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Latar
Belakang

Penerapan
Teknologi Informasi

(TI) dalam dunia
bisnis sangat

strategis. 

Kehadiran TI, 
ditambah Internet, 
terus mendorong
perubahan yang 

mendasar.

Teknologi lebih
merupakan

perangkat dan
sarana.

Bagaimana
menggunakan

sarana dengan tepat
dan cermat dalam

menjawab
kebutuhannya. 

Bagaimana melayani
/service 

management sesuai
dengan tantangan

masa kini.



IT Service 
Management 

(ITSM)

Keberhasilan penerapan TI, 
tergantung bagaimana mengelolanya
sehingga sesuai dengan tujuan yang 
diharapkan  disebut dengan IT 
Service Management (ITSM). 

ITSM membantu perusahaan
mencapai tujuan mendasar, yakni
kemampuan mencapai kepuasan 
menjawab tantangan dan kebutuhan 
organisasi secara umum. 

Diperlukan perangkat kebijakan, 
kerangka kerja, prosedur dan 
instruksi kerja yang memadai.



STANDAR 
KOMPETENSI 

KERJA 
NASIONAL 
INDONESIA 

(SKKNI)

• Mengembangkan keterampilan yang tepat, 
untuk tujuan yang terbaik dengan menyediakan
pengembangan yang tepat bagi profesional TI.

• Keterampilan profesional informasi teknologi
bertujuan agar hasilnya mudah dipahami oleh
masyarakat luas, termasuk :

 profesional TI dan manajer dalam industri
dan Pemerintah

HR manajer, profesional dan pelatihan staf
non-teknis manajer

 dosen dan perencana kurikulum dalam
pendidikan dan organisasi pelatihan.

• Diharapkan cocok untuk digunakan dalam
setiap organisasi yang mempekerjakan
profesional TI, dalam setiap cabang industri
dan pemerintahan.



Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI)

• Kompetensi secara estimologi ….. 

Kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan yang 
dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

• Standar kompetensi secara bahasa ..... 

 Standar = ukuran

 Kompetensi = kemampuan seseorang yang dapat terobservasi
mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan standar performa
yang ditetapkan.

• Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang 
harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang 
didasari pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan 
unjuk kerja yang dipersyaratkan.



Kelompok Kompetensi Umum (01)



Kelompok Kompetensi Inti (02)



Kelompok Kompetensi Inti (02) – lanj.



Kelompok Kompetensi Khusus (03)
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