Input Rencana investasi 
AMPL-BM dengan dana APBD 
(5 tahun). 
 Klik File/Dokumen RAD 
untuk input (format PDF 
dengan size file max 15Mb)-
Wajib 
 Klik File/Dokumen 
Perkada/Perbup untuk input 
(format PDF dengan size file 
max 15Mb) 

 
Catatan saat entry data nilai angka silahkan di akhiri dengan tekan spasi untuk 
mendapatkan format angka dalam format 0.000.000.000 atau bisa di abaikan 
data tetap akan tersimpan 
 

 Laporan/Edit Data 
 Edit Data berfungsi untuk melakukan koreksi bila ada kesalahan saat entry form sama 

dengan entry data tetapi tidak ada upload file 
 Re_upload file Dok RAD untuk melakukan upload ulang file Dok RAD 



 Re_upload file Dok Perkada/Perbup untuk melakukan upload ulang file Dok 
Perkada/Perbup 

 
 
 

5. SAM SAN Kabupaten per Tahun 
 Entry Data (rom2 kabupaten). 
 Silahkan pilih tahun atau periode  
 Masukkan nilai rencana investasi AMPL 

 Masukkan nilai rencana investasi AMPL-BM 
Catatan saat entry data nilai angka silahkan di akhiri dengan tekan spasi untuk 
mendapatkan format angka dalam format 0.000.000.000 atau bisa di abaikan 
data tetap akan tersimpan 



 Laporan/Edit Data 

 Edit Data berfungsi untuk melakukan koreksi bila ada kesalahan saat entry form sama 
dengan entry data  

6. Kegiatan AMPL Kabupaten 
 Entry Data (rom2 kabupaten). 
 Silahkan pilih tahun atau periode  
 Masukkan nilai Realisasi APBD 
 Masukkan nilai belanja AMPL pada APBD – Air Minum 
 Masukkan nilai belanja AMPL pada APBD – Sanitasi 

Catatan saat entry data nilai angka silahkan di akhiri dengan tekan spasi untuk 
mendapatkan format angka dalam format 0.000.000.000 atau bisa di abaikan data 
tetap akan tersimpan 



 Laporan/Edit Data 
 Edit Data berfungsi untuk melakukan koreksi bila ada kesalahan saat entry form sama 

dengan entry data  
7. RAD AMPL 

 Entry Data (rom2 kabupaten). 
 Silahkan pilih tahun atau periode  
 Masukkan jumlah pemanfaat 
 Masukkan penerima manfaat 

 Laporan/Edit Data 
 Edit Data berfungsi untuk melakukan koreksi bila ada kesalahan saat entry form sama 

dengan entry data  
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

8. Report 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SAM SAN Pamsimas rule belum jelas 
Belum di lengkapi karena rule pengambilan sumber data belum jelas 

 Kebutuhan Investasi 
Silahkan masukkan pilihan Provinsi dan Tahun 

 

 Peningkatan Investasi 
 Silahkan masukkan pilihan Provinsi, Tahun 1(awal) dan Tahun 2(akhir) 



 

 

 

 Pokja AMPL Prov 
Silahkan masukkan pilihan Provinsi dan Tahun 

 
 PPMU Pamsimas 

Silahkan masukkan pilihan Provinsi dan Tahun 



 

 Pokja AMPL Kabupaten 
Silahkan masukkan pilihan Provinsi dan Tahun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 DPMU Pamsimas 

Silahkan masukkan pilihan Provinsi dan Tahun 



 

 
 Pakem Ampl Kabupaten 

Silahkan masukkan pilihan Provinsi dan Tahun 
 

 


