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Import Matriks Program dan Kegiatan 

 Buka situs http://ppsp.nawasis.info 

 Login dengan menggunakan username dan password kab./kota masing-masing 

 Pilih klik menu ‘Input Investasi’ 

 Pilihan Tahun Anggaran dan pilihan sektor  tidak berpengaruh, boleh dipilih bebas, karena data 

tahun anggaran dan data sektor akan dibaca dari file excel yang telah disediakan. 

 Klik link “download template” seperti gambar dibawah ini. 

 

 setelah itu file excel template program & Kegiatan Investasi akan otomatis terunduh ke dalam 

computer anda. File template excel ini formatnya sama dengan lampiran 4. Hasil Pembahasan 

program, kegiatan dan indikasi pendanaan dari dokumen pemutakhiran SSK kabupaten/kota. 
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 Dalam mengisi template excel tersebut yang perlu diperhatikan adalah program, kegiatan dan sub 

kegiatan tidak berada dalam 1 row yang sama, seperti contoh di bawah ini. 

 

 Selain itu mohon untuk diperhatikan juga bahwa dalam pengisian program, kegiatan dan sub 

kegiatan masing-masing sektor diletakan per sheet sesuai dengan template yang telah disediakan, 

tidak disatukan dalam satu sheet. 

 Setelah kabupaten/kota selesai melengkapi template program kegiatan investasi ini, silahkan file 

tersebut di simpan dalam format Excel 97-2003 (*.xls) bukan format Excel 2010 (*.xlsx). 

 Kembali ke situs http://ppsp.nawasis.info , input investasi dan Klik link “upload xls” untuk 

mengunggah file excel program kegiatan investasi yang telah terisi. 

 Pada layar komputer akan tampil seperti gambar di bawah ini, kemudian  Klik choose file, arahkan 

pada file excel yang akan diunggah, ingat format yang dapat dibaca harus format Excel 97-2003 

(*.xls) bukan format Excel 2010 (*.xlsx). 
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 Setelah file excel dipilih klik tombol Import, tunggu sampai selesai. Akan keluar informasi tentang 

data Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang berhasil di import sbb: 

 

 Scroll ke bagian paling bawah lalu klik “Back” untuk kembali ke tampilan awal, lalu klik “Tutup” 

untuk menutup popup window dan me-refresh data hasil import. 

 Setelah itu, hasil dari input excel tabel program kegiatan investasi akan muncul seperti gambar 

berikut. 

 

 Setelah itu, kabupaten/kota diharapkan melengkapi kolom-kolom yang kosong dengan klik 

“berikutnya” dan pilih ubah kegiatan, seperti : 

- Tujuan dan Sasaran pembangunan sanitasi dari program  

- Nama kegiatan menurut nomenklatur 

- Indikator capaian yang ingin ditingkatkan  

- Indikator capaian yang ingin dikurangi 

 Untuk kegiatan tahun yang telah dilewati, silahkan minta pokja untuk memberi “  ” pada kotak 

tersedia sebagai penanda bahwa kegiatan terlaksana. Dan melengkapi data-data yang terdapat pada 

sel sub kegiatan seperti : 
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- Nilai Alokasi Anggaran di DPA,  

- Realisasi, Sub Sektor,  

- Nilai Keluaran serta Penerima Manfaat,  

- Informasi lainnya.  

 Jangan takut salah. Seandainya salah, tinggal hapus semua dan ulangi import. Atau langsung 

perbarui via interface langsung.  

 Syarat-syarat file xls: 

1. Format Excel 97-2003 (*.xls) bukan format Excel 2010 (*.xlsx). 

2. Sheet pertama untuk data Air Limbah 

3. Sheet kedua untuk data Persampahan 

4. Sheet ketiga untuk data Drainase 

5. Sheet keempat untuk data PHBS / Prohisan 

 


