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ABSTRAK 

Aplikasi Teknologi Informasi (TI) telah berkembang pesat, dan hampir 
semua bidang mendapatkan mafaat dari TI tersebut. Misalnya aplikasi TI di 
bidang medis, yang dapat membantu dalam administrasi, proses bisnis, dan 
peralatan medis baik yang dipasang di dalam maupun diluar tubuh 
pasien.Perkembangan ini akan diikuti oleh keperluan sumber daya manusia 
dalam bidang TI di kalangan medis. Dalam makalah ini akan membahas 
mengenai perumusan profil kompetensi pekerjaan pada divisi Teknologi 
Informasi (TI), yaitu dengan studi kasus pada Puskesmas Babakan Sari, 
Kiaracondong, Bandung. Metode penyusunan profil kompetensi ini dengan 
menggunakan pendekatan adopting validated model. Kompetensi individu 
yang dibutuhkan dalam jabatan TI di Puskesmas Babakan Sari berkaitan 
dengan pelayanan kepada pelanggan, sedangkan kompetensi bidang meliputi 
infrastructure/ platform, telekomunikasi & network, service management 
process, dan data management. 

Kata kunci : CBHRM, diskripsi pekerjaan TI, analisis pekerjaan, MSDM 
TI, profil kompetensi pekerjaan. 

 

 
I. PENDAHULUAN 

Puskesmas menurut KEPMENKES R.I No. 128/MENKES/SK/II/2004 adalah unit 

pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab 

menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas berperan 

menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 

dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan 

di Indonesia. Berdasarkan fungsi tersebut, maka operasional puskesmas adalah memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang sedang sakit. Dalam 

kegiatan operasional tersebut Puskesmas memberikan obat kepada pasien, dan reaksi obat ini 

dapat berakibat positif dan negatif bagi pasien. Reaksi obat yang merugikan merupakan 

reaksi atau bahaya yang terjadi akibat penggunaan obat yang dikenal dengan istilah ADE 

(Adverse Drug Event). Penyebab yang paling sering pada terjadinya ADE adalah medication 

error.  
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Menurut data departemen kesehatan suatu negara maju, tercatat bahwa ratusan ribu 

orang menderita atau meninggal di rumah sakit setiap tahun akibat terjadinya reaksi obat 

yang merugikan dan menelan biaya sekitar jutaan dolar tiap tahun bergantung pada besarnya 

rumah sakit. Kejadian yang merugikan pasien akibat pemakaian obat selama dalam 

penanganan tenaga kesehatan, yang sebetulnya dapat dicegah. Sehubungan dengan hal 

tersebut, ada tiga cara yang dinyatakan dapat mencegah medication error yaitu:  

1. Penulisan resep oleh dokter secara komputerisasi (76%).  

2. Ward clinical pharmacist (81%) dan 

3. Peningkatan komunikasi antar dokter, apoteker/perawat dan pasien (86%). 

Penerapan sistem komputerisasi untuk peresepan atau Computerized Physician 

Order Entry (CPOE) mempunyai potensi untuk menurunkan angka kejadian medication 

error (medication error rate / MER). Suatu hasil penelitian oleh King, et al (2003), 

menunjukkan CPOE mampu menurunkan MER 40% lebih rendah dibanding kelompok 

kontrol (ratio=0,60; 95%, CI=0,48; 0,74) dengan total pasien 5786. Sistem komputerisasi 

untuk peresepan dikenal juga dengan istilah e-prescribing dan e-prescription atau resep 

elektronik. Pada sistem ini, dokter menuliskan dan mengirimkan resep kepada bagian 

farmasi/apotek menggunakan media elektronik menggantikan tulisan tangan dan penggunaan 

media kertas.  

Puskesmas Babakan Sari, Kiaracondong, Bandung telah menerapkan sistem 

informasi e-prescription (resep elektronik). Dengan penerapan sistem aplikasi tersebut, maka 

Puskesmas Babakan Sari harus mempersiapkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan 

dan memelihara sistem tersebut dalam operasional sehari-hari. Pada makalah ini akan 

membahas mengenai bagaimana merumuskan diskripsi pekerjaan untuk mengelola aplikasi 

sistem informasi yang baru diimplementasikan pada Puskesmas Babakan Sari, 

Kiaracondong, Bandung. Metode perumusan diskripsi pekerjaan pada divisi Teknologi 

Informasi (TI) pada makalah ini berbasis kompetensi yang diturunkan dari proses bisnis 

yang ada dalam divisi TI.  

Divisi Teknologi Informasi (Divisi TI) pada Puskesmas Babakan sari merupakan 

divisi baru yang dibentuk tahun 2010 berkaitan dengan digunakannya sistem Resep 

Elektronik untuk mendukung rekam medis elektronik di Puskesmas. Bagian TI Puskesmas 

Babakan Sari merupakan divisi pendukung agar implementasi dan operasional sistem 

informasi rekam medis dalam puskesmas berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien.Dan 

untuk kedepan Divisi TI ini diharapkan dapat merencanakan sistem informasi yang dapat 
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mendukung semua pelayanan kesehatan UPT Puskesmas Babakan Sari. Divisi TI merupakan 

bagian dari Tata Usaha Puskesmas. 

 

II. REVIEW LITERATUR 
Sumber daya manusia merupakan sumber inovasi dan peningkatan daya saing 

perusahaan (Klett, 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gatavan dkk, 2001 

dan Catano dkk, 2007 menyatakan bahwa lingkungan bisnis dengan persaingan yang ketat 

dan penuh inovasi tersebut mendorong manager personalia lebih sering menggunakan 

framework kompetensi dan managemen sumber daya manusia berbasis kompetensi 

(Soderquist, dkk, 2009). Kompetensi merupakan berbagai aspek kompeten, seperti 

pengetahuan, ketrampilan, kelakuan, kemampuan, dan learning objective (klett, 2010). 

Menurut Gangani, dkk kompetensi merupakan kemampuan, pengetahuan, kelakuan, 

karakteristik personal, dan motivasi yang berhubungan dengan kesuksesan dalam bekerja 

(Gangani, McLean, dan Braden, 2006). Dalam domain manajemen sumber daya manusia, 

kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai atribut pribadi, keterampilan dan pengetahuan 

yang sangat penting untuk menjadi seorang karyawan atau pekerja yang sukses dalam setiap 

pekerjaan yang dilakukan. 

Menurut Saskatchewan Crop Insurance Corporation dalam dokumen Staffing 

berdasarkan kompetensi, menyatakan bahwa model kompetensi terdiri dari atribut personal, 

keterampilan, dan pengetahuan. Atribut personal adalah karakteristik yang mendasari 

seorang individu yang diekspresikan hampir sepanjang waktu. Keterampilan didapat melalui 

latihan dan pengalaman. Sedangkan pengetahuan adalah dasar dari informasi yang 

memungkinkan seseorang untuk tampil dari sisi atau perspektif yang ilmiah. Gambar 1 ini 

menunjukkan tiga area kompetensi yang saling berkaitan. Pengetahuan dan atribut personal 

mendukung keterampilan. Seseorang yang menunjukkan kinerja yang efektif pada pekerjaan 

yang dilakukannya pada saat yang bersamaan juga menggunakan pengetahuan yang terkait 

dengan pekerjaannya itu dan atribut personal yang sesuai dengan kondisi yang ada. 

 
Gambar 1 Area kompetensi 
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Competence Based Human Resource Management  

Competency-Based Human Resource Management (CBHRM) merupakan 

penggunaan konsep kompetensi, dimana hasil analisis kompetensi sebagai informasi dan 

perbaikan proses managemen kinerja, rekrutmen dan seleksi, pengembangan tenaga kerja, 

dan reward untuk pegawai (Armstrong, 2006). Konsep kompetensi dalam Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) menjadi tren di Amerika sejak tahun 1999 (Gangani dkk, 

2006). Namun konsep tersebut mulai masuk ke perusahaan di Indonesia sejak tahun 1995 

(Siswanto, 2007).  

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang berhubungan dengan kesuksesan 

dalam bekerja. Hal tersebut akan digunakan sebagai basis dalam mengelola sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia yang berbasis kompetensi didasari pada kenyataan bahwa 

kompetensi  (pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan atribut personal yang dibawa oleh 

seseorang dalam menjalankan pekerjaannya) adalah hal-hal yang menunjang kinerja.  

Keterampilan dan pengetahuan sangat mudah diidentifikasi dan dapat dipelajari 

untuk pekerjaan tersebut tetapi semakin kompleks pekerjaannya, kompetensi lain menjadi 

pembeda yang utama diantara kandidat. Kompetensi yang berhubungan dengan atribut 

personal biasanya tersembunyi dan sulit untuk diidentifikasi. Atribut personal meliputi :  

kelakuan, nilai, self-image, keturunan dan motif yang tidak dapat dipelajari, tetapi harus 

dilakkukan seleksi. Kompetensi yang mudah dinilai adalah pengetahuan dan keterampilan 

dimana kebanyakan dari perusahaan atau organisasi fokus pada kompetensi teknik ketika 

mencari pegawai karena kompetensi tersebut mudah dilihat dan dinilai. 

Riset independen di satu sisi menunjukkan bahwa ketika pengetahuan dan 

keterampilan sangat penting untuk suatu pekerjaan, atribut personallah yang akan menjadi 

pembeda antara kinerja yang rata-rata dan superior. Pendekatan berbasis kompetensi 

berfokus pada mengidentifikasi dan mengembangkan kedua tipe kompetensi yang akan 

menghasilkan produk yang superior. 

Sistem CBHRM secara luas diaplikasikan di Negara Indonesia dengan empat 

komponen utama, yaitu kamus kompetensi, profil kompetensi, kompetensi pegawai, dan 

aplikasi Human Resource Management (HRM) (Siswanto, 2007). Dalam hal ini sebuah 

perusahaan untuk membangun keempat komponen utama CBHRM adalah dengan 

mendefinisikan dengan jelas visi, misi, nilai, budaya, strategi bisnis, serta deskripsi 

pekerjaan atau proses bisnis. Keempat komponen CBHRM tersebut akan digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan semua fungsi-fungsi dalam pengelolaan sumber daya manusia, 
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seperti yang dijelaskan pada Gambar 2. Data profil kompetensi dan kompetensi pegawai 

suatu perusahaan dapat digunakan untuk menentukan integrated competency based Human 

Resource Management (HRM) application (Siswanto, 2007). 

 

 
Gambar 2 Integrated CBHRM (Siswanto, 2007) 

III. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian untuk merumuskan profil kompetensi pekerjaan dalam suatu 

divisi TI dengan menggunakan pendekatan adopting validated model, yaitu dengan 

mengadopsi model kompetensi yang telah menjadi standar untuk suatu profesi tertentu 

kemudian disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Secara garis besar metode penelitian 

perumusan profil kompetensi pada divisi TI Puskesmas Babakan Sari, Kiaracondong, 

Bandung dapat dilihat pada Gambar 3.  
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Gambar 3 Metode Penelitian 

 
Langkah pertama dalam menentukan profil kompetensi pada divisi TI Puskesmas 

Babakan Sari, Kiaracondong, Bandung adalah dengan menentukan kompetensi dengan 

mengadopsi model kompetensi standar di bidang TI yang disesuaikan dengan kondisi 

Puskesmas. Kamus kompetensi terdiri dari kamus kompetensi individu (soft competency) 

dan kamus kompetensi bidang (hard competency). Kompetensi individu diturunkan dari visi, 

misi, nilai, dan budaya organisasi Puskesmas Babakan Sari. Sedangkan kompetensi bidang 

diturunkan dari proses bisnis yang ada dalam divisi TI Puskesmas Babakan Sari. Setelah 

kompetensi tersusun, kemudian ditentukan level kompetensi berdasarkan model standar 

kompetensi. Masing-masing kompetensi individu maupun kompetensi bidang yang 

diperlukan ditentukan level (klasifikasi) berdasarkan kedalaman kemampuan dalam 

kompetensi tersebut.  

Tahap terakhir adalah pembentukan profil kompetensi dari masing-masing jabatan 

yang terbentuk dalam divisi TI Puskesmas Babakan Sari, Kiaracondong, Bandung. 

Penyusunan profil kompetensi ini bedasarkan dari struktur organisasi dan proses bisnis divisi 

TI Puskesmas.  

 

IV. TEMUAN - TEMUAN 
Kamus kompetensi terdiri dari kompetensi individu dan kompetensi bidang yang 

diperlukan oleh divisi TI. Kamus kompetensi individu diturunkan dari visi, misi, nilai, dan 

budaya divisi TI yang didasari oleh visi, misi Puskesmas. Visi Divisi TI Puskesmas Babakan 

Sari adalah “Menjadikan UPT Puskesmas Babakan Sari sebagai puskesmas di Indonesia 

yang berbasis teknologi informasi dalam pelayanannya”. Sedangkan misi Divisi TI UPT 
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Puskeksmas Babakan Sari adalah “Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang 

tepat guna untuk membantu operasional pelayanan kesehatan masyarakat pada UPT 

Puskesmas Babakan Sari”. Budaya kerja UPT Puskesmas Babakan Sari adalah team work, 

empati, dan kepuasan pelanggan. Kamus kompetensi individu Divisi TI Puskesmas Babakan 

Sari dapat dilihat pada Tabel 1.  

 
Tabel 1 Kamus Kompetensi Individu 

No. Kompetensi Individu Pengertian 

1 
Perhatian terhadap kejelasan tugas, 
kualitas dan ketelitian kerja (Concern for 
Order, CO) 

Dorongan dalam diri seseorang untuk 
mengurangi ketidakpastian di lingkungan 
sekitarnya, khususnya berkaitan dengan 
pengaturan kerja, instruksi, informasi dan data. 

2 Berorientasi kepada kepuasan pelanggan 
(Customer Service Orientation, CSO) 

Keinginan untuk menolong atau melayani 
pelanggan/ orang lain. Pelanggan adalah 
pelanggan aktual atau pengguna akhir dari 
organisasi yang sama 

3 Kerja sama kelompok 
(Teamwork, TW) 

Dorongan dan kemampuan untuk bekerja sama 
dengan orang lain, menjadi bagian dari suatu 
kelompok dalam melaksanakan suatu tugas 

4 Berpikir Analitis (Analitical Thingking, 
AT) 

Kemampuan untuk memahami situasi dengan 
cara menguraikan masalah menjadi bagian-
bagian yang lebih rinci (faktor-faktor penyebab 
masalah), atau mengamati akibat suatu keadaan 
tahap demi tahap berdasarkan pengalaman 
masa lalu. 

 
Metode penurunan kompetensi bidang dalam makalah ini dengan cara 

mengidentifikasikan proses bisnis pada Divisi TI kemudian menentukan kompetensi bidang 

yang diperlukan dari proses bisnis tersebut. Dalam hal ini divisi TI pada Puskesmas Babakan 

Sari bertugas untuk memberikan layanan di bidang teknologi informasi untuk membantu 

tugas utama puskesmas. Layanan Divisi TI UPT Puskesma Babakan Sari meliputi layanan 

utama dan layanan pendukung. Layanan utama Divisi TI merupakan : 

a. Perencanaan dan pengadaan sistem informasi 

b. Pengelolaan aplikasi sistem informasi dan jaringan 

c. Pengelolaan panggilan permintaan layanan 

d. On-site desktop support 

e. Pemindahan, penambahan, dan perubahan peralatan. 

Sedangkan layanan pendukung pada Divisi TI meliputi : 

a. Instalasi printer atau driver baru di dalam workstation. 

b. Instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak tambahan. 

c. Perbaikan terhadap permasalahan yang disebabkan oleh instalasi perangkat lunak yang 

bukan dilakukan oleh staf Divisi TI. 
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d. Instalasi komputer baru. 

e. Set up untuk proses backup secara otomatis. 

   Proses bisnis diuraikan secara lengkap untuk masing-masing layanan utama dan 

layanan pendukung. Kemudian dari urain proses bisnis tersebut, maka terbentuklah 

kompetensi bidang untuk Divisi TI Puskesmas Babakan Sari sebagai berikut : 

1. IT Governance 

2. Information Architecture 

3. Data base management 

4. IT platform/Platform 

5. Telecommunication and Network 

6. IT service management process 

Profil kompetensi bidang yang diperlukan untuk proses bisnis yang ada dalam divisi 

TI Puskesmas Babakan Sari, Kiaracondong disajikan pada Tabel 2.  

 
Tabel 2  

Tabel Proses Bisnis dan Kompetensi Bidang yang Diperlukan 
 

No. Proses Bisnis Input Output Kompetensi 
Individu Bidang 

1 Perencanaan Sistem 
informasi 

  CO,CSO
,TW,AT 

 

1.1 Perencanaan stategi dan 
program Divisi TI 

• Rencana strategi 
dan bisnis 
puskesmas 

• Visi, misi, dan 
tujuan Divisi TI 

• rencana strategi 
divisi TI 

• program kerja 
jangka panjang 
dan jangka 
pendek Divisi TI 

 Tata kelola teknologi 
informasi (IT governance) 

1.2 Perencanaan system 
informasi 

• Rencana strategi 
dan bisnis 
puskesmas 

• Kebutuhan 
system informasi 
dari semua divisi 

• Rencana strategi 
pengembangan 
system inforamsi 

• Portofolio 
aplikasi 

 • Information architecture 
• IT Governance 

1.3 Perencanaan hardware, 
software, dan jaringan 

• Rencana strategi 
dan bisnis 
puskesmas 

• Kebutuhan 
system inforamsi 
dari semua divisi 

• Rencana strategi 
pengadaan dan 
pengelolaan 
software, 
hardware, dan 
jaringan 

 • IT Governance 
• infrastructure/platform 

2 Pengelolaan system 
informasi dan data 

  CO,CSO
,TW,AT 

 

2.1 Data dan Informasi     
2.1.1 Pengelolaan data dan 

informasi 
Input, update, delete 
data 

• Informasi data 
yang up to date 

• Back up data 

 Data base management 

2.1.2 Back up data base 
otomatis 

Data base system 
aplikasi 

Back up data base 
secara periodic 

 Data base management 

2.1.3 Back up data jika ada 
gangguan 

Data base system 
aplikasi 

Back up data base  Data base management 

2.1.4 Pengelolaan pengamanan 
data dan informasi 

• System aplikasi 
• Data base sistem 

Hak akses pada 
aplikasi 

 Data base management 

2.2 Pengelolaan system 
aplikasi 

 •    
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No. Proses Bisnis Input Output Kompetensi 
Individu Bidang 

2.2.1 Analisis permasalahan Informasi gangguan 
aplikasi 

• Hasil analisis 
penyebab 
gangguan 
aplikasi 

• Solusi perbaikan 

 • Infrastructure/platform 
• IT service management 
• Data base management 
• Telecommunication and 

network 
2.2.2 Penanganan gangguan 

aplikasi secara internal 
Informasi gangguan 
dari user 

• Penyelesaian 
internal 

• Menghubungi 
vendor aplikasi 

 • Infrastructure/platform 
• IT service management 
• Data base management 
• Telecommunication and 

network 
2.2.3 Penanganan gangguan 

aplikasi dari pihak luar 
Usulan perbaikan 
oleh pihak luar 

• Pengajuan 
pengadaan jasa 
perbaikan system 
aplikasi 

 • Iinfrastructure/platform 
• IT service management 

3 Pengelolaan jaringan   CO,CSO
,TW,AT 

 

3.3.1 Analisis gangguan 
jaringan 

Informasi gangguan 
jaringan 

• Hasil analisis 
penyebab 
gangguan 

• Usulan perbaikan 

 • Telecommunication and 
Network 

• Infrastructure/platform 

3.3.2 Penanganan internal 
gangguan jaringan 

Hasil analisis 
gangguan jaringan 

• Gangguan 
teratasi 

• Perlu bantuan 
pihak luar 

 • Telecommunication and 
network 

• Infrastructure/platform 

3.3.3 Penanganan gangguan 
oleh vendor 

• Hasil analisis 
jaringan  

• Penyelesaian 
internal yang tak 
teselesaikan 

• Solusi perbaikan 
• Pengajuan 

pengadaan  
perbaikan dari 
luar 

 • Telecommunication and 
network 

• Infrastructure/platform 

4 Pengelolaan panggilan 
layanan 

  CO,CSO
,TW,AT 

 

4.1 Pencatatan panggilan Panggilan user Laporan panggilan 
user 

 IT service management 
process 

4.2 Monitoring panggilan • Laporan 
panggilan usder 

• Penganganan 
laporang 
panggilan user 

Laporan 
monitoring 
panggilan 
Usulan pernbaikan 
pelayanan 

 IT service management 
process 

4.3 Pelayanan peralatan TI 
(hardware dan software) 
untuk layanan panggilan 

Kebutuhan 
pengelolaan 
layanan panggilan 

Instalasi peralatan 
TI untuk layanan 
panggilan 

 • Telecommunication and 
network 

• Infrastructure/platform 
• IT service management 

process 
4.4 Pembagian layanan 

panggilan sesuai dengan 
kategori kritis, penting, 
tinggi, sedang, dan 
rendah 

Laporan panggilan 
user 

Analisis panggilan 
user 

 • IT service management 
process 

5 On site desktop support   CO,CSO
,TW,AT 

 

5.1 Mendiagnosis dan 
menyelesaikan 
permasalahan desktop, 
laptop, jaringan, dan 
printer termasuk paket 
perangkat lunak yang 
digunakan 

Permasalahan 
desktop, laptop, 
jaringan, dan printer 
(hardware dan 
software) 

Usulan solusi 
permaslahan 
desktop, laptop, 
jaringan, dan 
printer 

 • Telecommunication and 
network 

• Infrastructure/platform  

5.2 Instalasi dan konfigurasi 
ulang sistem operasi 
desktop/laptop, dan 
paket perangkat lunak 

Permintaan instalasi 
dari usulan solusi 
permasalahan 

Instalasi software  • Infrastructure/platform 

5.3 Instalasi ulang dan 
upgrade perangkat lunak 

Permintaan instalasi 
dari usulan solusi 
permasalahan 

Upgrade software  • Infrastructure/platform 

5.4 Penggantian dan Permintaan instalasi   • Infrastructure/platform 
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No. Proses Bisnis Input Output Kompetensi 
Individu Bidang 

konfigurasi perangkat 
yang tidak diperlukan 
lagi oleh workstation 

dari usulan solusi 
permasalahan 

6 Pemindahan, 
penambahan, dan 
perubahan peralatan 

  A,CF,C, 
CL,CT,I, 
TW 

 

6.1 Perubahan hardware 
karena perubahan layout 
ruangan 

Permintaan 
perubahan layout 
ruangan 

Penyesuaian 
peralatan IT dengan 
layout ruangan baru 

 • Infrastructure/platform 
• Telecommunication and 

network 
6.2 Pemasangan hardware 

baru 
• Permintaan 

pemasangan 
hardware dari 
bagian pengadaan 

• Permintaan 
pemasangan 
hardware dari 
analisis solusi 
masalah 

Pemasangan 
hardware baru dan 
konfigurasinya 
serta software 
pendukungnya 

 • Infrastructure/platform 
• Telecommunication and 

network 

6.3 Perubahan hardware • Permintaan 
perubahan 
hardware dari 
bagian pengadaan 

• Permintaan 
perubahan 
hardware dari 
analisis solusi 
masalah 

Perubahan 
hardware baru dan 
konfigurasinya 
serta software 
pendukungnya 

 • Infrastructure/platform 
• Telecommunication and 

network 

6.4 Pengecekan kondisi 
hardware secara periodik 

Pengecekan 
hardware computer 
desktop dan server 

Hasil laporan 
kondisi hardware 
computer desktop 
dan server 

 • Infrastructure/platform 
• Telecommunication and 

network 

7 Instalasi printer atau 
driver baru di dalam 
workstation 

Permintaan 
pemsangan printer 
baru dari divisi 
pengadaan 

Pemasangan printer 
baru 

CO,CSO
,TW,AT 

• Infrastructure/platform 
• Telecommunication and 

network 

8 Instalasi dan 
pemeliharaan perangkat 
lunak tambahan 

  CO,CSO
,TW,AT 

 

8.1 Instalasi operating 
system pada komputer 
desktop, laptop, dan 
server 

Permintaan 
perubahan atau 
upgrade platform 

Instal platform atau 
upgrade 

 • Infrastructure/platform 

8.2 Instalasi perangkat lunak 
baru/tambahan pada 
semua komputer kantor 

Permintaan instalasi 
perangkat lunak 

Instalasi perangkat 
lunak 

 • Infrastructure/platform 

8.3 Pengecekan perangkat 
lunak secara periodik 
pada komputer desktop 
dan server 

Pengecekan 
periodik perangkat 
lunak 

Laporan 
pemeliharaan 
pernagkat lunak 
secara periodik 

 • Infrastructure/platform 

9 Perbaikan terhadap 
permasalahan yang 
disebabkan oleh instalasi 
perangkat lunak yang 
bukan dilakukan oleh 
staf Divisi TI 

Permasalahan 
karena aplikasi dari 
vendor 

• Solusi perbaikan 
• Laporan analisis  

permasalahan 
akibat instalasi 
aplikasi dari 
vendor 

CO,CSO
,TW,AT 

• Infrastructure/platform 

10 Instalasi komputer baru komputer baru • Computer baru 
yang telah 
terinstal lengkap 

CO,CSO
,TW,AT 

• Infrastructure/platform 

11 Set up untuk proses 
backup secara otomatis 

Semua koputer 
kantor 

• Back up  
• Laporan back up 

CO,CSO
,TW,AT 

• Infrastructure/platform 
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Masing-masing kompetensi baik kompetensi individu maupun kompetensi bidang 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat kemampuan dari level 1 samapai level 5. Adapaun 

klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut: 

• Level 1 : Introductory  

Mempunyai pemahaman dan kemampuan awal dan dengan bimbingan dapat 

mengaplikasikannya dalam situasi yang sederhana. 

• Level 2 : Basic 

Memiliki pengetahuan dasar dan dengan bimbingan mampu mengaplikasikannya dalam 

situasi yang umum beserta kesulitan yang terbatas. 

• Level 3 : Intermediate  

Memiliki pengetahuan yang solid dan mampu mengaplikasikannya dengan sedikit 

bimbingan ataupun tanpa bimbingan dalam segala situasi. Selai itu dengan bimbingan 

tertentu dapat menangani situasi yang komplek maupun baru. 

• Level 4 : Advanced  

Memiliki pengetahuan lanjut dan mampu mengaplikasikan kompetensinya dalam situasi 

yang baru maupun komplek. 

• Level 5 : Expert 

Memiliki  pengetahuan dan kemampuan ahli dan dapat mengaplikasikan kompetensinnya 

dalam situasi yang paling komplek sekalipun. Dapat mengembangkan pendekatan metode 

baru dalam area yang dikuasainya dan menjadi pembimbing diantara para professional di 

bidangnya. 

Tahap terakhir adalah perumusan profil kompetensi pada divisi TI Puskesmas 

Babakan Sari, Kiaracondong, Bandung. Profil Kompetensi Pekerjaan merupakan kompetensi 

teknis dan individu yang esensial yang harus dimiliki dan dimaintain oleh pegawai untuk 

kepentingan karir profesinya. Selain itu kompetensi juga merefleksikan kedinamikan dan 

perkembangan suatu disiplin bidang tertentu, misalnya disiplin TI. Profil kompetensi 

pekerjaan merupakan serangkaian kompetensi yang berhubungan dengan kelakuan individu 

pada level profesi tertentu, yang berhubungan langsung dengan kebutuhan pekerjaan yang 

harus dilakukan untuk mencapai strategi prioritas. 

Secara garis besar profil kompetensi pekerjaan dalam Divisi TI Puskesma Babakan 

Sari dapat dilihat pada  

 

Tabel 3. 
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Tabel 3 Profil Kompetensi 

No. Jabatan Kompetensi Level Kompetensi 
1 Admin Concern for Order, CO Level 4 

Customer service orientation, CSO Dimensi A : level 4 
Dimensi B : level 3 

Team Work, TW Dimensi A : level 4 
Dimensi B : level 1 

Analitical thinking, AT Dimensi A : level 3 
Dimensi B : level 3 

IT Governance Level 3 
Information Architecture Level 2 
Infrastructure/Platform Level 2 
Telecommunication & Network Level 2 
Service Management Process Level 2 
Data Management Level 3 

2 Teknisi Concern for Order, CO Level 3 
Customer service orientation, CSO Dimensi A : level 4 

Dimensi B : level 2 
Team Work, TW Dimensi A : level 4 

Dimensi B : level 1 
Analitical thinking, AT Dimensi A : level 3 

Dimensi B : level 3 
Infrastructure/Platform Level 2 
Telecommunication & Network Level 2 
Service Management Process Level 1 

V.  DISKUSI DAN IMPLIKASI 
Perumusan jabatan beserta kompetensi yang diperlukan dalam divisi TI di 

Puskesmas Babakan Sari, Kiaracondong, Bandung cukup sederhana. Hal tersebut 

disesuaikan dengan kebutuhan tenaga TI dalam bisnis utama Puskesmas. Dalam hal ini divisi 

TI pada Pusskesmas merupakan bagian dari tata usaha. Pada awalnya divisi TI Puskesmas 

Babakan Sari ini terbentuk karena beroperasinya layanan TI yaitu sistem resep elektronik.  

Divisi TI akan mengoperasikan sekaligus memaintainace sistem resep elektronik 

pada Puskesmas Babakan Sari. Namun hal yang paling utama adalah mengopersikan sistem, 

sedangkan maintenancce merupakan tindakan analisis untuk diteruskkan ke tenaga yang 

lebih ahli di luar Puskesmas (outsourcing). Hal tersebut akan lebih efektif, mengingat inti 

pelayanan bisnis Puskesmas adalah pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Oleh karena itu 

kompetensi individu untuk kebutuhan pekerjaan tersebut maka diperlukan CO, CSO, dan 

TW pada level advance (level 4) serta AT pada level intermediate (level 3). Sedangkan 

untuk kompetensi bidang tidak memerlukan kompetensi pada level tinggi, namun pada level 

basic dan intermediate.  
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Kompetensi CO, CSO, dan TW sangat diperlukan untuk jabatan admin dan teknisi di 

Puskesmas Babakan Sari karena kedua kompetensi tersebut berkaitan dengan kemampuan 

untuk melayani user mengenai sistem resep elektronik yang telah diimplementasikan. 

Kemudian kompetensi AT diperlukan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan 

yang mungkin timbul dalam operasional sistem resep elektronik. Kemampuan analisis 

permasalahan ini diharapkan bahwa jika terjadi permasalahan ringan teknisi dan admin dapat 

menyelesaikannya. Namun jika permasalahan cukup besar admin dan teknisi mampu 

mengidentifkasikan permaslahan sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk 

meneruskannya ke tenaga ahli TI di luar Puskesmas dengan tepat.  

Permasalahan mengenai operasional sistem resep elektronik yang sifatnya ringan 

dan sederhana diharapkan dapat ditangani oleh admin dan teknisi. Dalam hal ini teknisi lebih 

fokus dalam mencatat pelaporan permasalahan dari user serta melakukan perbaikan terhadap 

jaringan sistem resep elektronik. Berdasarkan persyaratan tersebut maka untuk admin 

diperlukan kompetensi bidang infrastructure/ platform, telekomunikasi & network, service 

management process, dan data management dengan level kemampuan basic sampai 

intermediate. Selain itu untuk jabatan admin perlu kompetensi bidang IT governance dan 

information architecture pada level basic dan intermediate. Kemampuan dalam bidang tata 

kelola dan arsitektur informasi ini diharapkan admin dapan menyusun perencanaan sistem 

pengelolaan TI dan mengerti bagaimana sistem tersebut dibangun meskipun dalam 

pengembangannya melibatkan pihak lain. Sedangkan jabatan teknisi cenderung diarahkan 

dalam pelayanan terhadap user secara langsung, serta tambahan tugas untuk membantu 

dalam perbaikan di bidang sistem jaringan pada semua sistem TI yang telah 

diimplementasikan di Puskesmas Babakan Sari. 

Kemampuan yang disyaratkan untuk jabatan admin selain diperuntukkan 

troubleshooting permaslaahan teknis juga diarahkan untuk perencanaan TI yang akan 

diimplementasikan di Puskesmas untuk membantu bisnis di masa mendatang. Diharapkan ke 

depan sistem resep elektronik ini dapat meningkatkan kinerja Puskesmas dalam pelayanan 

masyarakat dan dapat diimplementasikan di seluruh Puskesmas yang ada di Indonesia. 

Perumusan profil kompetensi untuk jabatan di bidang TI pada Puskesmas ini masih 

sederhana, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilebar bahakan menjadi suatu divisi 

tersendiri seiring dengan meningkatnya kebutuhan TI di Puskesmas.       
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