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SINTESA (SISTEM INFORMASI INTEGRASI AGENDA) PUSBANG PROFESI DAN SERTIFIKASI
SINTESA adalah Aplikasi berbasis web dilingkungan Pusbang Profesi dan Sertifikasi untuk
mendukung kinerja dan tupoksi satuan kerja. Aplikasi ini digunakan oleh semua sivitas satuan
kerja dalam melakukan dan mengelola pekerjaan sehari-hari sesuai dengan tupoksi satuan
kerja terkait pengembangan SDM seperti sertifikasi kompetensi dan pelatihan TIK untuk
masyarakat. Dengan adanya SINTESA seluruh sivitas dapat melakukan pekerjaan kapan dan
dimana saja secara online, sehingga meningkatkan produktifitas dan efektifitas kinerja
Pusbang Proserti. Aplikasi SINTESA mengintegrasikan seluruh aspek dan sektor kerja dari hulu
hingga hilir, mulai dari modul layanan e-office internal, pendaftaran peserta pelatihan secara
online, database dan dokumentasi, hingga report dan statistik.
Aplikasi SINTESA terdiri dari beberapa modul utama, seperti berikut:

Dashboard
Database Peserta
Pelatihan

Database Kegiatan
& Persuratan online

Arsip Surat Masuk-Keluar
& Surat Tugas

Report & Statistik

Database Narasumber

Database Pemerintah
Daerah
File Sharing

Publikasi

Dashboard
Dashboard merupkan modul untuk melihat summary dari report pelaksanaan kegiatan
sertifikasi dan pelatihan di yang telah dilaksanakan disetiap daerah, meliputi jumlah
kelulusan dan presentase output dan target.

Database Kegiatan & Persuratan Online
Modul utama dari aplikasi sintesa, pada menu ini setiap sivitas dapat membuat rencana
kegiatan dan surat kegiatan secara online. Surat yang telah dibuat akan di Approved secara
online oleh Kapusbang Proserti, sehingga dapat meminimalisir penggunaan kertas dan juga
memudahkan dalam pengajuan surat karena Kapus dapat menandatangani surat-surat secara
online melalui gadget baik desktop maupun mobile.

Arsip Surat Masuk-Keluar dan Surat Tugas
Pada Modul ini terdapat tiga submenu yaitu Surat Masuk, Surat Keluar, dan Surat Tugas.
Surat masuk berisi database surat-surat yang ditujukan kepada Kapusbang Proserti, Surat
Keluar merupakan database surat-surat yang dikirim dari Pusbang Proserti dengan
penomoran otomatis, dan Menu Surat Tugas digunakan untuk membuat dan mengajukan
surat tugas secara online oleh Pengelola Keuangan dan di approve secara online oleh
Kapusbang Proserti sehingga data-data tersebut terdokumentasi dengan baik. Para sivitas
juga dapat mengetahui penugasan yang telah mereka laksanakan.

Database Narasumber
Modul ini berisi database narasumber yang meliputi informasi personal, kontak, email,
NPWP, KTP dari masing-masing Narasumber kegiatan.

Database Pemerintah Daerah
Modul ini berisi database panitia daerah yang pernah berkoordinasi dengan Pusbang
Proserti sehingga dapat memudahkan dalam melakukan koordinasi dikemudian hari.

File sharing
Modul digunakan oleh masing-masing sivitas untuk saling berbagi dan mengunduh file
maupun dokumen yang meliputi notulensi, paparan, dokumentasi kegiatan, dll.

Publikasi
Modul ini digunakan untuk mempublish dokumen untuk informasi publik baik berupa
peraturan, acuan-standar, maupun kajian yang dilakukan oleh Pusbang Proserti.

Report
Modul ini digunakan untuk menampilkan statistik dan smart report terkait sertifikasi dan
pelatihan yang telah dilakukan, report ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kegiatan.

Database Peserta Pelatihan
Modul ini berisi data peserta yang telah mengikuti sertifikasi dan pelatihan yang telah
dilaksanakan oleh Pusbang Proserti, data ini berisi informasi Personal, kontak, dan informasi
pelatihan yang diikuti.
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SIMONAS (SISTEM INFORMASI MONITORING ALUMNI SERTIFIKASI)
https://proserti.kominfo.go.id/simonas

SIMONAS adalah platform berbasis web untuk membantu mempertemukan para alumni
sertifikasi dan pelatihan yang telah dinyatakan kompeten dan memiliki sertfikat kompetensi
dengan perusahaan dan industri sehingga dapat mempercepat dan memudahkan mereka
dalam mendapatkan pekerjaan. Alumni yang telah memiliki sertifikat akan diberikan account
untuk mengakses aplikasi Simonas dan melamar pekerjaan yang tersedia sesuai dengan minat
dan kompetensi mereka.
Aplikasi Simonas telah bermitra dengan 20 perusahaan dan startup baik lokal maupun
nasional. Aplikasi Simonas juga telah digunakan dalam penerimaan dan seleksi tenaga
honorer Digital Talent Scholarship 2019 yang diminati lebih dari 3.000 pencari kerja.
Pusbang Proserti

SIMONAS
Corporate / Industri

Lembaga Sertifikasi
Profesi

Alumni Sertifikasi
(Kompeten)

Aplikasi dikelola oleh Pusbang Proserti dan digunakan secara gratis oleh alumni pelatihan
dan perusahan serta industri. Terdapat 3 (tiga) user dalam aplikasi ini:
1. LSP (Lembaga Peserta Pelatihan) : Melaporkan dan Mendaftarkan peserta pelatihan
yang telah dinyatakan kompeten dan mendapatkan sertifikat kompetensi
2. Corporate/Industri : Mempublish lowongan pekerjaan
3. Alumni Sertifikasi : Melamar pekerjaan sesuai kehalian dan kompetensi yang dimiliki
Aplikasi ini memiliki kelebihan antara lain :
1. Para pencari kerja adalah alumni peserta pelatihan yang telah tersertifikasi
2. Perusahaan dapat menentukan jenis sertifikasi yang dibutuhkan pada lowongan
pekerjaan, sistem akan otomatis memfilter hanya peserta yang memiliki sertifikat
relevan yang dapat melamar pada lowongan tersebut. Sehingga, memudahkan
perushaan dalam menyeleksi kandidat.

