
PETUNJUK INPUT DATA P3DN OLEH PPK 

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

 

1. Login ke https://siera.bpkp.go.id/p3dn/ menggunakan akun satker/opd masing-masing sesuai daftar 

username dan password yang telah diberikan. 

 

2. Pada menu sebelah kiri, klik Data P3DN, lalu klik Validasi RUP. 

 

 
 

3. Pada tampilan Data Rencana Umum Pengadaan (RUP), silakan pilih kolom Pemerintah Daerah, 

Satker, dan Pejabat Pembuat Komitmen, lalu klik Refresh Daftar RUP. 



 

 
 

4. Daftar paket yang terdaftar atas nama PPK yang bersangkutan akan muncul di tabel di bawah. 

5. Untuk melakukan validasi P3DN data RUP, silakan klik rincian paket (tombol warna hijau) di depan 

nama paket, kemudian akan muncul tampilan rincian paket. 

 



 
 

6. Pada tampilan rincian paket, Pejabat Pembuat Komitmen diwajibkan menginput data PDN yang 

meliputi : 

- Apakah Paket Pengadaan ini terdapat Penggunaan TKDN? (Pilih Ya / Tidak) 

- Jika Ya, Berapa Persen Estimasi Penggunaan TKDN? (Isikan perkiraan Tingkat Kandungan Dalam 

Negeri dalam % tanpa koma/desimal) 

- Alasan Menggunakan PDN / Tidak Menggunakan PDN 

- Apakah Paket Pengadaan ini diperuntukkan untuk UMK & Koperasi? (Pilih Ya / Tidak) 

- Paket Pengadaan ini sudah selesai diverifikasi? 

Jika sudah, silakan klik Simpan, dan klik Kembali ke Daftar RUP 

 

 

7. Data Verifikasi P3DN masing-masing paket akan muncul pada tabel daftar paket RUP. 



 
 

8. Kemudian PPK harus menginput realisasi P3DN dengan cara klik Monitoring P3DN pada menu 

sebelah kanan, dan akan muncul tampilan Data Monitoring RUP – PDN. 

 
9. Pada tampilan tampilan Data Monitoring RUP – PDN, silakan isikan kembali kolom Pemerintah 

Daerah, Satker, dan Pejabat Pembuat Komitmen, lalu klik Refresh Daftar RUP. 

 
 



10.  Setelah itu akan muncul daftar paket yang telah dilakukan validasi PDN sebelumnya. Untuk 

menambahkan data realisasi, silakan klik tombol (+) Realisasi di depan nama paket. 

 
 

11. Pada tampilan Realisasi RUP – PDN, Pejabat Pembuat Komitmen wajib menginput data berikut : 

- Status pengadaan (keterangan status pengadaan sesuai tabel di bawah) 

- No. Dokumen (opsional hanya diisi jika sudah selesai proses pengadaan, diisi dengan no. 

kontrak) 

- Tgl. Dokumen (opsional hanya diisi jika sudah selesai proses pengadaan, diisi dengan tgl. 

kontrak) 

- Nilai realisasi pengadaan (diisi nilai kontrak) 

- Nilai rupiah barang diterima (diisi nilai barang yang telah diterima baik sebagian/seluruhnya dari 

penyedia) 

- Jumlah pembayaran (diisi realisasi pembayaran yang diberikan kepada penyedia) 

- Metode perhitungan TKDN (keterangan metode perhitungan TKDN sesuai tabel di bawah) 

- Realisasi TKDN (nilai TKDN yang direalisasikan 

- Catatan/hambatan realisasi TKDN 

Jika sudah, klik Simpan, lalu akan muncul notifikasi Success! Data Realisasi Berhasil Disimpan 



 

 
Keterangan Status Pengadaan 



 
Keterangan Metode Perhitungan TKDN 

 
 

12. Kemudian klik Detail Rincian Barang/Jasa Monitoring untuk mengisikan rincian atas barang/jasa yang 

memiliki TKDN. 

 
 

 

 

 

 



13. Pada tampilan Rincian Barang Realisasi PDN, silakan klik (+) Barang/Jasa untuk menambahkan rincian 

Barang/Jasa 

 
 

14. Kemudian masukkan rincian barang/jasa PDN dengan ketentuan sebagai berikut : 

- Apakah Barang/Jasa ini memiliki Sertifikat TKDN yang dikeluarkan Kemenperin? (Pilih Ya/Tidak) 

- Nomor Sertifikat (diisi jika barang/jasa memiliki sertifikat TKDN. Dapat diisi langsung dengan 

nomor sertifikat, atau dengan menggunakan tombol Cari Sertifikat) 

- Kelompok Barang/Jasa (memilih kelompok barang/jasa sesuai klasifikasi dari Kemenperin) 

- Nama Barang/Jasa (otomatis terisi untuk barang/jasa yang dipilih dari daftar sertifikat TKDN) 

- Merek/Tipe Barang/Jasa (otomatis terisi untuk barang/jasa yang dipilih dari daftar sertifikat 

TKDN) 

- Nilai Total Barang/Jasa (nilai rupiah barang/jasa) 

- Jml Barang/Jasa 

- Nilai TKDN (otomatis terisi untuk barang/jasa yang dipilih dari daftar sertifikat TKDN) 

Jika sudah, klik Simpan dan klik Kembali ke Daftar RUP. 

 

 

 

 

 



15. Pada tampilan pada Daftar RUP, data realisasi PDN akan muncul pada tabel. Kemudian, jika bulatan 

dengan tanda (+) di sebelah kiri tabel diklik, maka akan muncul detil data realisasi PDN paket 

tersebut. 

 
 

 
 

16. Untuk paket pengadaan yang dilakukan berkala seperti ATK, makan minum rapat, sewa kendaraan 

dan sejenisnya, data realisasi harus selalu diupdate seiring dengan realisasi pengadaan paket-paket 

tersebut. Untuk mengedit/mengupdate data realisasi, dapat dilakukan dengan mengklik tombol 

pensil berwarna hijau selama data tersebut belum divalidasi oleh APIP. 

 



17. Jika data sudah divalidasi oleh APIP, maka tombol edit (tombol pensil warna hijau) akan hilang. 

Untuk kasus tersebut, maka update data realisasi dilakukan dengan mengklik Kembali tombol (+) 

Realisasi berwarna biru.  

 
 

 

Link Youtube tutorial : 

https://www.youtube.com/watch?v=H23-Si7MZfw 

https://www.youtube.com/watch?v=A0Ca_Q7eb-w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H23-Si7MZfw
https://www.youtube.com/watch?v=A0Ca_Q7eb-w

