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STEP -1



Untuk masuk ke aplikasi SiPaMER maka peserta

harus login menggunakan username (bisa
menggunakan NIPP ataupun
Email) dan password terlebih dahulu

• 1. Login



Bagi Peserta yang belum memiliki akun, untuk
melakukan pendaftaran akun di menu “DAFTAR”

➢ Setelah proses pendaftaran nanti peserta
akan mendapat email untuk aktivasi (silakan
ikuti petunjuk yang ada di dalam email)

➢ Maka dari itu saat pendaftaran gunakan email 
yang aktif dan bisa di akses kapan saja.

➢ Untuk penulisan nama usahakan sesuai
nomenkaltur nggih (terutama yang instansi
pemerintah)

• 2. Daftar



• 3. Lupa Password
Bagi Peserta PME-R 2019 dan 2020 tidak bisa
langsung login, karena adanya perubahan system 
keamanan passwordnya. Dan harus menggunakan
fasilitas ini untuk membuat password baru. Ini
juga berlaku untuk yang mengalami lupa
password

Peserta akan mendapatkan
email untuk melakukan
reset password dan akan
diteruskan ke halaman
untuk merubah password.



•Warning !!!

Bagi Peserta PME-R 2019 dan 2020 setelah
login akan diarahkan ke halaman update data, 
tujuanya adalah memperbarui data yang belum
masuk di database, seperti Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan dari alamat fasyankes.



STEP -2



• 1. Beranda
Halaman awal saat peserta masuk aplikasi

Untuk melihat daftar menu bisa di klik di tombol
“humberger” di bagian kiri atas.

• 2. Order
Untuk melakukan order pemeriksaan silakan klik
Order pemeriksaan seperti pada gambar
disamping
Nanti peserta akan di alihkan ke halaman Order 



• 3. Pilih Order Pemeriksaan
Silakan di ceklis(centang) pemeriksaan
PME-R mana saja yang akan di ikuti, 
kemudian klik simpan

• 4. Cek Ulang
Silakan cek ualng pemeriksaan apa

saja yang sudah dipilih, sesuaikan
dengan anggaran yang sudah di 

dialokasikan.
Kalau sudah sesuai silakan klik

“Validasi”

Penting !!

Harus sampai diklik
“VALIDASI”

Karena jika tidak, maka
order tidak akan

tersimpan di database



• 5. EDIT Order Pemeriksaan
Untuk edit order HANYA bisa menambah, 
tidak untuk mengurangi

“ !!-- MAKA DARI ITU 
PERHATIKAN DENGAN BENAR 

SAAT MEMILIH ORDER 
PEMERIKSAAN !! --”

Untuk alur edit order sama dengan order pada 
halaman sebelumnya

Harus sampai klik validasi



• 5. Email Informasi Order
Setelah melakukan Order pemeriksaan, 
peserta akan mendapatkan email Informasi
Order, yang berisi kode/nomor order dan 
jumlah nominal yang harus dibayarkan.

Serta sebuah file sisipan(attachment) yaitu
invoice/tagihan order pembayaran



PENTING !!!

METODE PEMBAYARAN: UNTUK SETORAN TUNAI 
MOHON DI TULIS DI KOLOM KETERANGAN

KODE/NOMOR ORDERNYA
MISAL PMER20210415 DAN PADA NAMA YG TTD DI 

TULIS NAMAINSTANSINYA;

UNTUK SELAIN METODE DIATAS, UNTUK SEGERA 
MENGHUBUNGI BENDAHARA KAMI SEBAGAI MANA 

TERCANTUM DI SURAT EDARAN

Tidak dianjurkan
menggunakan ATM untuk
pembayaran Order PME-R



• 6. Upload Bukti Pembayaran

Setelah melakukan order peserta akan di arahkan
ke halaman upload bukti bayar, lakukan upload 
file, selalu baca petunjuk yang ada.

• 7. Pratinjau Hasil Upload
Setelah melakukan upload bukti bayar. Maka

akan ada preview hasil uploadtannya.

Selesai, Menunggu validasi pembayaran dari
bendahara kami



SELAMAT ANDA SUDAH RESMI 
MENJADI PESERTA PME-R 2021

Untuk Jadwal Pengiriman Sample, pemeriksaan serentak, input hasil dan 
feedback kegiatan akan di infokan selanjutnya


