
REKRUTMEN JASA LAINNYA STAF PENDUKUNG BAGIAN SISTEM INFORMASI 

BIRO HUKUM, SISTEM INFORMASI DAN KEPEGAWAIAN 

 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Bagian Sistem Informasi, Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP maka dibutuhkan 

beberapa tenaga Jasa Lainnya Perorangan mengisi posisi sebagai Staf Pendukung. Adapun tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut: 

No. 
Nama 

Jabatan 
Uraian Tugas Kualifikasi Jumlah 

Kode 
Jabatan 

1.  Staf 

Pendukung 

Helpdesk 

1. Memberikan informasi yang akurat 

dan memadai kepada para 

pengguna layanan Teknologi 

informasi; 

2. Menerima setiap laporan atau 

permasalahan yang tekait dengan 

layanan Teknologi Informasi; 

3. Mencatat seluruh laporan dan 

permasalahan yang timbul atau 

mungkin akan timbul terkait 

dengan layanan Teknologi 

Informasi dalam bentuk sebuah 

laporan; 

4. Memberikan dukungan tindakan 

pertama kepada para pengguna 

a. Minimal Diploma 3 pada bidang 

informatika/ilmu 

komputer/MIPA/sejenis; 

b. Memiliki pemahaman yang cukup baik 

tentang komputer; 

c. Memiliki pemahaman yang cukup baik 

tentang sistem informasi secara umum; 

d. Memiliki kemampuan komunikasi yang 

baik; 

e. Memiliki keahlian menggunakan alat 

bantu dokumentasi seperti MS Office 

atau alat bantu lainnya yang 

dibutuhkan untuk mendukung 

pekerjaan tenaga helpdesk. 

f. Memiliki komitmen kerja yang baik; 

1 (satu) 
orang 

HD 



No. 
Nama 

Jabatan 
Uraian Tugas Kualifikasi Jumlah 

Kode 
Jabatan 

yang mengalami kendala dan 

permasalahan terkait layanan 

Teknologi Informasi baik bersifat 

teknis maupun nonteknis; 

5. Menyelesaikan permasalahan dan 

kendala yang dihadapi oleh para 

pengguna terkait dengan 

pelayanan teknologi informasi dan 

komunikasi; 

6. Membantu pengelolaan dan 

administrasi email LKPP; 

7. Membantu melakukan sosialisasi 

dan pendampingan pelatihan 

terhadap pengguna; 

8. Mendukung kegiatan kerja Bagian 

Sistem Informasi dalam proses 

pelayanan Teknologi Informasi 

LKPP; 

9. Membantu Bagian Sistem 

Informasi dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi lainnya. 

g. Mampu bekerja ekstra untuk 

memenuhi target yang telah 

ditentukan; 

h. Mampu mengikuti peraturan yang 

berlaku di lingkungan LKPP; 

i. Berorientasi pada pelayanan dan 

memiliki inisiatif penuh dalam bekerja. 



No. 
Nama 

Jabatan 
Uraian Tugas Kualifikasi Jumlah 

Kode 
Jabatan 

2. Staf 

Pendukung 

Pengelola 

Data 

1. Membuat dokumentasi database, 

termasuk standar data, prosedur 

dan definisi untuk kamus data 

(metadata); 

2. Melakukan pengelolaan data dan 

informasi, termasuk : 

• Pemetaan sumber data 

• Identifikasi tabel dimensi/master 

• Pemilihan tabel Fakta/transaksi 

• Perancangan Arsitektur 

database 

3. Melakukan penyajian data dan 

statistik sesuai dengan kebutuhan; 

4. Mendukung kegiatan kerja Bagian 

Sistem Informasi dalam proses 

pelayanan Data dan Informasi 

LKPP. 

a. Minimal Sarjana Strata-1 pada bidang 

informatika/ilmu komputer/teknik 

elektro/MIPA/Statistik/lainnya; 

b. Mampu menggunakan aplikasi query 

data, seperti navicat, toad, dan 

sejenisnya; 

c. Berpengalaman dalam menggunakan 

database mysql, postgresql, dan 

sejenisnya; 

d. Memiliki pengalaman kerja di bidang 

pengelolaan data minimal 2 tahun; 

e. Diutamakan pernah mengikuti 

pelatihan Data warehouse, Data 

Mining, atau Pentaho Data Integration; 

f. Memiliki keahlian menggunakan alat 

bantu dokumentasi seperti MS Office, 

Visio, dan aplikasi sejenis yang 

dibutuhkan untuk mendukung proses 

pendokumentasian. 

1 (satu) 
orang 

PD 



No. 
Nama 

Jabatan 
Uraian Tugas Kualifikasi Jumlah 

Kode 
Jabatan 

3. Staf 

Pendukung 

Programmer 

1. Melakukan pengembangan, 

penambahan fitur dan 

penyempurnaan fitur website 

LKPP; 

2. Melakukan pengembangan, 

penambahan fitur dan 

penyempurnaan fitur aplikasi 

internal LKPP; 

3. Membantu melakukan pengujian 

dan implementasi aplikasi internal 

LKPP; 

4. Membantu melakukan 

pendampingan teknis terhadap 

jasa konsultan LKPP; 

5. Membantu melakukan integrasi 

data antar aplikasi internal LKPP; 

6. Memberikan dukungan teknis, 

bimbingan teknis, dan pelatihan 

yang bersifat lanjutan bagi seluruh 

pegawai LKPP terkhususnya 

Bagian Sistem Informasi dengan 

a. Miminal Diploma III pada bidang 

informatika/ilmu komputer/elektro/yang 

sejenis; 

b. Menguasai bahasa pemrograman 

PHP; 

c. Menguasai database MySQL; 

d. Memiliki komitmen kerja yang baik; 

e. Berorientasi pada pelayanan publik 

dan memiliki inisiatif penuh dalam 

bekerja; 

f. Mampu bekerja ekstra untuk 

memenuhi target yang telah 

ditentukan; 

g. Mampu bekerja sama dalam tim; 

h. Menjaga kerahasiaan data dan 

informasi yang dimiliki oleh LKPP; 

i. Mampu mengikuti peraturan yang 

berlaku di lingkungan LKPP; 

j. Diutamakan memiliki pengalaman 

dalam mengembangkan aplikasi 

berbasis android/ios; 

2 (dua) orang PG 



No. 
Nama 

Jabatan 
Uraian Tugas Kualifikasi Jumlah 

Kode 
Jabatan 

tujuan agar pengguna mampu 

memanfaatkan website LKPP 

dan/atau aplikasi pelayanan 

internal yang dibangun; 

7. Mendukung kegiatan kerja Bagian 

Sistem Informasi dalam proses 

pelayanan Teknologi Informasi 

LKPP; 

8. Membantu Bagian Sistem 

Informasi dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi lainnya. 

k. Diutamakan menguasai framework 

Yii2. 

4. Staf 

Pendukung 

Technical 

Writer 

1. Mendefinisikan dan 

mengumpulkan bahan materi yang 

terkait dengan kegiatan 

pengelolaan dan pengembangan 

layanan Sistem Informasi; 

2. Mencatat seluruh kegiatan 

pengelolaan dan pengembangan 

layanan Sistem Informasi kedalam 

standar penulisan dokumen teknis; 

a. Minimal Sarjana D3 pada bidang 

informatika/ilmu 

komputer/MIPA/sejenis; 

b. Memiliki pemahaman terhadap standar 

dokumentasi teknis yang baik sesuai 

dengan best practice; 

c. Memiliki pengetahuan bahasa 

pemrograman; 

d. Memiliki pengetahuan database; 

1 (satu) 
orang 

 

TW 



No. 
Nama 

Jabatan 
Uraian Tugas Kualifikasi Jumlah 

Kode 
Jabatan 

3. Menyusun spesifikasi konten 

penulisan dokumen teknis; 

4. Memastikan dokumen teknis yang 

diberikan telah sesuai dengan 

kebutuhan pengguna maupun tim 

pengembang aplikasi dan telah 

memenuhi standar penulisan 

dokumentasi teknis. 

5. Berkoordinasi dengan para staf 

ahli yang terlibat dalam rangka 

menyusun dan menghasilkan 

dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan pada ketentuan SDLC 

(Software Development Lifecycle), 

antara lain: 

• Dokumen Spesifikasi 

Kebutuhan Perangkat Lunak 

SIPAKRT, SIKP, SI 

Administrasi Perkantoran, dan 

Website LKPP; 

e. Memiliki keahlian menggunakan alat 

bantu dokumentasi seperti MS Office, 

Visio, dan alat bantu lainnya yang 

dibutuhkan untuk mendukung 

pekerjaan Technical Writer. 

f. Memiliki komitmen kerja yang baik; 

g. Berorientasi pada pelayanan dan 

memiliki inisiatif penuh dalam bekerja; 

h. Mampu bekerja ekstra untuk 

memenuhi target yang telah 

ditentukan; 

i. Mampu mengikuti peraturan yang 

berlaku di lingkungan LKPP. 



No. 
Nama 

Jabatan 
Uraian Tugas Kualifikasi Jumlah 

Kode 
Jabatan 

• Dokumen Deskripsi 

Perancangan Sistem 

SIPAKRT, SIKP, SI 

Administrasi Perkantoran, dan 

Website LKPP; 

• Dokumen Pengujian Sistem 

SIPAKRT, SIKP, SI 

Administrasi Perkantoran, dan 

Website LKPP; 

• Dokumen-dokumen teknis 

lainnya yang tidak disebutkan 

secara spesifik atau dokumen-

dokumen lainnya yang 

dibutuhkan oleh Bagian 

Sistem Informasi. 

6. Menyusun dokumen user guide 

atau manual dari penggunaan 

seluruh sistem informasi yang ada 

di LKPP terkhususnya sistem 

informasi yang berada dalam 



No. 
Nama 

Jabatan 
Uraian Tugas Kualifikasi Jumlah 

Kode 
Jabatan 

kegiatan kerja Bagian Sistem 

Informasi. 

7. Melakukan review terhadap hasil 

dokumentasi dan mencatat 

perubahan – perubahan yang 

terjadi. Review terhadap dokumen 

teknis dilakukan untuk mencatat 

perubahan ruang lingkup 

pekerjaan dan/atau revisi atas 

hasil pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan yang terjadi selama 

proses kegiatan berlangsung. 

8. Menyusun presentasi untuk 

kegiatan sosialisasi, 

pendampingan, dan pelatiahan 

kepada pengguna; 

9. Membantu melakukan sosialisasi 

dan pendampingan pelatihan 

terhadap pengguna; 

10. Mendukung kegiatan kerja Bagian 

Sistem Informasi dalam proses 



No. 
Nama 

Jabatan 
Uraian Tugas Kualifikasi Jumlah 

Kode 
Jabatan 

pelayanan Teknologi Informasi 

LKPP; 

11. Membantu pengelolaan dan 

administrasi email LKPP; 

12. Membantu Bagian Sistem 

Informasi dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi lainnya. 

 

Tata cara pengiriman data pelamar : 

1. Mengisi data pelamar melalui halaman http://bit.ly/2Q1vbuD paling lambat tanggal 24 Mei 2019; 

2. Menyerahkan dokumen pada saat wawancara sebagai berikut : 

a. Surat lamaran asli ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP; 

b. Daftar riwayat hidup/ Curriculum Vitae; 

c. Salinan Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 

d. Passphoto berwarna 3x4 (3 lembar) 

e. Fotocopy KTP; 

f. Fotocopy sertifikat yang relevan 

g. Dimasukkan dalam map dengan warna sebagai berikut : 

• Map Merah untuk kode jabatan HD 

• Map Kuning untuk kode jabatan PD 

• Map Hijau untuk kode jabatan PG 

• Map Biru untuk kode jabatan TW 

3. Hanya 5 (lima) pelamar terbaik yang memenuhi kualifikasi yang akan diundang untuk wawancara. 

4. Jadwal uji kompetensi dan wawancara tanggal 27 - 29 Mei 2019. 


