E.

PENUTUP
Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simpatik akan terus berkelanjutan untuk

senantiasa mendukung dan meningkatkan eksistensi, efisiensi dan efektifitas dari
pengelolaan layanan kepegawaian dan sumber daya manusia secara elektronik di
lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
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C.

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN
STRATEGIS

Terbaharuinya
aplikasi Simpatik

D.

INDIKATOR KINERJA
UTAMA (KEY
PREFORMANCE
INDICATOR)

Terpenuhinya ruang
lingkup dari aplikasi
kepegawaian

SATUAN

TARGET

Ruang
lingkup
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(Pengangkatan/
kenaikan
pangkat/KGB,
pendidikan dan
latihan, dan
pemberhentian)

PELAKSANAAN

NO

URAIAN
KEGIATAN

PELAKSANAAN

KETERANGAN

Menerima komplain dari pegawai atau
Output yang
dihasilkan:
pengguna atau pengelola Simpatik dan
melakukan pengecekan / perbaikan /
klarifikasi terkait komplain tersebut.
x Aplikasi dan data
Komplain tersebut tersimpan dalam gitlab
Simpatik
--> simpatik restful (api), simpatik
termutakhirkan
pegawai dan simpatik acc admin.

1.

Melakukan
pengelolaan
aplikasi Simpatik

Menerima masukan / requirements untuk Output yang
dihasilkan:
pengembangan dan perbaikan aplikasi
Simpatik yang dapat dikerjakan secara inhouse (maintenance) tahun 2017.
x Aplikasi dan data
Masukan / requirements tersebut
Simpatik
tersimpan dalam gitlab --> simpatik
termutakhirkan
restful (api), simpatik pegawai dan
simpatik acc admin.
Melakukan backup database Simpatik API Output yang
dan Simpatik Admin secara berkala, hal
dihasilkan:
ini dilakukan untuk menjaga keamanan
data dan untuk kebutuhan ISO Biro
x List backup
Kepegawaian dan Organisasi.
database Simpatik
API dan Simpatik
Pegawai pada
server dan lokal
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LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN APLIKASI SIMPATIK
TAHUN 2017

A.

PENDAHULUAN
Untuk menuju layanan aplikasi intranet Kementerian Komunikasi dan Informatika

(Kemkominfo) yang terintegrasi dan terpadu, dibutuhkan sistem informasi kepegawaian
yang berfungsi dengan baik, serta dapat melakukan interoperabilitas/pertukaran data
dengan aplikasi intranet Kemkominfo lainnya.
Sehubungan dengan kebutuhan tersebut, tim internal Pusat Data dan Sarana
Informatika (PDSI) mengembangkan suatu antarmuka pemrograman aplikasi (API) dalam
protokol REST JSON yang meng-handle proses manajemen data kepegawaian dan
manajemen akun pengguna intranet di lingkungan Kemkominfo.
Dalam melakukan proses manajemen pegawai oleh admin/pengguna akhir (enduser), dibutuhkan suatu aplikasi antar muka (front end) berbasis web agar pengguna
akhir dapat melakukan proses manajemen data pegawai ke dalam API data kepegawaian.
Aplikasi antar muka ini diharapkan memudahkan proses manajemen data kepegawaian
oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi, tata usaha satuan kerja, dan pegawai
bersangkutan, serta manajemen akun pengguna intranet oleh admin akun intranet di
Pusat Data dan Sarana Informatika.
Berkenaan

dengan

hal

tersebut,

maka

dilakukan

pengembangan

aplikasi

kepegawaian Simpatik yang terus dilakukan secara berkelanjutan di tiap tahunnya.

B.

DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan Pengembangan Aplikasi Simpatik merupakan program kerja PDSI dalam

tahun anggaran 2017.
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