
MANUAL PENGOPERASIAN APLIKASI SISWAS P3DN 

UNTUK PEMERINTAH DAERAH 

 

1. Login Aplikasi 

Untuk menjalankan aplikasi Siswas P3DN ini, user dapat mengaksesnya dengan 

browser internet melalui link https://siera.bpkp.go.id/p3dn 

Setelah berhasil diakses, akan muncul form login sebagai berikut: 

 
User akan diminta memasukkan pengguna/username dan password, setelah 

diinputkan kemudian user klik tombol “Masuk”. 

 

2. Manajemen User 

Menu Manajemen User digunakan untuk mengelola data user pengguna aplikasi 

(membuat, menghapus, mengubah, serta melakukan reset password). Pilih menu 

Master Data → Manajemen User. Akan ditampilkan layar menu Manajemen User 

sebagai berikut: 

https://siera.bpkp.go.id/p3dn


 

Pilih tombol Tambah Pengguna untuk menambahkan user pengguna dengan menu 

sebagai berikut: 

 

Level User yang dibuatkan oleh user Administrator Pemda adalah user untuk APIP 

serta user Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Hak masing-masing Level User 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 



Pemilihan Satker/OPD dibuat atas user yang memang dibatasi hanya bisa mengelola 

data Satker/OPD tertentu saja. Untuk user yang dapat melihat/mengelola data semua 

Satker/OPD, data Satker/OPD tidak perlu dipilih. Daftar Satker/OPD yang ditampilkan 

dalam aplikasi sesuai dengan data Satker/OPD yang dimasukkan dalam aplikasi 

SIRUP-LKPP. 

Contoh data yang sudah diisi. Kemudian lakukan penyimpanan dengan memilih 

tombol Simpan. 

 

Berikut contoh daftar user yang telah dibuat oleh Administrator Pemda. 

 

Untuk melakukan perubahan password, apabila dilakukan oleh Admin Pemda 

dilakukan melalui tombol Aksi pada daftar user serta memilih Reset Password. 



 

Perubahan password yang dilakukan oleh user APIP maupun user PPKom dilakukan 

melalui tombol Reset Password di menu Manajemen User. 

 

 

3. Kebijakan PDN 

Menu kebijakan PDN hanya dapat digunakan oleh APIP untuk memasukkan data 

hasil monitoring terkait kebijakan yang telah dibuat oleh masing-masing pemda dalam 

mendukung peningkatan pengunaan produksi dalam negeri. 

 

Gunakan tombol + untuk membuka daftar pemerintah daerah. Kemudian pilih tombol 

Rincian di daftar pemerintah daerah yang dimaksud untuk memperbarui data 

kebijakan PDN yang pernah diinput di aplikasi lain. Dalam aplikasi ini terdapat 

tambahan atribut dan pertanyaan baru sehingga perlu diperbaharui data kebijakan 

tersebut. 

Data kebijakan PDN yang diperbarui sebagai berikut: 

a. Kebijakan/regulasi penetapan tim P3DN 

b. Kebijakan/regulasi penetapan pengelola e-katalog lokal 

c. Kebijakan kepala daerah yang menekankan penggunaan PDN, antara lain: 

1) Peraturan/surat edaran preferensi harga untuk PDN 

2) Peraturan kemudahan sebagai penyedia pada katalog lokal 

3) Layanan pendaftaran sebgai penyedia barang/jasa pemerintah 



 

 

 

Lakukan penyimpanan melalui tombol Simpan setelah selesai meperbarui data 

kebijakan PDN. Tombol pilihan “Ya” atau “Tidak” yang diaktif dan dinilai sebagai 

jawaban adalah yang warna biru. 

4. Validasi RUP 



Proses validasi RUP dilakukan pertama kali sebelum melanjutkan proses lainnya. 

Pilih menu Data P3DN → Validasi RUP. 

 

Lakukan pemilihan Pemerintah Daerah dan pemilihan Satker/OPD kemudian pilih 

tombol Refresh Daftar RUP. Pilihan daftar nama Pemerintah Daerah dan Satker/OPD 

akan ditampilkan sesuai daftar Pemerintah Daerah dan Satker/OPD yang dipetakan 

di menu Manajemen User. 

Daftar paket pengadaan barang/jasa akan ditampilkan sesuai data paket pengadaan 

barang/jasa yang ada di aplikasi SIRUP-LKPP. 

 

Langkah validasi RUP dilakukan dengan memilih tombol Rincian RUP di tiap paket 

pengadaan. Akan ditampilkan layar menu validasi sebagai berikut: 



 

 

Validasi RUP dilakukan dengan cara: 

a. Memperbarui pilihan Ya/Tidak pada pertanyaan “Apakah Paket Pengadaan ini 

terdapat Penggunaan TKDN?” (secara default akan ditampilkan sesuai pilihan 

TKDN di aplikasi SIRUP-LKPP). 

b. Mengisi persentase estimasi penggunaan TKDN (tanpa angka decimal). 

c. Mengisi uraian Alasan Menggunakan PDN/Tidak Menggunakan PDN (minimal 25 

karakter). Isian uraian ini sifatnya wajib diisi baik menggunakan PDN maupun 

tidak menggunakan PDN 

d. Memperbarui pilihan Ya/Tidak pada pertanyaan “Apakah Paket Pengadaan ini 

diperuntukkan untuk UMK & Koperasi?” (secara default akan ditampilkan sesuai 

pilihan di aplikasi SIRUP-LKPP). 

e. Mengisi uraian Informasi Lainnya apabila diperlukan (dapat dikosongkan). 

f. Memilih Ya setelah selesai melakukan validasi. 

Lakukan penyimpanan data hasil validasi dengan memilih tombol Simpan. Apabila 

terdapat requirement data yang tidak sesuai, data validasi tidak dapat disimpan dan 

menampilkan notifikasi error di pojok kiri bawah layar aplikasi. Sebagai contoh, 

penggunaan TKDN dijawab “Ya” namun persentase estimasi masih default angka 0, 

akan ditampilkan warning sebagai berikut: 



 

Apabila requirement data sudah sesuai, akan ditampilkan pesan “Success” sebagai 

berikut: 

 

Gunakan tombol Kembali ke Daftar RUP untuk kembali ke menu Daftar RUP untuk 

melakukan validasi paket pengadaan barang/jasa yang lain. Daftar RUP akan 

diperbarui dengan keterisian data di kolom Data Verifikasi sebagai berikut: 

 

 

5. Monitoring P3DN 

Proses monitoring P3DN dilakukan dengan memilih menu Data P3DN → Monitoring 

P3DN. Lakukan pemilihan Pemerintah Daerah dan pemilihan Satker/OPD kemudian 

pilih tombol Refresh Daftar RUP. Data paket pengadaan barang/jasa yang akan 

ditampilkan dan dapat dilanjutkan dengan proses monitoring adalah data paket 

pengadaan barang/jasa yang telah dinyatakan selesai validasi/verifikasi di menu 

Validasi RUP sebelumnya.  

 



Gunakan tombol Realisasi di daftar paket pengadaan barang/jasa untuk melakukan 

pengisian data realisasi RUP. 

 

 

Monitoring Realisasi RUP dilakukan dengan cara: 

a. Memperbarui Status Pengadaan dengan memilih dari daftar pilihan status 

pengadaan (default adalah Belum Proses Pengadaan). 

b. Mengisi nomor dokumen pengadaan (nomor kontrak) serta tanggal dokumen 

pengadaan. 

c. Mengisi nilai realisasi pengadaan (nilai pengadaan dalam dokumen kontrak). 

d. Mengisi jumlah barang diterima (nilai barang/jasa yang telah diterima dari 

penyedia) 

e. Mengisi jumlah pembayaran (nilai pembayaran pengadaan barang/jasa yang telah 

direalisasikan). 

f. Memilih data Metode Perhitungan TKDN. 

g. Mengisi persentase realisasi TKDN. 

h. Mengisi uraian Catatan/Hambatan Realisasi TKDN. 

 

Daftar status pengadaan diberikan pilihan sebagai berikut: 



 

Daftar metode perhitungan TKDN diberikan pilihan sebagai berikut: 

 

Apabila data monitoring realisasi RUP telah selesai diperbarui sesuai dengan 

kemajuan proses pengadaan pada tanggal dilakukan monitoring, lakukan 

penyimpanan dengan memilih tombol Simpan. Akan ditampilkan pesan “Success” 

sebagai berikut:  

 

Gunakan tombol Detail Rincian Barang Monitoring di layar menu Monitoring Realisasi 

UP untuk melakukan pengisian rincian barang pengadaan barang/jasa. 

Rincian barang diisi atas paket pengadaan barang yang dinyatakan memiliki TKDN. 



 

Gunakan tombol Tambah Barang untuk melakukan pengisian. 

 

Caran pengisian rincian barang: 

a. Memilih Ya/Tidak atas kepemilikan sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Perindustrian 

b. Mengisi nomor sertifikat TKDN dengan menggunakan tombol Cari Sertifikat. 

c. Memilih klasifikasi kelompok barang sesuai daftar klasifikasi kelompok barang dari 

Kementerian Perindustrian. 

d. Mengisi nama barang (otomatis terisi untuk barang yang dipilih dari daftar sertifikat 

TKDN). 

e. Mengisi merk/tipe barang (otomatis terisi untuk barang yang dipilih dari daftar 

sertifikat TKDN). 

f. Mengisi jumlah nilai total barang (jumlah rupiah nilai barang). 

g. Mengisi jumlah barang tersebut dalam paket pengadaan barang. 

h. Mengisi persentase nilai TKDN (otomatis terisi untuk barang yang dipilih dari 

daftar sertifikat TKDN). 

Pengisian data nomor sertifikat dengan menggunakan tombol Cari Sertifikat sebagai 

berikut: 



 

Ketikkan kata kunci pencarian diisikan ke field Cari kemudian tekan Enter, akan 

ditampilkan daftar barang yang sudah memiliki sertifikat TKDN.  

 

Gunakan tombol Pilih untuk memilih barang sesuai dengan yang ada dalam dokumen 

pengadaan barang. 

 

6. Pelaporan Monitoring 

User APIP Pemda melakukan proses pelaporan monitoring. Proses pelaporan 

monitoring P3DN dilakukan dengan memilih menu Data P3DN → Pelaporan 

Monitoring. 

 

Gunakan tombol Tambah Pelaporan Monitoring untuk mengisi data pelaporan. 



 

Isikan uraian Catatan Hambatan & Permasalahan serta Catatan Rekomendasi, 

kemudian pilih tombol Simpan. 

 

Setelah menyimpan data pelaporan, melalui tombol Aksi di daftar pelaporan, pilih 

Proses Pelaporan untuk melakukan pemrosesan data validasi RUP serta monitoring 

realisasi RUP pemerintah daerah. Akan ditampilkan notifikasi berikut, kemudian pilih 

tombol Proses. 

 

Apabila proses pelaporan berhasil, akan ditampilkan notifikasi berikut. 

 



Rincian data yang dilaporkan dapat dilihat dengan memilih tombol Aksi di daftar 

pelaporan kemudian pilih Rincian Pelaporan. Rekapitulasi data pelaporan dibuat per 

Satker/OPD. 

 

Untuk melihat detail data per Satker/OPD, gunakan tombol + di kolom sebelah kiri 

daftar Satker/OPD. Akan ditampilkan informasi sebagai berikut. 

 

Untuk melakukan pengiriman data pelaporan monitoring ke Perwakilan BPKP, 

gunakan tombol Aksi → Kirim ke Perwakilan di daftar pelaporan. 

 

Setelah berhasil dikirim  

 

maka di menu aksi akan berubah menjadi 



 

Menu Edit, Hapus dan Proses sudah tidak muncul. Dengan telah dikirimnya laporan 

tersebut berarti user di tingkat pemda tidak dapat melakukan perubahan data baik itu 

berupa validasi RUP yang sudah divalidasi, monitoring realisasi PDN dan laporannya. 

Untuk RUP yang belum divalidasi masih dapat dilakukan validasinya oleh PPK. 

Monitoring realisasi dibuat baru jika terdapat perubahan data realisasi misalnya 

perubahan status pengadaan, nilai pembayaran atau lainnya. 


