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TENTANG

PENGADAAN TENAGA AHLI PEMOGRAMAN (FRONTEND & BACKEND PROGRAMMER) PERORANGAN

PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DI PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI 

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Ahli Pemograman (Frontend dan Backend Programmer)

perorangan  dalam  rangka  kegiatan  swakelola  Pengembangan  Sistem  Informasi  di  Pusat  Data  dan

Sistem Informasi – Lembaga Administrasi Negara, dengan ini membuka kesempatan Warga Negara

Indonesia untuk menjadi Tenaga Ahli Pemograman (Frontend dan Backend Programmer) perorangan

untuk berkontribusi sebagai bagian dari kegiatan Pengembangan Sistem Informasi di Pusat Data dan

Sistem Informasi – Lembaga Administrasi Negara. 

Adapun  posisi  dan  jumlah  penyedia  Jasa  Tenaga  Ahli  Pemograman  (Frontend  dan  Backend

Programmer) Perorangan yang dibutuhkan sebagai berikut:

No Posisi Jumlah Masa Kerja

1 Frontend Programmer 2 orang 5 bulan

2 Backend Programmer 2 orang 5 bulan

PERSYARATAN UMUM: 

1. Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  yang  bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  setia  dan  taat

kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Sehat jasmani dan rohani; 

3. Berkelakuan baik dan mampu menyesuaikan diri dengan etika kerja di instansi pemerintah; 

4. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya; 

5. Dapat bekerja secara tatap muka dan hadir secara fisik di lokasi pekerjaan; dan 

6. Tidak sedang bekerja atau berkontrak dengan pihak lain. 
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PERSYARATAN KHUSUS: 

1. Pendidikan minimal lulusan sarjana (S1), diutamakan dari jurusan Informatika, Teknik Informatika,

Ilmu  Komputer,  Sistem  Informasi,  Teknik  Elektro,  Fisika,  atau  Matematika,  dari

universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi; 

2. Lebih diutamakan berusia maksimal 40 tahun; 

3. Memiliki kemampuan untuk menganalisa proses bisnis suatu kegiatan; 

4. Memiliki integritas dan disiplin kerja; 

5. Mampu bekerja dalam tim, berkomunikasi dengan baik dan mampu bekerja di bawah tekanan; 

6. Berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan kriminal; 

7. Tidak sedang bekerja/berkontrak di tempat lain; 

8. Diutamakan  yang  berpengalaman  minimal  3  tahun  sebagai  Programmer,  dibuktikan  dengan

referensi kerja, terbuka untuk fresh graduate; 

9. Mampu bekerja dengan jadwal yang ketat dan bekerja di dalam tim; 

10. Memiliki  pengalaman  mengerjakan  pemrograman  dalam  3  (tiga)  tahun  terakhir  dan  dapat

dibuktikan dengan dokumentasi hasil pekerjaan dan salinan kontrak kerja:

a. Lebih diutamakan pernah membangun sistem berskala besar (integrated system);

b. Lebih diutamakan pernah membangun sistem informasi berbasis web; 

c. Lebih  diutamakan  pernah  bekerjasama  dengan  Pemerintah  Pusat  maupun  Pemerintah

Daerah; 

d. Memiliki pengalaman bekerja dengan framework MVC, metodologi Agile, API services, Object

Oriented Programming; 

e. Lebih  diutamakan  memiliki  pengalaman  berkolaborasi  dengan  IT  Developer,  Bisnis

analis/sistem analis dan tim Data engineer.

11. Web application developer (Frontend developer), memiliki kompetensi teknis: 

a. Memiliki pengalaman dalam pembangunan/pengembangan sistem aplikasi berbasis Web area

frontend (Frontend Programmer);

b. Diutamakan Menguasai Bahasa pemograman Javascript dengan framework Vue dan/atau Nuxt

js;

c. Memiliki kemampuan melakukan review dan analisis kode program area frontend;

d. Memiliki  kemampuan melakukan identifikasi  dan analisis  gangguan layanan sistem aplikasi

area frontend;

e. Memiliki kemampuan melakukan pemulihan gangguan layanan sistem aplikasi area frontend;

f. Memiliki kemampuan analisis dan evaluasi pemulihan gangguan layanan sistem aplikasi area

frontend;

g. Melakukan tuning dan peningkatan performa aplikasi melalui perbaikan maupun penggunaan

algoritma yang optimal; 

h. Memiliki kemampuan debugging dan analisa terhadap error; dan

i. Melakukan analisis kinerja sistem aplikasi area frontend.

12. Web application developer (Backend developer), wajib:

a. Memiliki pengalaman dalam pembangunan/pengembangan sistem aplikasi berbasis Web area

backend (Backend Programmer);

b. Diutamakan menguasai Bahasa pemograman JAVA terutama framework Springboot;

c. Diutamakan terbiasa menggunakan Git;

d. Memiliki  kemampuan  melakukan  review  dan  analisis  kode  program  sistem  aplikasi  area

backend;
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e. Memiliki  kemampuan melakukan identifikasi  dan analisis  gangguan layanan sistem aplikasi

area backend;

f. Memiliki kemampuan melakukan pemulihan gangguan layanan sistem aplikasi area backend;

g. Memiliki kemampuan analisis dan evaluasi pemulihan gangguan layanan sistem aplikasi area

backend;

h. Memiliki kemampuan melakukan tuning dan peningkatan performa aplikasi melalui perbaikan

desain query maupun penggunaan algoritma yang optimal; 

i. Memiliki kemampuan debugging dan analisa terhadap error; dan

j. Melakukan analisis kinerja sistem aplikasi area backend.

TATA CARA PENDAFTARAN: 

1. Pendaftaran dilakukan dengan mengirimkan dokumen lamaran dalam bentuk softcopy/scan yang

terdiri atas:

a. Surat  Lamaran  ditujukan  kepada  Kepala  Pusat  Data  dan  Sistem  Informasi  –  Lembaga

Administrasi Negara; 

b. Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae); 

c. Portofilio proyek yang pernah dilakukan;

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP). 

2. Mekanisme Pendaftaran dengan mengirimkan dokumen lamaran dalam format .pdf melalui email

pusdatin@lan.go.id dengan ukuran maksimal 10 MB; dan 

3. Hanya calon peserta yang lolos administrasi yang akan dihubungi melalui email oleh tim Pusat

Data dan Sistem Informasi – Lembaga Administrasi Negara. 

PELAKSANAAN SELEKSI: 

1. Pelaksanaan seleksi dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (pass and fail); 

2. Seleksi Administrasi: 

a. Peserta dinyatakan lulus apabila data dan dokumen sudah sesuai dengan persyaratan; dan 

b. Pengiriman dokumen lamaran sesuai jadwal pendaftaran. 

3. Peserta yang lulus seleksi administrasi akan dilakukan pemanggilan wawancara, dan melengkapi

dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

b. Ijazah dan Transkrip Nilai Pendidikan Terakhir; 

c. Surat Pernyataan tidak berstatus Aparatus Sipil Negara atau bekerja/berkontrak dengan pihak

lain (Lampiran I); dan 

d. Pakta Integritas (Lampiran II). 
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JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI: 

No Tahpan Seleksi Waktu Keterangan

1 Pendaftaran 20 s.d. 28 Februari
2023

Penutupan tanggal 28 Februari 2023 
pukul 16.00 WIB

2 Administrasi 1 s.d. 3 Maret 2023 Seleksi administrasi

3 Pengumuman Hasil Seleksi
Adminisrasi

6 Maret 2023 Penyampaian hasil seleksi 
administrasi melalui atau email

4 Wawancara 8 Maret 2023 Informasi wawancara peserta yang 
lolos akan diinfokan kepada peserta 
melalui email

5 Pengumuman Hasil Akhir 10 Maret 2023 Penyampaian hasil Akhir melalui 
email 

KETENTUAN LAIN-LAIN: 

1. Proses Seleksi/Pengadaan Jasa Tenaga Ahli Pemograman (Frontend dan Backend Programmer) ini

dilaksanakan oleh tim swakelola Pusat Data dan Sistem Informasi – Lembaga Administrasi Negara; 

2. Seluruh berkas lamaran yang sudah disampaikan menjadi milik Pusat Data dan Sistem Informasi –

Lembaga Administrasi Negara; 

3. Seluruh proses seleksi  ini TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun, Pusat Data dan Sistem Informasi  –

Lembaga Administrasi Negara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran dalam bentuk

apapun dari oknum yang mengatasnamakan panitia seleksi. Untuk itu diharapkan peserta tidak

melayani tawaran - tawaran/janji - janji tertentu untuk mempermudah proses seleksi; 

4. Keputusan penerimaan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 

5. Apabila  dikemudian hari  pelamar terbukti memberikan  data/informasi  yang  tidak benar  maka

kelulusan dinyatakan batal; 

6. Apabila terjadi perubahan pergeseran anggaran atau kebijakan Pusat Data dan Sistem Informasi –

Lembaga Administrasi Negara, maka hasil seleksi dapat dibatalkan; dan

7. Jadwal seleksi Tes dan Wawancara dapat berubah menyesuaikan dengan jumlah peserta, segala

informasi akan disampaikan melalui email atau nomor whatsapp peserta. 

Jakarta,  16 Februari 2023 

Kepala  Pusat  Data  dan

Sistem Informasi

Muhammad Firdaus
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LAMPIRAN I:

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS APARATUR SIPIL NEGARA ATAU

BEKERJA/BERKONTRAK DENGAN PIHAK LAIN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : 

Nomor Identitas: (diisi nomor KTP) 

Alamat : 

1. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; 

2. Saya tidak sedang bekerja atau berkontrak dengan pihak lain; 

3. Saya tidak  sedang  dan tidak akan  terlibat  pertentangan kepentingan dengan para  pihak  yang

terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 

4. Apabila  melanggar  hal-hal  yang dinyatakan dalam angka 1,  2 dan 3 maka bersedia dikenakan

sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan

secara pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

Jakarta, ……………2023 

Ttd 

(Diisi Nama Lengkap)
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LAMPIRAN II:

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama :

Nomor Identitas: (diisi nomor KTP) 

Alamat : 

Bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam rangka pengadaan Tenaga Ahli Pemograman (Frontend

dan Backend Programmer) dalam rangka kegiatan swakelola Pengembangan Aplikasi pada Pusat Data

dan Sistem Informasi – Lembaga Administrasi Negara, dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

2. Akan  melaporkan  kepada  Inspektorat  jika  mengetahui  terjadinya  praktik  Korupsi,  Kolusi,  dan

Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan

hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

4. Apabila  melanggar hal-hal  yang dinyatakan dalam angka 1,  2, dan 3 maka bersedia dikenakan

sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan

secara pidana sesuai dengan peraturan perundangundangan. 

Jakarta, ……………2023 

Ttd 

(Diisi Nama Lengkap)
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