
SIPD Modul Pendapatan
bit.ly/manualbookpendapatan

sipd.kemendagri.go.id/2siap/login



Hak Akses setiap User 

No User Tugas

1 BUD - Membuat Akun Bendahara Penerimaan
- Membuat Akun Bendahara Penerimaan Pembantu
- Validasi hasil input Pendapatan oleh Perangkat Daerah
- Melakukan pengaturan kode rekening pendapatan untuk setiap 

perangkat daerah

2 Kuasa BUD - Validasi hasil input pendapatan oleh Perangkat Daerah
- Melakukan pengaturan kode rekening pendapatan untuk setiap 

perangkat daerah

3 PPK SKPD - Melakukan Verifikasi dari input penerimaan

4 Kepala OPD (Pengguna Anggaran) - Otorisasi hasil input pendapatan di Perangkat Daerah terkait

5 Bendahara Penerimaan Menginput data pendapatan di Perangkat Daerah

6 Bendahara Penerimaan Pembantu Menginput data pendapatan di Perangkat Daerah



Alur Modul Pendapatan SIPD

Pembuatan akun 
Bendahara oleh BUD

Konfigurasi Rekening 
Penerimaan di setiap 

OPD oleh BUD / 
Kuasa BUD

Bendahara 
Penerimaan / 
Bendahara 
Penerimaan 

Pembantu mengisi 
data pendapatan

Otorisasi hasil input 
pendapatan oleh 

Akun Kepala OPD

Validasi hasil input 
Pendapatan oleh 
Akun BUD/Kuasa 

BUD  

Verifikasi hasil input 
pendapatan oleh PPK 

SKPD



1. Pembuatan Akun Bendahara 
User : Bendahara Umum Daerah (BUD)



Halaman SIPD - Penatausahaan
Pilih Menu “Kelola User” dari halaman SIPD Penatausahaan 



Pilih Tab “Pengaturan User” lalu input identitas untuk meregistrasikan user yang ingin dibuat sesuai 
dengan kolom-kolom yang tersedia



Apabila semua kolom sudah diisi, klik “Simpan” untuk meregistrasikan/menyimpan user 
dalam sistem



2. Konfigurasi Rekening Penerimaan 
di setiap OPD oleh BUD / Kuasa BUD
User : Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD 



Halaman login aplikasi untuk Simulasi Modul Pendapatan 

https://sipd.kemendagri.go.id/2siap/login 
username dan password sesuai dengan data yang ada di Aplikasi SIPD 
Penatausahaan

https://sipd.kemendagri.go.id/2siap/login


Pilih menu Konfigurasi Rekening Penerimaan 
Pilih SKPD, lalu beri tanda Checklist pada kolom Aksi, kemudian klik Simpan

konfigurasi rekening penerimaan ini digunakan untuk mengatur pendapatan apa saja yang bisa diinput oleh setiap 
Perangkat Daerah  



3. Bendahara Penerimaan / Bendahara 
Penerimaan Pembantu mengisi data 
pendapatan
User : Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu



Halaman login aplikasi untuk Simulasi Modul Pendapatan 

https://sipd.kemendagri.go.id/2siap/login 
username dan password sesuai dengan data yang ada di Aplikasi SIPD 
Penatausahaan

https://sipd.kemendagri.go.id/2siap/login


Tampilan Awal dari Aplikasi
Pilih Jenis Rekening Pendapatan untuk mulai menginputkan nilai pendapatan



Tampilan List Penerimaan
Pilih SKPD dan Unit SKPD (Jika SKPD memiliki Unit SKPD), Klik tombol + Input Data 
Penerimaan, untuk mulai mengisi data hasil pendapatan



Tampilan Form Input Pendapatan

Diisi dengan Nomor Bukti Pendapatan

Pengisian data ini bisa dilakukan harian, mingguan atau bulanan. 
Jika memilih opsi harian, maka kedua tanggal ini diisi dengan 
tanggal yang sama, tapi jika memili opsi mingguan bisa diisi dengan 
tanggal wal minggu dan tanggal di akhir minggu tsb

Pilih Jenis Rekening yang sesuai

Masukan nominal sesuai dengan data yang ada

Diisi dengan Keterangan Pembayaran / Referensi tambahan



Data yang sudah diinput akan muncul di halaman ini, jika ada yang salah 
atau ingin diperbaiki, silahkan klik Tombol Aksi 



Jika ingin diperbaiki silahkan pilih “Edit” lalu perbaiki data tsb. 
Untuk menghapus data silahkan pilih “Hapus”



4. Verifikasi hasil input pendapatan 
oleh Akun Kepala OPD
User : Kepala Perangkat Daerah / Pengguna Anggaran



Halaman login aplikasi untuk Simulasi Modul Pendapatan 

https://sipd.kemendagri.go.id/2siap/login 
username dan password sesuai dengan data yang ada di Aplikasi SIPD 
Penatausahaan

https://sipd.kemendagri.go.id/2siap/login


Pilih Menu “Verifikasi”, kemudian pilih Jenis Pendapatan yang akan 
diverifikasi
Dalam halaman tsb akan muncul data pendapatan yang sudah diinput oleh Bendahara, 
silahkan pilih tombol yang ada di kolom “Aksi”



Verifikasi data tsb dengan memilih tombol “Tolak” atau “Terima”



5. Validasi hasil input Pendapatan oleh 
Akun BUD/Kuasa BUD 
User : BUD atau Kuasa BUD 



Halaman login aplikasi untuk Simulasi Modul Pendapatan 

https://sipd.kemendagri.go.id/2siap/login 
username dan password sesuai dengan data yang ada di Aplikasi SIPD 
Penatausahaan

https://sipd.kemendagri.go.id/2siap/login


Pilih Menu “Validasi”, kemudian pilih Jenis Pendapatan yang akan 
diverifikasi
Dalam halaman tsb akan muncul data pendapatan yang sudah diinput oleh setiap OPD, 
pilih “SKPD”, kemudian silahkan pilih tombol yang ada di kolom “Aksi” untuk setiap 
data 



Validasi data tsb dengan memilih tombol “Tolak” atau “Terima”



Data yang sudah diverifikasi akan masuk ke menu “Tervalidasi” 



Rekap Data Pendapatan
Rekap data pendapatan dalam bentuk excel, bisa diakses oleh seluruh user di menu 
“Penerimaan”yang baru diinput, verifikasi ataupun tahapan telah tervalidasi. Dari 
tampilan menu tersebut silahkan pilih tombol “Download”


