
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANDUAN PENGGUNAAN 

APLIKASI SINDEN 
Sistem Informasi Nilai Dasar Kode Etik Kode Prilaku ASN 

UNTUK INSTANSI PEMERINTAH 
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Cara Mengakses Aplikasi 

Untuk membuka aplikasi, silahkan buka aplikasi perambah (browser) direkomendasikan menggunakan 
google chrome terbaru, kemudian ketikkan pada kolom alamat dengan URL sebagai berikut: 
https://sinden.kasn.go.id. Setelah itu Anda akan diarahkan menuju halaman seperti gambar di bawah ini. 

 

Gambar Login 

Cara Registrasi 

Anda dapat mengakses halaman registrasi dengan menekan link Registrasi (berada dikanan atas halaman 
awal – Landing Page), jika Anda telah mengklik link pada halaman tersebut anda akan diarahkan ke 
halaman registrasi seperti berikut. 

 

Gambar Registrasi 
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Pada halaman registrasi ini anda diwajibkan untuk mengisi semua isian yang ada, untuk File SK dan File 
Foto maksimal file yang dapat diupload adalah 5 Mega Byte. Jika Anda telah selesai melakukan pengisian 
data silakan klik tombol kirim. Setelah itu maka akan muncul notifikasi yang memberitahukan bahwa 
proses regitrasi berhasil dan menunggu proses verifikasi oleh admin KASN, berikut ini adalah tangkap layar 
notifikasi proses registrasi berhasil. 

 

Gambar Registrasi Berhasil 

Pada tahap ini, proses registrasi telah selesai, Anda tinggal menunggu akun Anda untuk  diverifikasi oleh 
admin KASN. Jika akun Anda telah diverifikasi oleh Administrator maka anda akan memperoleh email yang 
berisikan username (berupa surel / email) dan kata sandi. Email ini dikirimkan melalui email yang telah 
anda registrasi sebelumnya. Berikut tangkap layar isi email registrasi yang telah diverifikasi. 

 

 

Cara Login Atau Masuk Aplikasi 

Untuk login, silakan isikan surel dan kata sandi yang telah anda miliki kemudian klik tombol “Masuk”. 
Setelah Anda berhasil masuk anda akan dihadapkan pada halaman pertanyaan terkait ketersediaan 
peraturan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Prilaku ASN di instansi anda. Jika anda jawab pertanyaan dengan 
opsi “Ya Memiliki”, maka anda akan dapat mengakses semua menu yang ada di aplikasi sedangkan jika 
anda menjawab dengan opsi “Belum memiliki” maka sistem akan menginformasikan bahwa anda harus 
melengkapi ketersediaan peraturan yang ada di instansi anda untuk dapat mengakses menu lebih lanjut. 
Berikut tangkap layar formulir ketersediaan peraturan. 
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Gambar Formulir Ketersediaan Peraturan 

Dafar Menu dan Sub Menu Aplikasi SINDEN 

Aplikasi SINDEN memiliki fitur yang dapat digunakan untuk melakukan pengisian data terkait pelaksanaan 
Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Prilaku ASN di instansi pemerintah, berikut adalah fungsi yang terdapat 
pada Aplikasi SINDEN. 

 

Menu Sub-Menu Fungsi 
Peraturan Daftar Peraturan Melihat, Mengisi, dan Memperbaiki Ajuan Peraturan  

Majelis Kode Etik 
Daftar Majelis Kode Etik Melihat, Mengisi, dan Memperbaiki Ajuan Majelis Kode Etik 
Daftar Video Sidang Kode Etik Melihat, Mengisi, dan Memperbaiki Ajuan Video Sidang Kode Etik  

Model Panutan 
Daftar Model Panutan Melihat, Mengisi, dan Memperbaiki Ajuan Model Panutan 
Daftar Laporan Berkala Melihat, Mengisi, dan Memperbaiki Ajuan Laporan Berkala Terkait Model Panutan 

Rencana Aksi 
Daftar Rencana Aksi Melihat, Mengisi, dan Memperbaiki Ajuan Rencana Aksi 
Daftar Laporan Berkala Melihat, Mengisi, dan Memperbaiki Ajuan Laporan Berkala Terkait Rencana Aksi 

Pelaksanaan Aksi Daftar Pelaksanaan Aksi Melihat, Mengisi, dan Memperbaiki Ajuan Pelaksanaan Aksi 

Indeks Maturitas 
Penilaian Indeks Maturitas Melihat, Mengisi, dan Memperbaiki Ajuan Indeks Maturitas 
Hasil Penilaian Melihat Hasil Verifikasi Indeks Maturitas 
Riwayat Penilaian Mengunduh Data Riwayat Penilaian Indeks Maturitas 

Profil   Mengubah Data terkait operator (termasuk mengubah kata sandi) 
Keluar Keluar Untuk Keluar Dari Aplikasi  

 

Tabel Fungsi  

 

Fungsi-Fungsi Dasar Aplikasi 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Peraturan 

Untuk mengakses fitur/fungsi Peraturan Anda dapat mengklik menu Peraturan dan pilih Daftar Peraturan 
yang berada di sebelah kanan sistem aplikasi kemudian akan muncul halaman daftar peraturan. Pada 
halaman ini, klik pada tombol “AJUKAN PERATURAN” untuk melakukan pengisian data peraturan. Berikut 
tangkap layar halaman daftar peraturan. 
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Gambar Daftar Peraturan 

Setelah anda melakukan klik pada tombol tersebut maka akan muncul formulir pengisian laporan. Pada 
halaman pengisian laporan ini terdapat empat kolom isian, yaitu kolom Judul Peraturan, Nomor 
Peraturan, Tanggal Pengesahan, dan File Peraturan (besar file/berkas yang dapat diunggah adalah 10 
Mega Byte).  

 

Gambar Formulir Peraturan 

Silakan lakukan pengisian sesuai dengan kolom yang ada (semua kolom pada formulir ini bersifat wajib 
untuk diisi). Setelah selesai melakukan pengisian klik tombol “Ajukan” kemudian akan muncul pop-up yang 
merupakan notifikasi penegasan bahwa anda yakin mengajukan data ini. Jika anda yakin, maka klik tombol 
“Ya,Kirim”, jika tidak maka klik tombol “Tidak”. Setelah anda klik tombol “Ya,Kirim” (Pada tahap ini data 
sudah tidak dapat diubah menunggu proses verifikasi) maka anda akan kembali pada halaman daftar 
peraturan. Pada halaman ini telah terdapat satu data peraturan yang telah Anda ajukan. Berikut adalah 
gambar tangkap layar data peraturan di daftar pertaturan. 

 

Gambar Data Peraturan 
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Pada data tersebut terdapat kolom status yang berisi “Proses Verifikasi” status ini menginformasikan 
bahwa data peraturan tersebut masih dalam proses verifikasi oleh Admin KASN. Terdapat empat status 
kondisi pada data yang telah diajukan yaitu: 

1. Proses Verifikasi 
Status yang menginformasikan bahwa data masih dalam proses verifikasi oleh admin  

2. Perlu Perbaikan 
Status yang menginformasikan bahwa data perlu diperbaiki karena terdapat kesalahan atau 
kekurangan. Terdapat kolom catatan yang berisi catatan perbaikan dari admin untuk Anda 
(Instansi Pemerintah), berikut tangkap layar kolom catatan dan data dengan status “Perlu 
Perbaikan”. 

 
Gambar Kolom Catatan Verifikator 

 
 

 
Gambar Data Dengan Status “Perlu Perbaikan” 

3. Verifikasi Ulang 
Status dimana data telah diperbaiki dan diajukan kembali ke admin untuk proses verifikasi. Jika 
data ditolak oleh admin kembali maka status berubah menjadi “Perlu Perbaikan” dan Anda perlu 
memperbaiki kembali kemudian diajukan lagi dan status berubah menjadi “Verifikasi Ulang” 
begitu seterusnya sampai data sudah benar dan sesuai, status berubah menjadi “Ditetapkan”. 
Berikut tangkap layar data dengan status “Verifikasi Ulang”. 
 

 
Gambar Data Dengan Status “Verifikasi Ulang” 
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4. Ditetapkan 
Pada status ini data telah telah diverifkasi benar dan sesuai oleh admin. Pada status ini juga anda 
dapat kembali mengajukan data baru jika terdapat perubahan peraturan atau peraturan baru. 
Berikut tangkap layar data dengan status “Ditetapkan”. 
 

 
Gambar Data Dengan Status “Ditetapkan” 

 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Majelis Kode Etik 

Untuk mengakses fitur/fungsi Majelis Kode Etik Anda dapat mengklik menu Majelis Kode Etik dan pilih 
Daftar Majelis Kode Etik yang berada di sebelah kanan sistem aplikasi kemudian akan muncul halaman 
daftar majelis kode etik. Sama seperti proses pada pengisian peraturan, pada halaman ini, klik pada 
tombol “AJUKAN MAJELIS KODE ETIK” untuk melakukan pengisian data majelis kode etik. Berikut tangkap 
layar halaman daftar majelis kode etik. 

 

Gambar Daftar Majelis Kode Etik 

Setelah anda melakukan klik pada tombol tersebut maka akan muncul formulir pengisian majelis kode 
etik. Pada formulir ini terdapat dua kolom isian, yaitu kolom File SK dan File Kegiatan (besar file/berkas 
yang dapat diunggah adalah 10 Mega Byte). 
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Gambar Formulir Majelis Kode Etik 

Silakan lakukan pengisian sesuai dengan kolom yang ada (semua kolom pada formulir ini bersifat wajib 
untuk diisi). Setelah selesai melakukan pengisian klik tombol “Ajukan” kemudian akan muncul pop-up yang 
merupakan notifikasi penegasan bahwa anda yakin mengajukan data ini. Jika anda yakin, maka klik tombol 
“Ya, Kirim”, jika tidak maka klik tombol “Tidak”. Setelah anda klik tombol “Ya, Kirim” (Pada tahap ini data 
sudah tidak dapat diubah menunggu proses verifikasi) maka anda akan kembali pada halaman daftar 
majelis kode etik. Pada halaman ini telah terdapat satu data yang telah Anda ajukan dengan status “Proses 
Verifikasi”. Sama seperti status data peraturan, data majelis kode etik memiliki empat kondisi status. 
Berikut adalah gambar tangkap layar data majelis kode etik. 

 

Gambar Data Majelis Kode Etik 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Video Sidang Kode Etik 

Fitur ini adalah fitur untuk menggunggah video sidang kode etik yang dilakukan di instansi pemerintah. 
Untuk mengakses fitur/fungsi Video Sidang Kode Etik Anda dapat mengklik menu Majelis Kode Etik dan 
pilih Video Sidang Kode Etik yang berada di sebelah kanan sistem aplikasi kemudian akan muncul halaman 
daftar video sidang kode etik. Pada halaman ini, klik pada tombol “UPLOAD VIDEO SIDANG KODE ETIK” 
untuk melakukan unggah. Setelah itu akan muncul halaman formulir unggah video, pada halaman ini 
terdapat 3 kolom yang wajib untuk diisi, yaitu kolom judul, tanggal sidang, dan video sidang kode etik 
(besar file/berkas video yang dapat diunggah adalah 200 Mega Byte). Berikut adalah tangkap layar 
formulir unggah video sidang kode etik. 
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Gambar Formulir Unggah Video Sidang Kode Etik 

Setelah selesai melakukan pengisian klik tombol “Ajukan” kemudian akan muncul pop-up yang merupakan 
notifikasi penegasan bahwa anda yakin menggungah data ini. Jika anda yakin, maka klik tombol “Ya, 
Kirim”, jika tidak maka klik tombol “Tidak”. Setelah anda klik tombol “Ya, Kirim” (Pada tahap ini data sudah 
tidak dapat diubah menunggu proses verifikasi). Sama seperti status data peraturan, video sidang kode 
etik memiliki empat kondisi status. Berikut adalah gambar tangkap layar data video sidang kode etik. 

 

 

Gambar Data Unggahan Vidoe Sidang Kode Etik 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Model Panutan 

Untuk mengakses fitur/fungsi Model Panutan, Anda dapat mengklik menu Model Panutan dan pilih Daftar 
Model Panutan yang berada di sebelah kanan sistem aplikasi kemudian akan muncul halaman Daftar 
Model Panutan. Cara pengajuan model panutan sama dengan proses pengajuan pada fitur peraturan. 
Pada formulir model panutan hanya terdapat satu kolom yang wajib diisi yaitu kolom bukti model panutan 
(besar file/berkas yang dapat diunggah adalah 10 Mega Byte). Berikut adalah tangkap layar formulir model 
panutan. 

 

Gambar Formulir Model Panutan 
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Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Laporan Berkala Model Panutan 

Untuk mengakses fitur/fungsi Laporan Berkala Model Panutan, Anda dapat mengklik menu Model 
Panutan dan pilih Daftar Laporan Berkala yang berada di sebelah kanan sistem aplikasi kemudian akan 
muncul halaman Daftar Laporan Berkala. Cara pengajuan laporan berkala model panutan sama dengan 
proses pengajuan pada fitur peraturan. Pada formulir laporan berkala model panutan hanya terdapat satu 
kolom yang wajib diisi yaitu kolom file laporan (besar file/berkas yang dapat diunggah adalah 10 Mega 
Byte). Berikut adalah tangkap layar formulir laporan berkala model panutan. 

 

Gambar Formulir Laporan Berkala Model Panutan 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Rencana Aksi 

Untuk mengakses fitur/fungsi Rencana Aksi, Anda dapat mengklik menu Rencana Aksi dan pilih Daftar 
Rencana Aksi yang berada di sebelah kanan sistem aplikasi kemudian akan muncul halaman Daftar 
Rencana Aksi. Cara pengajuan rencana aksi sama dengan proses pengajuan pada fitur peraturan. Pada 
formulir rencana aksi terdapat lima kolom yang wajib diisi yaitu kolom judul, jenis aksi (terdapat tiga opsi: 
internalisasi, eksternalisasi, institusionalisasi), tanggal mulai, tanggal berakhir, dan file kegiatan (besar 
file/berkas yang dapat diunggah adalah 10 Mega Byte). Berikut adalah tangkap layar formulir rencana 
aksi. 

 

Gambar Formulir Rencana Aksi 
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Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Laporan Berkala Rencana Aksi 

Untuk mengakses fitur/fungsi Laporan Berkala Rencana Aksi, Anda dapat mengklik menu Rencana Aksi 
dan pilih Daftar Laporan Berkala yang berada di sebelah kanan sistem aplikasi kemudian akan muncul 
halaman Daftar Laporan Berkala Rencana Aksi. Cara pengajuan laporan berkala rencana aksi sama dengan 
proses pengajuan pada fitur peraturan. Pada formulir laporan berkala rencana aksi hanya terdapat satu 
kolom yang wajib diisi yaitu kolom file laporan (besar file/berkas yang dapat diunggah adalah 10 Mega 
Byte). Berikut adalah tangkap layar formulir laporan berkala rencana aksi. 

 

Gambar Formulir Laporan Berkala Rencana Aksi 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Pelaksanaan Aksi 

Untuk mengakses fitur/fungsi Pelaksanaan Aksi, Anda dapat mengklik menu Pelaksanaan Aksi dan pilih 
Daftar Pelaksanaan Aksi yang berada di sebelah kanan sistem aplikasi kemudian akan muncul halaman 
Daftar Pelaksanaan Aksi. Cara pengajuan pelaksanaan aksi sama dengan proses pengajuan pada fitur 
peraturan. Pada formulir pelaksanaan aksi hanya terdapat satu kolom yang wajib diisi yaitu kolom file 
bukti pelaksanaan aksi (besar file/berkas yang dapat diunggah adalah 10 Mega Byte). Berikut adalah 
tangkap layar formulir pelaksanaan aksi. 

 

Gambar Formulir Pelaksanaan Aksi 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Penilaian Indeks Maturitas 

Untuk mengakses fitur/fungsi Penilaian Indeks Maturitas, Anda dapat mengklik menu Indeks Maturitas 
dan pilih Penilaian Indeks Maturitas. Pada halaman penilaian indeks maturitas terdapat empat tombol 
yang mewakili setiap kriteria, yaitu (1) Penyediaan Kebijakan Internal, (2) Proses Internalisasi, 
Institusionalisasi, dan Eksternalisasi, (3) Penegakan ND, KE, dan KP, serta (4) Kesinambungan Sistem 
Penerapan ND, KE, dan KP.  
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Gambar Penilaian Indeks Maturitas 

Pada setiap tombol kriteria tersebut terdapat detail berupa sub-kriteria yang merupakan data yang akan 
diisi dalam proses penilaian indeks maturitas. Untuk memulai proses penilaian, klik pada kriteria 
kemudian klik tombol gambar pensil pada sub-kriteria yang akan diisi. Setelah dipilih sub-kriteria yang 
akan dipilih maka akan muncul halaman penilaian indeks maturitas. Berikut adalah formulir penilaian 
indeks maturitas. 

 

Gambar Formulir Penilaian Indeks Maturitas 
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Pada formulir penilaian indeks maturitas terdapat tujuh kolom data isian. Pada kolom kriteria, sub-
kriterai, dan bobot sudah terdapat data yang bersifat statis (tidak dapat dirubah), selanjutnya pada kolom 
kondisi saat ini, skor, bukti wajib, dan bukti tambahan adalah kolom yang akan diisi (besar file/berkas yang 
dapat diunggah adalah 10 Mega Byte). Kolom bukti tambahan dapat diisi banyak file/berkas dan bersifat 
opsional tidak wajib untuk diisi. Setelah proses pengisian selesai klik tombol ajukan, kemudian akan 
muncul pop-up yang merupakan notifikasi penegasan bahwa anda yakin menggungah data ini. Jika anda 
yakin, maka klik tombol “Ya, Kirim”, jika tidak maka klik tombol “Tidak”. Setelah pengisian data berhasil 
maka akan kembali ke halaman awal penilaian indeks maturitas. Pada data sub-kriteria yang anda isi 
sebelumnya pada kolom status berubah menjadi “Sudah Diisi”. Berikut adalah tangkap layar sub-kriteria 
yang telah diisi. 

 

Gambar Sub-kriteria Dengan Status Sudah Diisi 

 

Jika anda akan melakukan perubahan data pada sub-kriterai yang telah anda isi, anda dapat mengklik 
tombol bergambar pensil kembali dan melakukan perubahan data. Terdapat 19 (sembilan belas) sub-
kriteria yang harus diisi dalam penilaian indeks maturitas. Setelah semua sub-kriteria selesai diisi maka 
anda wajib untuk menyertakan berita acara penilaian. Anda dapat mengunggah berkas melalui formulir 
berita acara penilaian yang terdapat dibawah penilaian indeks maturitas. Berikut adalah tangkap layar 
formulir berita acara penilaian. 

 

Gambar Formulir Berita Acara Penilaian 
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Setelah semuanya selesai (penilaian indeks maturitas dan unggah berita acara penilaian) maka tahap 
selanjutnya adalah proses verifikasi oleh admin. Terdapat 3 tahapan dalam penilaian indeks maturitas ini: 

1. Penilaian 
Pada tahapan ini, Anda boleh melakukan proses pengisian maupun perubahan data pada sub-
kriteria penilaian indeks maturitas. 

2. Verifikasi 
Pada tahapan ini, Anda tidak dapat melakukan pengisian maupun perubahan data pada sub-
kriteria penilaian indeks maturitas karena data tersebut sedang diverifikasi oleh admin. Pada 
tahapan ini anda dapat melihat hasil verifikasi (nilai dan catatan) yang diberikan oleh admin pada 
fitur hasil penilaian. Setelah tahapan verifikasi selesai akan kembali pada tahapan penilaian 
kembali, dimana pada tahapan ini Anda dapat melakukan perubahan terhadap sub-kriteria yang 
telah diberikan catatan. 

3. Ditetapkan 
Pada tahapan ini, penilaian indeks maturitas telah selesai. Nilai telah ditetapkan oleh admin dan 
telah dikeluarkan berita acara verifikasi dan rekomendasi dari KASN. 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Hasil Penilaian 

Untuk mengakses fitur/fungsi Hasil Penilaian Indeks Maturitas, Anda dapat mengklik menu Indeks 
Maturitas dan pilih Hasil Penilaiain. Pada halaman ini akan disajikan rangkuman data indeks maturitas 
yang telah Anda isi sebelumnya. Jika tahapan penilaian indeks maturitas adalah penilaian maka hanya 
disajikan data rekap penilaian mandiri indeks maturitas. Pada bagian bagian kanan atas terdapat tombol 
download/unduh untuk mengunduh data rekap indeks maturitas dalam format excel dan pada bawah 
halaman disajikan jumlah nilai indeks maturitas nya. Berikut adalah tangkap layar fitur hasil penilaian. 
Berikut tangkap layar halaman penilaian indeks maturitas tahap penilaian. 

 

Gambar Hasil Penilaian Indeks Maturitas Tahap Penilaian 
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Jika tahap verifikasi maka data akan disajikan lengkap dengan nilai sementara dan catatan-catatan yang 
didiberikan oleh admin. Jika tahapan nya adalah Ditetapkan, maka pada bagian bawah juga terdapat 
file/berkas berita acara verifikasi dan rekomendasi. Berikut adalah tangkap layar fitur hasil penilaian. 
Berikut tangkap layar halaman penilaian indeks maturitas tahap verifikasi dan berkas berita acara 
verifikasi dan rekomendasi. 

 

Gambar Hasil Penilaian Indeks Maturitas Tahap Verifikasi 

 

 

Gambar Berita Acara Verifikasi dan Rekomendasi 

 



15 
 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Riwayat Penilaian 

Untuk mengakses fitur/fungsi Riwayat Penilaian Indeks Maturitas, Anda dapat mengklik menu Indeks 
Maturitas dan pilih Riwayat Penilaiain. Pada halaman ini akan disajikan daftar penilaian indeks maturitas 
yang pernah anda lakukan (penilaian dilakukan perperiode). Pada daftar riwayat penilaian ini terdapat 
tombol yang berfungsi untuk dapat menguduh data rekap penilaian, berita acara penilaian, berita acara 
verifikasi dan rekomendasi. Berikut tangkap layar fungsi riwayat penilaian dan rekap penilaian indeks 
maturitas. 

 

Gambar Riwayat Penilaian Indeks Maturitas 

 

 

Gambar Rekap Penilaian Indeks Maturitas 

Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Profil 

Untuk mengakses fitur/fungsi profil, Anda dapat mengklik pada nama operator Kemudian klik profil. 
Seperti pada gambar tangkap layar berikut. 

 

Gambar Cara Mengakses Fitur Profil 
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Pada fitur ini, Anda dapat melakukan perubahan terkait semua data atribut pada operator. Anda juga 
dapat melakukan perubahan kata sandi pada fitur ini. Untuk melakukan perubahan data klik pada tombol 
ubah profil yang ada dibagian kanan bawah. Kemudian akan muncul halaman formulir perubahan profil. 
Berikut gambar tangkap layar data profil pengguna.  

 

Gambar Data Profil Pengguna 

Jika anda ingin melakukan perubahan kata sandi, klik pada kotak ganti password, kemudian isikan kata 
sandi terbaru sebanyak dua kali (untuk penegasan bahwa kata sandi sudah benar diketik). Jika proses 
perubahan sudah sesuai klik tombol “Simpan Perubahan” untuk menyimpan data yang telah diubah. 
Setelah selesai melakukan perubahan, silakan lakukan proses logout (keluar) sistem terlebih dahulu untuk 
memastikan sesi dimulai dengan data profil yang baru. Berikut gambar tangkap layar formulir perubahan 
profil. 

 

Gambar Formulir Ubah Profil 
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Cara Mengakses dan Mengunakan Fitur Keluar 

Untuk mengakses fitur/fungsi keluar, Anda dapat mengklik pada nama operator Kemudian klik keluar. 
Fitur ini adalah fitur untuk keluar dari sistem aplikasi SINDEN. Berikut gambar tangkap layar mengakses 
fitur keluar. 

 

Gambar Cara Mengakses Fitur Keluar 

 


