Panduan Penggunaan SiDUREN
Bagi Koordinator
Mengenai SiDUREN
Berawal dari munculnya permasalahan/isu terkait belum optimalnya pengelolaan
dokumen usulan rencana kerja dan anggaran beserta data pendukungnya secara
terintegrasi yang dapat diakses oleh seluruh stakeholder, untuk itu perlu
dikembangkan sebuah aplikasi pengelolaan dokumen usulan rencana kerja dan
anggaran secara terintegrasi yang berbasis teknologi informasi dan dapat diakses
oleh seluruh stakeholder. Dengan adanya aplikasi SiDUREN yang berbasis Web
diharapkan akan mampu mengoptimalkan pengelolaan dokumen selama proses
penganggaran dari Pagu Indikatif sampai dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran
K/L yang bersifat final sesuai dengan hasil restrukturisasi program dan kegiatan serta
mempercepat proses pencarian dokumen baik untuk keperluan penelitian dan reviu
maupun ketika terjadi audit (keuangan dan kinerja) sehingga akan dihasilkan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dan akuntabel yang pada
akhirnya dapat mengoptimalkan pencapaian kinerja di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bali.
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Pengguna dari SiDUREN dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu
1. Operator
Merupakan Operator di tingkat Satuan Kerja dan Program di Kantor Wilayah
yang akan mengunggah dokumen perencanaan dan penganggaran ke SiDUREN
di setiap Tahapan.
2. Koordinator
Merupakan Koordinator di tingkat Kantor Wilayah yang akan mengunduh
dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah diunggah oleh operator
untuk selanjutnya dilakukan penelitian dan dituangkan dalam berita acara dan
catatan hasil penelitian yang kemudian akan diunggah kembali ke SiDUREN
3. Administrator
Merupakan admin sistem yang bertugas untuk melakukan aktivasi terhadap
Tahun Anggaran dan Tahapan perencanaan dan penganggaran
SiDuren dapat diakses melalui url :

siduren.kumhambali.net
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Halaman Beranda

Halaman beranda merupakan halaman pertama yang dijumpai setelah mengakses url
dari SiDUREN. Tautan/Menu/Fitur yang terdapat pada halaman ini antara lain :
1. Log In

Melalui tautan ini, Operator, Koordinator maupun Administrator dapat login
kedalam sistem dan menggunakan fitur-fitur yang dimiliki SiDUREN
2. Unduh Dokumen DIPA
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Melalui fitur ini, masyarakat yang mengakses halaman beranda dapat
mengunduh dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) jajaran Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dalam bentuk file .pdf tanpa harus
login kedalam sistem.
3. Melihat kinerja pelaksanaan anggaran

Melalui fitur ini, masyarakat yang mengakses halaman beranda dapat melihat
capaian realisasi anggaran seluruh satuan kerja dan program di Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Bali yang disajikan secara interaktif dalam
bentuk grafik
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Halaman Login
1. Sebelum dapat menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh SiDUREN,
pengguna Operator, Koordinator maupun Administrator harus melakukan login
dengan memasukkan username dan password serta memilih Tahun
Perencanaan kemudian mengklik tombol Login seperti gambar dibawah ini

2. Apabila username dan password yang diinputkan benar maka pengguna akan
masuk ke halaman beranda seperti gambar dibawah ini
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Halaman Pengelolaan Dokumen bagi Koordinator
Pengguna dengan role sebagai Koordinator memiliki fitur-fitur sebagai berikut
•
•

•
•
•

Mengunduh data ADK dan Kertas Kerja RKA-K/L untuk setiap satuan
kerja/program di Kantor Wilayah
Mengunduh data pendukung antara lain backup GPP, Form RKA-K/L, KAK/TOR,
RAB, LTI, Cetak Rekap Data Pegawai, dll untuk setiap satuan kerja/program
di Kantor Wilayah
Mengunggah dokumen berita acara/catatan hasil penelitian untuk satuan
kerja/program di Kantor Wilayah
Melihat history dokumen BA/CHP yang telah diunggah untuk satuan
kerja/program di Kantor Wilayah
Menginputkan catatan penelitian untuk satuan kerja/program di Kantor
Wilayah

Mengunduh Data ADK dan Kertas Kerja RKA-K/L
1. Klik tautan kelola dokumen di menu bagian kanan atas

2. Pilih tahapan perencanaan
Tahapan perencanaan yang sedang berlangsung dan sudah terlewati dapat
diakses oleh Koordinator yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna biru,
sedangkan Tahapan perencanaan yang belum berlangsung tidak dapat diakses
yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna abu-abu seperti gambar
dibawah ini (contoh tahapan yang aktif saat ini adalah Pagu Indikatif)
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3. Di halaman yang muncul pilih Tab ADK/RKA. Selanjutnya pilih satuan kerja
atau program di Kantor Wilayah dan kemudian sistem akan menampilkan
daftar data/dokumen ADK/RKA-K/L untuk satuan kerja/program yang dipilih.
Untuk mengunduh dokumen yang diinginkan cukup mengklik tautan Download
di kolom paling kanan dari dokumen tersebut

Mengunduh Data Pendukung Usulan RKA-K/L
1. Klik tautan kelola dokumen di menu bagian kanan atas

2. Pilih tahapan perencanaan
Tahapan perencanaan yang sedang berlangsung dan sudah terlewati dapat
diakses oleh Koordinator yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna biru,
sedangkan Tahapan perencanaan yang belum berlangsung tidak dapat diakses
yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna abu-abu seperti gambar
dibawah ini (contoh tahapan yang aktif saat ini adalah Pagu Indikatif)
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3. Di halaman yang muncul pilih Tab Data Pendukung. Selanjutnya pilih satuan
kerja atau program di Kantor Wilayah dan kemudian sistem akan menampilkan
daftar data pendukung untuk satuan kerja/program yang dipilih. Untuk
mengunduh dokumen yang diinginkan cukup mengklik tautan Download di
kolom paling kanan dari dokumen tersebut dan untuk mengunduh seluruh data
pendukung terbaru dari satuan kerja/program tersebut dalam format .zip
tekan tombol Download Dokumen Terbaru

Mengunggah Dokumen BA/CHP hasil penelitian
1. Klik tautan kelola dokumen di menu bagian kanan atas
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2. Pilih tahapan perencanaan
Tahapan perencanaan yang sedang berlangsung dan sudah terlewati dapat
diakses oleh Operator yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna biru,
sedangkan Tahapan perencanaan yang belum berlangsung tidak dapat diakses
yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna abu-abu seperti gambar
dibawah ini (contoh tahapan yang aktif saat ini adalah Pagu Indikatif)

3. Di halaman yang muncul pilih Tab BA/CHP, selanjutnya pilih Satuan Kerja yang
diteliti dan Jenis Dokumen yang akan diunggah serta cari letak file
data/dokumen yang akan diunggah dengan menekan tombol Browse (ukuran
file maks 50 Mb), setelah itu tekan tombol Upload
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4. Selanjutnya akan muncul form untuk mengisi Nama Dokumen dan Keterangan
dari Dokumen yang akan diunggah, setelah mengisi kedua hal tersebut tekan
tombol Save

5. Jika proses unggah berhasil, sistem akan memberikan informasi seperti
gambar dibawah ini
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Menginput Catatan Hasil Penelitian
1. Klik tautan kelola dokumen di menu bagian kanan atas

2. Pilih tahapan perencanaan
Tahapan perencanaan yang sedang berlangsung dan sudah terlewati dapat
diakses oleh Operator yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna biru,
sedangkan Tahapan perencanaan yang belum berlangsung tidak dapat diakses
yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna abu-abu seperti gambar
dibawah ini (contoh tahapan yang aktif saat ini adalah Pagu Indikatif)

3. Di halaman yang muncul pilih Tab Catatan Penelitian
4. Selanjutnya pilih Satuan Kerja yang diteliti dan inputkan catatan hasil
penelitian di text area yang disediakan setelah itu tekan tombol Save
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5. Jika proses simpan berhasil, sistem akan memberikan informasi seperti
gambar dibawah ini

Mengunggah Dokumen Postur/Surat Penyampaian Pagu/Peraturan
1. Klik tautan kelola dokumen di menu bagian kanan atas

2. Pilih tahapan perencanaan
Tahapan perencanaan yang sedang berlangsung dan sudah terlewati dapat
diakses oleh Operator yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna biru,
sedangkan Tahapan perencanaan yang belum berlangsung tidak dapat diakses
yang ditandai dengan icon lingkaran berwarna abu-abu seperti gambar
dibawah ini (contoh tahapan yang aktif saat ini adalah Pagu Indikatif)
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3. Di halaman yang muncul pilih Surat/Postur/Peraturan Lain, selanjutnya cari
letak file data/dokumen yang akan diunggah dengan menekan tombol Browse
(ukuran file maks 50 Mb), setelah itu tekan tombol Upload

4. Selanjutnya akan muncul form untuk mengisi Nama Dokumen dan Keterangan
dari Dokumen yang akan diunggah, setelah mengisi kedua hal tersebut tekan
tombol Save
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5. Jika proses unggah berhasil, sistem akan memberikan informasi seperti
gambar dibawah ini

6. Dokumen Surat/Postur/Peraturan yang sudah diunggah akan muncul di
halaman tahapan perencanaan dan penganggaran seperti gambar dibawah ini
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