




TUTORIAL PIC PERANGKAT DAERAH (ADMIN DINAS/BADAN) 

DALAM MENGGUNAKAN APLIKASI BANGKOM 

 

Fungsi sebagai admin (peran kepala Dinas/Badan/Biro/Kasat Pol PP) dalam pengembangan 

kompetensi adalah untuk mengendalikan penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi 

ASN di unit kerjanya masing-masing, mendapatkan informasi sejauhmana progress penyusunan 

kebutuhan pengembangan kompetensi, termasuk “pengendalian” pemberian kesempatan 

pengembangan kompetensi yang memprioritaskan kebutuhan mendesak organisasi sebagai hal 

utama untuk disetujui, dan mengarahkan pemenuhan kesempatan pengembangan kompetensi 

individu dapat dilakukan secara non klasikal (coaching, mentoring, distance learning, belajar 

mandiri, magang, pertukaran pegawai, e learning, dll), sampai dengan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pengembangan kompetensi yang telah dilakukan setiap ASN di unit kerjanya selama 

tahun berjalan. 

Melalui fungsi ini setiap Kepala PD, dapat mereview persetujuan yang telah diberikan atasan 

(Administrator dan Pengawas) kepada masing-masing ASN dibawah koordinasinya secara 

berjenjang serta memeratakan kesempatan pemenuhan 20 JP bagi setiap ASN untuk 

mengembangkan diri pada tahun 2021 ini. 

Untuk melakukan fungsi tersebut dapat dilakukan dengan Langkah-langkah sbb: 

1. Buka aplikasi bangkom dengan alamat link bit.ly/AplikasiBangkom 

2. Masukkan username dan password PIC e tukin masing-masing Dinas/Badan/Biro/Satpol PP 

yang selama ini dipergunakan untuk masuk ke aplikasi e tukin. 

3. Dasbor MENU UTAMA aplikasi  

 
 

4. Untuk melihat pegawai yang telah Menyusun dapat memilih klik REKAP OPD, pilih filter Status 

Pengajuan Peserta dan memilih opsi status pengisian yang ada. Apabila ingin mengolah data 

lebih lanjut maka dapat di ekspor ke excel.   



5. Untuk memeratakan kesempatan pengembangan kompensi yang telah disetujui masing-

masing atasan atau persetujuan yang diberikan tanpa prosedur yang seharusnya, maka PIC 

dapat melakukan dengan mimilih menu DAFTAR PENGAJUAN kemudian memilih opsi 

DITERIMA kemudian pilih opsi pilihan tindak TOLAK/KEMBALIKAN KE KONSEP kemudian wajib 

memberikan alasan penolakan.  

 

6. Dasbor MENU LAIN-LAIN terdiri dari LAPORAN PER PESERTA, MONEV, GANTI PASSWORD, 

DAN LOGUT. Menu ini berguna untuk PIC mengetahui progress eksekusi pelaksanaan 

pengembangan kompetensi yang telah direncanakan sebelumnya (LAPORAN PER PESERTA 

yang wajib menginput laporan apabila telah selesai mengikuti pengembangan komptensi), 

kemudian menu MONEV untuk mengetahui jumlah JP yang telah dimiliki oleh ASN di PD 

tersebut melalui keikutsertaan dalam pengembangan kompetensi selama tahun 2021 (pilih 

SELESAI), dan menu ganti password serta logout untuk keluar dari aplikasi bangkom. 

 




