
center of excellent



Dalam 1 tahun berdirinya, Pusat Data dan Sistem Informasi 
(Pusdatin) terus merintis dan menggali terobosan serta 
wawasan di bidang TIK dengan berbagai upaya optimal 
untuk menghasilkan performa terbaik sesuai dengan visi 
Pusdatin, Center of Excellent.

Di tahun 2019 ini Pusdatin melakukan kegiatan yang 
mer upakan Program Pr io r i tas  Nas iona l  ya i tu 
Pengembangan Sistem dan Pengadaan Infrastruktur Sistem 
Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA) 
yang menghasilkan aplikasi Bangkom SIPKA dan 
Infrastruktur pendukung SIPKA yaitu pengadaan Server 
untuk SIPKA. Aplikasi bangkom SIPKA merupakan Sistem 
i n fo rmas i  yang  akan  menyed iakan  i n fo rmas i 
pengembangan kompetensi secara nasional mulai dari 
pengelolaan data perencanaan pengembangan 
kompetensi, pelaksanaan dan pelaporan bangkom ASN di 
lingkungan K/L/D secara online. 

KATA PENGANTAR

Pusdatin juga melakukan kegiatan Integrasi Data dan Sistem Informasi. Kegiatan ini 
terdiri dari dua komponen yaitu integrasi data dan informasi dan pengembangan 
integrasi sistem informasi internal LAN. Sebagai unit kerja supporting, Pusdatin juga 
memfasilitasi permintaan unit kerja di lingkungan LAN seperti permintaan pembuatan 
aplikasi, penambahan bandwith, dan dukungan support IT lainnya.

Diiringi dengan ucapan Alhamdulillah, apresiasi kami berikan sebesar-besarnya 
kepada seluruh pihak yang turut terlibat dalam pencapaian kinerja Pusdatin tahun ini. 
Akhirnya kami berharap semoga Pusat Data dan Sistem Informasi semakin 
meningkatkan layanan IT dengan perubahan  manajemen pengelolaan data dan sistem 
informasi demi mendukung business proces LAN khususnya penyelenggaraan 
pengembangan kompetensi ASN. 

Jakarta, Desember 2019
Kepala Pusdatin

Ismayanti, DFM, DEA

2 Pusat Data dan Sistem Informasi.   Annual Report 2019



3Pusat Data dan Sistem Informasi.   Annual Report 2019



4 Pusat Data dan Sistem Informasi.   Annual Report 2019

PENGHARGAAN



MAKLUMAT PELAYANAN
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KALEIDOSKOP
2019
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14 Januari 2019

9 April 2019

20 Februari 2019

11 April 2019

27 Februari 201925 Maret 2019

Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto melan�k sejumlah 
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama 
termasuk Plt Kapusda�n, Dr. Muhammad Firdaus, 
MBA. Pelan�kan ini dilakukan terkait dengan adanya 
perubahan dan penataan organisasi LAN sesuai 
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018.

Pusda�n LAN melakukan kunjungan ke Balai Ser�fikasi 
Elektronik (BsrE) BSSN. Kunjungan ini sebagai 
penjajakan awal penerapan ser�fikat elektronik 
(tandatangan digital) di lingkungan LAN. Penerapan 
ser�fikat elektronik ini untuk membangun budaya 
paperless dan menumbuhkan security awareness di 
lingkungan pemerintahan.

Pusda�n melakukan Rapat Koordinasi Pengembangan 
SIPKA. Kegiatan ini merupakan langkah awal 
pengembangan SIPKA. Pusda�n mengundang pihak 
yang terkait dengan pengembangan SIPKA sebelumnya 
untuk mengiden�fikasi fitur dan infrastruktur SIPKA 
yang lama, sekaligus juga meminta masukan 
pengembangan sistem yang baru.

Pusda�n LAN melakukan kunjungan ke Command 
Center Kementerian PAN/RB. Tujuan kunjungan ini 
untuk melakukan benchmarking tentang pembangunan 
Command Center oleh LAN yang sedang dalam tahap 
perencanaan. 

Pusda�n LAN melakukan kunjungan ke Internet Data 
Center (IDC) di Duren Tiga.  Kunjungan ini untuk 

mempelajari tentang pengelolaan Server dan 
transfer knowledge tentang jaringan dan 

infrastruktur IT.

Pusda�n LAN melakukan benchmarking ke Pusat 
Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) 

Kementerian Keuangan. Kunjungan ini untuk 
mempelajari pengelolaan TIK di Kemenkeu. Kemenkeu 

merupakan salah satu contoh best prac�ce 
pengelolaan TIK di lingkungan pemerintahan.
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28 Juni 2019 16 Juli 2019

16 April 201924 Mei 2019

17 Juli 201923 Juli 2019

Tim Pusda�n LAN melakukan benchmarking ke Puslitda�n 
(Pusat Peneli�an Data dan Informasi) Badan Narko�ka 

Nasional di Cawang, Jakarta Timur. Puslitda�n BNN juga 
memberikan tour singkat ke ruangan command center yang 

dapat beralih fungsi sebagai ruang staf, ruang data center 
yang dikelola mandiri, dan penjelasan mengenai aplikasi-

aplikasi core BNN yang mereka kembangkan sendiri.

Pusda�n bersama P3K Bangkom ASN sebagai unit 
kerja yang memiliki proses bisnis terkait kebijakan 

pengembangan kompetensi melakukan FGD Analisis 
Desain SIPKA.

Telah dilaksanakan FGD Satu Data LAN. FGD ini dihadiri 
seluruh PIC pengelola data dan atasan langsung dalam 

rangka mengiden�fikasi data yang ada di se�ap unit 
kerja dan strategi pengelolaan data di LAN.

Pusda�n dengan Biro Hukum dan Humas membahas  
tentang rencana pengembangan Website LAN.

Pengadaan server sebagai pendukung infrastruktur 
SIPKA telah mencapai tahap akhir dengan 
dilakukannya pengecekan fisik server SIPKA. 
Pengecekan ini disaksikan oleh Tim Pusda�n dan 
Bagian Umum.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Direktorat 
Penanggulangan dan Pemulihan, Depu� Bidang 
Penanggulangan dan Pemulihan BSSN, melakukan 
Sosialisasi Computer Security Incident Response Team 
(CSIRT). CSIRT Indonesia memberikan layanan yang 
melipu� respon insiden dalam bentuk: triase insiden; 
koordinasi insiden; dan resolusi insiden. 
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29 Juli 2019 8 Agustus 2019

9 Agustus 2019Agustus 2019

Pusda�n dengan Bagian Umum mengiku� sharing 
knowledge terkait penggunaan video conference.

Pusat Pengembangan Kader ASN mengundang Pusda�n 
untuk membahas Penda�aran Pela�han Dasar CPNS via 
Online. Pusda�n memberikan fasilitasi dan masukan terkait 
rencana pembuatan aplikasi penda�aran Latsar tersebut.

Pusda�n melanjutkan pembahasan website LAN 
dengan Bagian Humas

Pada bulan Agustus, Pusda�n memulai 
rangkaian kegiatan Collec�ng Data di Seluruh 

unit kerja di Pusat dan di Daerah (Bandung, 
Makassar dan Samarinda)
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01 Oktober 2019 15 Oktober 2019

2 September 201926 September 2019

19 November 201929 November 2019

Melanjutkan rangkaian kegiatan collec�ng data, pada 
Tanggal 2 September dilakukan kegiatan collec�ng data di 

Puslatbang KHAN Aceh.

Tanggal 26 September 2019 dilakukan Rapat progres 
pengerjaan SIPKA dengan P3K Bangkom ASN dan 

Gamatechno.

Pusda�n memfasilitasi Seleksi Calon Peserta Pela�han 
Kepemimpinan Tingkat  II. Seleksi ini berbasis Computer 

Assisted Test (CAT).

Telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan 
Aplikasi SIMSDM antara Pusda�n, Bagian SDM, dan 

pihak pengembang aplikasi SIMSDM Daya Wira Karya. 
Pengembangan SIMSDM berbasis web ini dibutuhkan 

untuk membantu pengelolaan manajemen kepegawaian 
di lingkungan LAN.

Pusda�n memfasilitasi rapat Pembahasan Dra� PKS 
dan MoU antara LAN dan BKN. Kerjasama ini terkait 
pertukaran data.

Pembahasan progress pengembangan SIPKA dengan 
Bappenas
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11 Desember 201913 Desember 2019

16 Desember 2019

Pada tanggal 13 Desember 2019 telah dilaksanakan 
Sharing Knowledge “Op�malisasi Pemanfaatan Big Data 

pada Pengembangan Satu Data LAN”. Kegiatan ini 
mendatangkan narasumber dari Amazon Web Services, 

Aris Prabhawa. 

Pada tanggal 11 Desember 2019, telah 
dilaksanakan Pilo�ng Aplikasi Bangkom SIPKA di 

BPSDM Provinsi Jawa Barat. 

Pada bulan November 2019 Pusda�n melakukan perjalanan dinas ke satker 
LAN di daerah. Perjadin ini dalam rangka Sosialisasi Portal Data dan Workshop 

November 2019

STIA LAN Bandung Puslatbang PKASN

Puslatbang KDOD

STIA LAN Makassar

Puslatbang KHAN

Puslatbang KMP

Pada tanggal 16 Desember 2019 telah dilaksanakan 
pengisian bangkom SIPKA oleh JPT Pratama dan JPT 

Madya di lingkungan LAN
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HIGHLIGHT

KEGIATAN 2019

No

1

9

3

11

5

13

7

2

10

4

12

6

8

Nama Kegiatan Output

Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Lembaga 
Administrasi Negara (SIMPELAN)

Akun pada aplikasi ANDALAN untuk Bagian Protokol 
dan P3KBangkom

Survey penyusunan Model Referensi SPBE Nasional 
(MENPAN)

Koordinasi pembangunan SIM Manajemen Resiko (Inpektorat)

CAT Seleksi Peserta PKN Tk I dan II Pusbangkom PIMNAS 
Manajerial ASN

Koordinasi pembentukan dan Penunjukan Narahubung 
CSIRT LAN

Pengembangan Sistem informasi Aplikasi DUPAK AK Online 
(Pusaka)

Pengembangan Sistem Informasi Griya Sahabat ASN

Desain Digital Lounge (Bagian Umum Sestama)

Fasilitasi perubahan domain, logo dan header Website 
Pusbangkom TSK

Pembuatan akun email  LAN (Pusbangkom TSK, Pulatbang 
KMP LAN Makassar, Bagian Hukum dan Organisasi)

Pendaftaran peserta LATSAR CPNS dan Tes Onlinenya 
(Pusbang Kader)

Mengawal Redesign Website LAN yang pengerjaannya oleh 
penyedia dan tur sesuai desain Bagian Humas

Aplikasi SIMPELAN berbasis 
Android

Akun Andalan Bag Humas & 
Protokol dan P3kBangkom

Hasil survey penyusunan Model 
Referensi SPBE Nasional

Aplikasi Manajemen Resiko

Aplikasi Pendaftaran Online

SK Tim Narahubung CSIRT

Aplikasi Dupak Online

Aplikasi Griya Sahabat ASN 
berbasis Web

Hasil Design Digital Lounge

Web design baru

Akun Email LAN

Aplikasi Pendaftaran Online

Rencana Design Website LAN

KEGIATAN LAIN

No

1

2

Nama Kegiatan Output

Desain Model Pengembangan Sistem 
Informasi Pengembangan Kompetensi 
Aparatur (SIPKA)

Integrasi Data dan Sistem Informasi

 Pengadaan Server SIPKA
 Aplikasi Bangkom SIPKA

 Portal Data
 Portal Intranet
 Email lan.go.id
 Single Sign On
 Dashboard Management System
 Integrasi Sistem Informasi
 SIMSDM

DIPA
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b. Aplikasi Bangkom SIPKA
 Pengembangan SIPKA pada tahun 2019 ini untuk 
m e l a k u k a n  p e n ge m b a n ga n ,  p e r b a i k a n ,  d a n 
penyempurnaan dari fungsionalitas berbagai tur yang 
telah dikembangkan. Berbagai pengembangan, perbaikan, 
dan penyempurnaan SIPKA tersebut didasarkan pada hasil 
identikasi kebutuhan pengguna dan adanya perubahan 
kebijakan dalam bidang kediklatan. Fokus pengembangan 
SIPKA di tahun 2019 adalah aplikasi pengembangan 
kompetensi berbasis web yang dapat diakses secara online. 
Kedepannya pendataan pengembangan kompetensi ASN 
dapat dilakukan di SIPKA secara terintegrasi agar 
perhitungan training rate dapat dilakukan. Selain itu juga 
dilakukan penambahan modul manajemen pendaftaran 
pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar CPNS untuk 
mengakomodir kebutuhan layanan penyelenggaraan 
pelatihan.
 Pengembangan SIPKA masih akan melalui proses 
yang panjang hingga tahun 2024 sesuai roadmap yang 
telah disusun. Kedepannya SIPKA diharapkan dapat menjadi 
sistem informasi yang menyediakan informasi kegiatan 
pengembangan kompetensi ASN secara nasional yang 
dapat mendukung efektitas manajemen talent di Indonesia, 
khususnya bagi  ASN.  Ber iku t  adalah roadmap 
pengembangan SIPKA dari tahun 2020 hingga 2024.

HIGHLIGHT

KEGIATAN 2019 DIPA

1. Desain Model Pengembangan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Aparatur (SIPKA)
 Pengembangan SIPKA (Sistem Informasi Pengembangan Komptensi ASN) merupakan lanjutan 
dari pembangunan SIPKA tahun sebelumnya., Pembangunan SIPKA selain pembaharuan dan 
peningkatan fungsionalitas SIPKA, juga dilakukan peningkatan akses kecepatan dan peningkatan 
keamanan. Peningkatan akses dilakukan dengan penambahan banwidth dan pembaharuan 
infrastruktur, selain itu juga dilakukan penambahan sistem keamanan dengan perpanjangan lisensi 
rewall. Berikut Roadmap pengembangan SIPKA dari tahun 2017 – 2019.

a. Pengadaan Server
 Penggunaan SIPKA ini nantinya akan 
digunakan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di 
Indonesia, dimana seluruh ASN di Indonesia 
berjumlah lebih dari 4 juta orang, sehingga tentu 
saja kebutuhan akan sarana prasarana sik salah 
satunya dengan pengadaan server menjadi 
penting untuk dilakukan.

Roadmap Pengembangan SIPKA 2017 – 2019

Pengecekan Server SIPKA
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Roadmap Pengembangan SIPKA 2020 - 2024

2. Integrasi Data dan Sistem Informasi
a. Portal Data
 Untuk memudahkan PIC pengelola data dalam 
pengumpulan data, Pusdatin membuat portal data. 
Portal data memungkinkan pengguna mencari, 
mengeksplorasi, menghubungkan, men-download, 
dan menggunakan data secara bersama-sama 
dengan perlengkapan visualisasi data yang menarik. 
Konsep Open Data dapat meningkatkan kinerja 
dalam melayani stakeholder dan pertukaran data. 
Tentu saja dalam klasikasi data akan dipisahkan 
yang bersifat terbuka dan rahasia, akan ada 
perlakuan berbeda untuk menjamin kerahasiaan 
data. Inti dari konsep ini adalah interoperability, 
bagaimana sistem dan organisasi yang berbeda 
dapat bekerja bersama (interoperate). Dalam konsep 

Tampilan Portal Data Satu Data LAN

data adalah datasets berbeda dapat di-share dan 
digunakan bersama untuk membentuk sistem yang lebih 
besar dan kompleks. 
 Portal data menggunakan CKAN. CKAN adalah 
sebuah software open source, software gratis. Digunakan 
tanpa biaya lisensi, tetapi yang lebih penting, ketika kita 
memilih CKAN untuk katalog, dipastikan bahwa kita 
memiliki semua hak untuk data dan metadata yang kita 
m a s u k k a n ,  m e m b e r i k a n  k e b e b a s a n  u n t u k 
memindahkannya ke tempat lain atau memanipulasinya 
dengan alat sendiri tanpa pembatasan. Di dalam portal 
data ini pengguna dapat mengupload sekaligus 
mendownload data. Data bersifat data terbuka bisa 
dalam format xls, csv maupun json. Berikut adalah 
tampilan portal satu data LAN yang bisa diakses di 
http://data.lan.go.id/:
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b. Portal Intranet
 Aplikasi portal intranet di Lembaga Administrasi 
Negara yang merupakan aplikasi intranet berbasis web 
yang digunakan oleh lingkup Lembaga Administrasi 
Negara. Portal intranet digunakan untuk mengintegrasikan 
data dan aplikasi administrasi di Lingkungan Lembaga 
Administrasi Negara. Aplikasi ini telah diujicobakan dan 
direview oleh PIC aplikasi yang akan diintegrasikan pada 
rapat persiapan penerapan portal intranet pada tanggal 
10 Oktober 2019. Portal intranet dapat diakses di 
https://intranet.lan.go.id.  Aplikasi yang dibuat telah 
mengacu ke Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 Dengan banyak aplikasi dengan database masing-
masing dan menggunakan bahasa pemrograman yang 

berbeda, akan sulit untuk menintegrasikan jadi satu 
sistem. Maka dengan arsitektur aplikasi yang 
diusulkan berupa modern application atau 
microservice arthitecture dengan menggunakan 
teknologi API (Application Programming Interface).
 Sistem yang diusulkan akan dipisahkan 
dalam mengembangan aplikasi seperti backend dan 
frontend. Agar dalam pengembangan aplikasi 
tersebut menjadi fokus, mudah dikembangkan lebih 
lanjut, mudah menyesuaikan dengan perkembangan 
bahasa programming dan database. Dibagian 
backend fokus menggunakan bahasa programming 
java spring dan frontend fokus menggunakan 
bahasa programming vuejs.

Tampilan portal intranet di intranet.lan.go.id

c. Email lan.go.id
 Berdasarkan PERPRES 81/2010 dan 
Surat Edaran KemenpanRB Nomor 06 Tahun 
2013 bahwa urusan surat elekronik 
pemerintah harus memakai email resmi untuk 
menjaga efesiensi, efektitas dan menjaga 
kerahasiaan karena server dikelola sendiri 
oleh Instansi, alamat email harus berakhiran 
go.id. Berdasarkan aturan tersebut LAN juga 
menggunakan email mail.lan.go.id. Mail ini 
dibuat untuk semua pegawai LAN dan juga 
unit kerja di LAN. 
 Dalam penggunaannya, email LAN 
menggunakan platform Zimbra. Zimbra 
adalah Aplikasi email yang handal karena :
 Beroperasi menggunakan Operating 

System Linux (Open Source). 
 AntiVirus dan AntiSpam yang Handal.
 Kapasitas Useraccount dan Mailbox tidak 

terbatas.
 Pengaturan dan pemeliharaan sangat 

mudah dengan Web Administration 
console. 

 Memiliki kemampuan Multi Domain.
 Memiliki pembatasan Quota MailBox per User.
 Berikut tampilan login ke mail.lan.go.id menggunakan 
Zimbra:

Tampilan login ke email lan
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d. Single Sign On
 Teknologi Single-sign-on (sering disingkat menjadi 
SSO) adalah teknologi yang mengizinkan pengguna 
jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam 
jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna 
saja.
 Dengan sistem Single Sign-On, para pengguna 
hanya perlu sekali melakukan login untuk dapat mengakses 
beberapa aplikasi. Dengan demikian, para pengguna 
tidak perlu lagi login di masing-masing aplikasi. 
 Dengan sistem Single Sign-On, para pengguna 
tidak perlu mengingat banyak username dan password. 
Mereka hanya butuh mengingat satu kredensial untuk 
melakukan sekali proses autentikasi. Setelahnya, mereka 
akan mendapatkan izin akses terhadap semua layanan 
aplikasi yang tersedia di dalam jaringan.
 Pemrosesan data akan dipermudah dengan sistem 
Single Sign-On karena pemrosesan data pengguna 
(penambahan, pengurangan, perubahan) hanya dilakukan 
sekali pada server database backend-nya, tidak pada 

masing-masing aplikasi yang ada. Maka dari itu, 
penggunaan sistem Single Sign-On memastikan 
peningkatkan esiensi waktu dan kepraktisan dalam 
memproses data.
 S i ng le  S ign  On d i  l i ngkungan LAN 
menggunakan DNS Server dengan IP Server 
103.85.61.68 dengan domain lan.go.id.  berikut 
contoh tampilan login akun SSO:

e. Dashboard Management System
 Dashboard Management System merupakan 
aplikasi / program yang berfungsi untuk membantu dalam 
mengelola seluruh data dengan mudah dan disajikan 
dengan visulalisasi secara cepat agar bisa dijadikan acuan 
dalam mengambil keputusan dengan cepat, akurat dan 
tepat sasaran. 
 Dashboard Management System memiiliki feature 
dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan user untuk 
memproses sebuah data yang besar hingga kepada proses 

pembuatan dashboard. Dashboard Management 
System dilengkapi dengan feature-feature yang 
dapat mempermudah user dalam menggunakan atau 
mengoperasikan program. Seperti user interface 
yang familiar, pencarian data yang cepat, toolbar 
yang mempercepat proses pengoperasian.
 Berikut adalah tampilan Dashboard 
Management System yang bisa diakses di 
http://dashboard.lan.go.id/:

Tampilan Dashboard Management System

Login SSO di domain LAN
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f. Integrasi Sistem Informasi
 Untuk menyederhanakan penggunaan Sistem 
Informasi di Lingkungan LAN, Pusdatin melakukan 
kegiatan Integrasi Sistem Informasi. Ada lebih dari 130 
Sistem Informasi di LAN. Dari jumlah itu beberapa sistem 
memiliki fungsi yang sama, contohnya di bidang 
kediklatan ada Sistem informasi yang sejenis yaitu: 
Sipendar, Silat dan Sidilana. Pusdatin mengidentikasi 
Sistem Informasi yang memiliki kesamaan fungsi untuk 
kemudian diintegrasikan agar selain menyederhanakan 
aplikasi juga agar lebih mudah dalam maintenance 
terutama untuk kemudahan dalam integrasi data.
 Berikut adalah sebaran sistem informasi di 
lingkungan LAN:

Sebaran Aplikasi di LAN

g. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen Sumber Daya Manusia (SIMSDM)
 Aplikasi SIMSDM merupakan sistem informasi 
yang digunakan sebagai sarana pengelolaan informasi 
kepegawaian di Lembaga Administrasi Negara (LAN) 
dan mendukung pelayanan yang diberikan oleh Bagian 
SDM di bidang administrasi SDM, mulai dari 
perencanaan dan pengadaan pegawai, pengembangan 
pegawai sampai dengan pensiun. Beberapa tur 
pengembangan SIMSDM antara lain: terintegrasinya 
aplikasi SIMSDM dengan portal intranet yang juga telah 
dikembangkan Pusdatin di tahun ini, Perekaman data 
hasil Assessment Pegawai oleh bagian SDM, serta 
Perekaman Dokumen SKP pegawai oleh Pegawai. 
Dengan pengembangan aplikasi SIMSDM ini diharapkan 
dapat memberikan kemudahan, dan kecepatan bagi 
pegawai LAN dalam mengelola data administrasi 
kepegawaian masing-masing.

 Aplikasi SIMSDM telah dikembangkan oleh 
pihak ke-3 sejak pada tahun 2015. Namun dalam 
perjalanan pemanfaatan aplikasi SIMSDM ini, masih 
ditemui berbagai kendala dan masalah pada sistem 
tersebut, sepertinya adanya fungsi-fungsi dari modul 
yang belum optimal dan tidak berfungsi, data atau 
informasi yang ditampilkan tidak sesuai, serta adanya 
kebutuhan penambahan fungsi-fungsi baru sesuai 
kebutuhan. Terlebih lagi, dengan telah berakhirnya 
masa dukungan pemeliharaan sistem dari pihak ke-3, 
hal ini juga menjadi permasalah tersendiri jika 
ditemukan bug/error pada sistem tersebut. Dari sisi 
teknologi yang digunakan, sistem aplikasi tersebut 
dikembangkan dengan menggunakan sistem operasi 
server komersial yaitu Windows server dan Database 
server MS-SQL SERVER 2008, hal ini juga menjadi 
kendala ke depan dalam hal interoperabilitas dan 
integrasi data karena perbedaan standar platform 
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yang digunakan, serta kebutuhan biaya update lisensi 
aplikasi pendukung tersebut yang relatif cukup mahal untuk 
dialokasikan.
 Untuk itu menjadi kebutuhan untuk melakukan 
pengembangan aplikasi SIMSDM pada tahun 2019, 
sehingga dapat mendukung dalam pelaksanaan dan 
pengelolaan data pegawai di lingkungan LAN serta dapat 
digunakan dalam pengambilan keputusan.
Pengembangan aplikasi SIMSDM pada tahun 2019 ini 
dengan mengintegrasikan dengan aplikasi Portal Intranet 
LAN. Portal Intranet LAN merupakan portal yang 
disediakan oleh Pusdatin untuk pegawai di lingkungan LAN, 

dimana pada portal tersebut berisi beberapa sistem 
in formas i  yang te lah  d ikembangkan dan 
diintegrasikan dalam satu portal, antara lain meliputi: 
sistem informasi layanan persuratan, layanan hukum, 
layanan IT, layanan umum, dan layanan pelaporan 
gratikasi. Selain layanan tersebut diatas, saat ini 
Pusdatin juga sudah menambahkan layanan SDM ke 
dalam portal intranet melalui pengembangan sistem 
informasi ini.
 Berikut adalah tampilan singkat layanan SDM 
yang dapat digunakan pada portal. 

Layanan SDM Pada Portal Intranet LAN

KEGIATAN LAIN

1. Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan 
Lembaga Administrasi Negara (SIMPELAN)
 Sistem Informasi Pelaporan Lembaga 
Adminsitrasi Negara adalah Sistem informasi 
berbasis mobile apps yang digunakan pimpinan 
LAN untuk menerima informasi jadwal dan 
mempro se s  u ndangan  keg ia tan  yang 
didapatkan dari Luar instansi yang kemudian 
menghasilkan informasi yang secara responsive 
akan diterima pengguna. Kendala Jarak dan 
waktu menjadikan faktor dari pembuatan 
aplikasi ini. Mengusung konsep mudah, cepat 
dan eksibel menjadikan aplikasi SIMPELAN 
merupakan solusi yang paling tepat untuk 
menyelesaikan permasalahan dalam Pelaporan 
kegiatan pimpinan yang ada di lingkungan 
Lembaga Administrasi Negara.

Sestama, Protokol dan Pusdatin sedang 
membahas design SIMPELAN
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Dari konsep tersebut dapat di jelaskan bahwa:
 Mudah
  Desain tampilan yang simpel memudahkan 
pegawai menggunakan aplikasi dan fungsi yang 
mencakup keper luan  da lam pemrosesan 
penyampaian informasi dan pemberian informasi   
member ikan memudahkan bagi  pegawai 
mendapatkan informasi.
 Cepat
  Aplikasi berbasis Online yang merupakan 
penerapan teknologi yang dapat memangkas 
waktu yaitu dalam bentuk pengiriman informasi 
secara langung kepada sesama pengguna aplikasi 
sehingga membuat pegawai yang menggunakan 
dapat dengan cepat menerima informasi.
 Fleksibel
   Berbentuk Aplikasi Mobile yang memungkinkan 
proses dapat dilakukan dimana saja dan kapan 
saja tanpa terhalang jarak dan waktu.

Tampilan SIMPELAN dan barcode 
aplikasi di Playstore

2. Pengembangan Sistem Informasi Griya Sahabat ASN
 Pusdatin memfasilitasi Kedeputian Kajian dan Inovasi 
Manajemen ASN dalam pembuatan portal website Griya 
Sahabat ASN. Griya Sahabat ASN adalah suatu portal 
berbasis web yang memuat informasi dan pengetahuan di 
bidang manajemen ASN dan berfungsi sebagai ruang untuk 
berbagi, bertukar informasi dan pengetahuan di antara para 
ASN serta pemerhati lainnya. Selain dibuat dan dikembangkan 
untuk menyediakan sarana atau fasilitas yang dapat 
menampilkan hasil-hasil kajian, peraturan, artikel, berita, 
informasi di bidang Manajemen ASN, Griya Sahabat ASN 
memberikan wadah bagi para ASN untuk menuangkan 
gagasan, opini dan informasi terkait lainnya. Media ini juga 
berfungsi sebagai ruang display hasil karya tulis para peneliti, 
analis kebijakan, Widyiswara, dosen atau insan LAN lainnya, 
serta isu-isu terkini menarik lainnya.
 Aplikasi Portal Griya Sahabat ASN yang dapat diakses 
melalui laman http://griyaasn.lan.go.id/. Portal ini dibuat 
dengan CodeIgniter Web Framework dengan PHPMyadmin 
sebagai databasenya. Berikut layout tampilan muka atau User 
Interface (UI) Portal Griya Sahabat ASN:

Tampilan Halaman Muka 
Portal Griya Sahabat ASN

3. Survey penyusunan Model Referensi SPBE 
Nasional (MENPAN)
 Arsitektur SPBE merupakan salah satu 
kunci utama keterpaduan SPBE secara nasional. 
Untuk itu, Pusdatin LAN mengisi survey 
penyusunan model referensi arsitektur SPBE 
yang akan di jadikan pedoman dalam 
membangun arsitektur SPBE di LAN. Model 
referensi arsitektur penting untuk dibangun 
terlebih dahulu agar arsitektur SPBE yang 
dibangun oleh setiap instansi pusat dan 
pemerintah daerah nantinya memiliki pola atau 
framework yang sama.

Staf di Pusdatin
sedang mengisi 
Survey Penyusunan 
Model Referensi 
SPBE Nasional
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4. Fasilitasi perubahan domain, logo dan header 
Website Pusbangkom TSK
 Pusdatin memenuhi permintaan fasi l i tasi 
perubahan domain, logo dan header website dari Pusat 
Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosio Kultural ASN 
(Pusbangkom TSK ASN). Perubahan ini untuk menyesuaikan 
dengan struktur baru LAN yang merubah nama 
nomenklatur pusat dan logo LAN yang baru. Berikut 
disamping adalah tampilan baru website Pusbangkom 
TSK ASN.

5. CAT Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan 
Nasional (PKN) Tk I dan II Pusbangkom PIMNAS 
MASN
 Meningkatnya jumlah peminat peserta untuk 
mendapatkan PKN I dan II dari LAN, membuat LAN 
harus menyeleksi peserta yang mendaftar PKN I dan II. 
Sebelum kegiatan ini dilakukan, seleksi dilakukan 
secara manual. Dan saat ini, untuk menjamin 
pelaksanaan seleksi PKN I dan II yang akuntabel, LAN 
sudah mulai melaksanakan seleksi untuk peserta PKN I 
dan II dengan sistem CAT. Dengan adanya sistem ujian 
secara CAT ini, peserta dapat mengetahui secara 
langsung nilai ujian yang didapatkan sesaat setelah 
peserta selesai menjawab semua pertanyaan.
 Dalam penyelenggaraan seleksi Peserta PKN 
dengan menggunakan CAT ini Pusbangkom Pimnas 
Manajerial ASN meminta Pusdatin untuk memfasilitasi 
kegiatan ini. 

Suasana Seleksi Peserta PKN II di Pejompongan

6. Pendaftaran peserta LATSAR CPNS dan 
Tes Onlinenya (Pusbang Kader)
 Dalam rangka penyelenggaraan 
Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang 
akuntabel dan transparan, Pusbang Kader 
b e r e n c a n a  u n t u k  m e m b u a t  p o r t a l 
pendaftaran Latsar CPNS online dan evaluasi 
pelatihan online. Dalam rangka mewujudkan 
rencana ini, Pusbang Kader meminta fasilitasi 
dan masukan dari Pusdatin dari segi teknis. 

Diskusi tentang pengembangan portal pendaftaran 
latsar CPNS dan tes online

Website Pusbangkom TSK ASN di tf.lan.go.id 
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7. Aplikasi DUPAK Analis Kebijakan Online (Pusaka)
 Pusat Analis Kebijakan sebagai pembina Jabatan 
Fungsional Analis Kebijakan menginisiasi membuat portal 
Dupak Online. Hal ini untuk mengurangi penumpukan berkas 
sik dan juga mengurangi penggunaan kertas (paperless). 
Selain itu dengan adanya Dupak Online dapat 
mempermudah tracking dalam memverikasi berkas 
pengajuan DUPAK. Dupak Online ini difasilitasi oleh 
Pusdatin dalam pembuatannya.

8. Mengawal Redesign Website LAN 
 Sesuai dengan kapasitasnya sebagai Pusat yang 
mengatur dan mengkoordinasi TIK di lingkungan LAN, 
Pusdatin mengawal rencana pengembangan Website LAN. 
Pengembangan ini menggunakan pihak ketiga. Untuk design 
web dibuat oleh Bagian Humas dan Protokol.

Aplikasi Dupak Online Analis Kebijakan

Pusdatin dengan Biro Hukum dan Humas membahas 
rencana pengembangan Website LAN.

9. Akun pada aplikasi ANDALAN untuk Bagian Protokol dan P3K Bangkom ASN
 Pusdatin menerima permintaan dari beberapa unit kerja dan juga pegawai 
untuk membuatkan akun Andalan. Andalan adalah aplikasi tata naskah dinas online 
yang berisi tur menerima surat masuk dan pemberian disposisi secara online. Selain itu 
juga ada tur pembuatan surat dan download surat.

Tampilan Interface Aplikasi Andalan



10. Desain Digital Lounge (Bagian Umum Sestama)
 Kebutuhan akan keterbukaan informasi dalam 
instansi pemerintah saat ini dinilai sangat penting. 
Sebelum dilaksanakan kegiatan pengadaan digital 
lounge ini, LAN sudah membuka beberapa portal 
informasi dalam mendukung keterbukaan informasi 
instansi pemerintah, seperti adanya website LAN, 
ruangan untuk PPID, dan beberapa portal informasi 
berbasis web lainnya seperti Analis Kebijakan, 
Widyaiswara, penerimaan seleksi PIM, dan akses 
informasi lainnya. Tahun ini, LAN menambah kembali 
akses untuk mendukung keterbukaan informasi dengan 
melakukan pengadaan digital lounge. Dengan adanya 
digital lounge ini, yang berisikan data - data LAN yang 
telah dikumpulkan dan disajikan dengan menarik, 
diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, 
terutama bagi pengunjung / tamu di lingkungan LAN. 
Selain sebagai tempat berbagi informasi, digital 
lounge juga dapat digunakan sebagai tempat untuk 
diskusi dan rapat kecil.

Video Wall sebagai unsur utama digital lounge 
di Lobby Ged B LAN Veteran

11. Pembuatan Akun Email  LAN (Pusbangkom TSK, Puslatbang KMP LAN 
Makassar, Bagian Hukum dan Organisasi)
 Pusdatin menerima permintaan dari beberapa unit kerja dan juga 
pegawai untuk membuatkan akun email lembaga dengan domain mail.lan.go.id. 
Pembuatan akun email ini merupakan salah satu layanan Pusdatin, dan tentunya 
Pusdatin selalu berusaha untuk memberikan layanan prima kepada stakeholder 
sesuai dengan semangat Pusdatin yaitu Center of Excellent.

12. Koordinasi Pembentukan dan Penunjukan Narahubung CSIRT LAN
 Jumlah serangan web yang menyerang IP yang berbasis di Indonesia tidaklah sedikit. Tercatat data dari BSSN 
bahwa sekitar 300 jutaan percobaan serangan web terjadi selama satu tahun. tujuan penyerang bukan hanya 
menyerang situs dengan pemilik swasta, namun juga pemerintah. Banyak sekali terdengar beberapa kali situs 
pemerintah terkena deface atau hack. Untuk melindungi instansi LAN dari serangan web, LAN membutuhkan personil 
yang paham di bidang IT security. Untuk itu, LAN mengikuti kegiatan security drill test yang diselenggarakan oleh 
BSSN sebanyak 3 kali di tahun ini. Diharapkan dengan adanya pelatihan dari BSSN ini, personil LAN lebih siap dalam 
menghadapi serangan - serangan web dari luar, terutama untuk melindungi aset - aset IT di lingkungan LAN

Pembukaan Cyber Security Drill 
Test yang diikuti oleh beberapa 

Kementerian/Lembaga
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CAPAIA
N

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

 Kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi diukur 
dari pencapaian Indikator Kinerja yang merupakan 
indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran 
strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan 
Kinerja Tahun 2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja 
Pusat Data dan Sistem Informasi tahun 2019 dilakukan 
dengan membandingkan antara target pencapaian 
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam 
Penetapan Kinerja tahun 2019 dengan realisasinya. 
Tingkat capaian kinerja Pusat Data dan Sistem Informasi 
tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel di atas menggambarkan bahwa dari 3 (tiga) IKU yang telah ditetapkan, secara umum telah 

sesuai target yang ditetapkan. 

Untuk persentase pemenuhan kebutuhan data dan informasi, dari identikasi kebutuhan data 

terdapat 15 jenis data di lingkungan LAN. Untuk pemenuhan data baru 13 data atau 87% yang 

terpenuhi. Dua data yaitu dari STIA LAN, data Mahasiswa dan Data Dosen belum terkumpul 

sepenuhnya. Kendala yang dihadapi adalah data tersimpan di aplikasi dan shortcode aplikasi 

belum diperoleh (pengembang aplikasi dari pihak ketiga).

Dari hasil survey yang dilakukan terhadap stakeholder, untuk kualitas pengelolaan sistem teknologi 

informasi diperoleh nilai 2,93 dari 4 atau masuk dalam kategori baik. Demikian juga untuk kualitas 

layanan teknologi informasi diperoleh nilai 2,91 dari 4 atau masuk dalam kategori baik.

SASARAN 
STRATEGIS

INDIKATOR 
KINERJA UTAMA

REALISASI
(%)

TARGET REALISASI

Tersedianya 
data dan 

informasi yang 
berkualitas 

untuk 
perumusan 

kebijakan di 
lingkungan 

LAN

Persentase 
pemenuhan 

kebutuhan data 
dan informasi

Kualitas 
pengelolaan 

sistem teknologi 
informasi

Kualitas 
pengelolaan 

sistem teknologi 
informasi

80%

BAIK

BAIK

87%

BAIK

BAIK

108,75%

100%

100%



Pembahasan MoU dan PKS antara LAN dengan BKN

KEMITRAAN

 M e m b a n g u n 
kemitraan merupakan 
hal yang sangat penting 
dalam mencapai tujuan 
o r ga n i s a s i .  Pe n t i n g nya 
kemitraan ini karena dapat 
menciptakan efektitas dan 
esiensi dengan memanfaatkan 
semua sumber daya, menyatukan 
potensi bisnis dari kedua belah pihak 
untuk mendapatkan keuntungan yang 
op t ima l . D i Tahun 2019 , Pu sda t i n 
berkepentingan untuk terus berkembang 
khususnya di bidang pemanfaatan TIK dan 
pertukaran data. Oleh karena itu Pusdatin 
membangun kemitraan dengan instansi lain 
dengan p r i n s i p pe r samaan ( equa l i t y ) , 
keterbukaan (transparancy) dan  sal ing 
menguntungkan (mutual benet).

A. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
 Pada bulan Oktober 2019 LAN dengan koordinasi Pusdatin melakukan Kerjasama dengan 
BKN. Kerjasama ini dilakukan karena adanya kesamaan fungsi kedua lembaga yaitu sebagai 
pembina ASN di Indonesia. LAN sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan 
Pengkajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan BKN diberi 
kewenangan melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional.
 Kerjasama ini dibingkai dalam penguatan  Manajemen ASN. Kedua belah pihak bersinergi 
dengan sumber daya, kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan masing-masing 
sesuai tugas dan fungsinya. Secara teknis mekanisme yang digunakan adalah pertukaran data 
secara elektronik meliputi pertukaran data Prol PNS, data Analis Kebijakan dan Widyaiswara, dan 
data riwayat pelatihan PNS.
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B. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
 Sebagai lembaga negara yang mengatur dan 
mengkoordinasikan keamanan siber, BSSN mendapat 
perhatian lebih dari Pusdatin (LAN). Hal ini karena 

tugas dan fungsi Pusdatin yang berhubungan dengn 
TIK yang salah satunya adalah menyangkut 

keamanan siber dan pemanfaatan teknologi 
terkini. Di Tahun 2019, Pusdatin menjajaki 2 

kerjasama dengan BSSN di unit kerja yang 
berbeda. Pertama, terkait dengan tanda 

tangan elektronik yaitu dengan Balai 
Sertikasi Elektronik (BsrE) BSSN. Kedua, 

terkait keamanan siber yaitu rencana 
pembentukan  Computer Security 

Incident Response Team (CSIRT) LAN 
y a i t u  d e n g a n  D i r e k t u r 

Penanggulangan dan Pemulihan 
Pemerintah pada Deputi Bidang 

P e n a n g g u l a n g a n  d a n 
Pemulihan BSSN.

Pertemuan Pusdatin dengan BSrE membahas teknis tanda tangan elektronik

Sosialisasi CSIRT oleh Dir Penanggulangan & Pemulihan Pemerintah BSSN

KEMITRAAN
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STATIS
TIK

PUSDATIN’S DEMOGRAPHIC HUMAN RESOURCE

61% 39%
MEN WOMEN

GENDER

EDUCATIONGOLONGAN

18
TOTAL

SMA/SMK        11,1%

D-III                 11,1%

D-IV/S-1          38,9%

S-2                  38,9%

II/c III/a III/b IV/aIII/c IV/b

1

5

2

6

3

7

4

ANGGARAN

97,79%
91,65% 96,55%

SIPKA INTEGRASI PUSDATIN

ANGGARAN ANGGARAN ANGGARAN

REALISASI REALISASI REALISASI

Rp. 3.850.000.000 Rp. 975.000.000 Rp. 4.825.000.000

Rp. 3.765.003.758 Rp. 893.630.324 Rp. 4.658.634.082

87%

92%

COLLECTING DATA STATUS

SIPKA BANGKOM ENTRY STATUS

APPLICATION STATUS

Tidak
Aktif

Aktif

94 (75%)

32 (25%)
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Demikianlah Laporan Tahunan (Annual Report) 2019 Pusat 
Data dan Sistem Informasi (Pusdatin) kami sampaikan. 
Berdasarkan laporan tahunan ini dapat disimpulkan bahwa 
apa yang telah direncanakan oleh Pusdatin dapat 
dilaksanakan dengan baik. Target kinerja sesuai dengan 
Indikator Kinerja Utama juga dapat tercapai dengan baik 
bahkan beberapa terlampaui.

Kami menyadari berdirinya Pusdatin yang belum genap satu 
tahun dengan segala keterbatasannya, masih banyak yang 
harus kami benahi baik itu dari segi pengelolaan Teknologi 
Informasi maupun layanan kepada stakeholder. Akhir kata, 
kami menghaturkan banyak terimakasih dan apresiasi yang 
sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan 
atas segenap dukungan dan kepercayaannya.

Kami yakin Pusdatin ke depan akan semakin memantapkan diri 
menjadi salah satu rujukan unit pengelola TIK instansi 
pemerintah yang terkemuka di Indonesia. Dengan semangat 
Service of Excellent kami akan selalu membenahi diri untuk 
memberikan pelayanan prima kepada stakeholder.

Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua.P
EN

U
TU

P
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