Tutorial Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan
Tahun 2020 Dengan Aplikasi Renbut Versi 4.0
USER : RUMAH SAKIT

Aplikasi Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan (Renbut SDMK) Versi 4.0 dapat diakses melalui
broser (Google Chrome / Mozilla Firefox/dll) melalui alamat :

http://www.renbut.kemkes.go.id/

Form Login
Untuk melakukan login ke dalam Aplikasi Renbut Versi 4.0 2020, Bapak/Ibu/Saudara User
Rumah Sakit menggunakan username yang sama dengan username ABK pada Aplikasi Renbut
versi sebelumnya (sesuai kode SIRS) dengan menambahkan huruf R di depannya (contoh :
R330192).
Pada Aplikasi Renbut Versi 4.0 ini sudah dilengkapi denggan metode Single Sign On (SSO),
sehingga Jika user login menggunakan username dan password SISDMK, terdapat fitur untuk
login menggunakan akun SISDMK dengan cara mengisi username dan password dengan akun
SISDMK dan mengubah kolom akun untuk Login menjadi SISDMK.
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Tampilan Form Login seperti pada gambar berikut :

Menu
Perbedaan Aplikasi Renbut Versi 4.0 dengan sebelumnya adalah adanya penggabungan
metode-metode perhitungan pada aplikasi Renbut versi sebelumnya menjadi satu menu. Menu
utama untuk akun fasyankes terbagi menjadi 3 yaitu Dashboard, Analisa Beban Kerja dan
Standar Minimal. Khusus untuk Dinas Kesehatan Propinsi terdapat tambahan menu
perhitungan yaitu Proyeksi.
Tampilan Menu seperti gambar berikut :
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Dashboard Standar Ketenagaan Minimal
(SKM)
Dashboard Standar Ketenagaan Minimal (SKM) adalah menu yang menampilkan hasil perhitungan
SKM dari fasyankes tertentu dalam bentuk grafik. Pilihan filter data yang ditampilkan akan
berbeda pada level akun. Untuk akun rumah sakit hanya bisa menampilkan data pada rumah
sakit yang bersangkutan saja.
Tampilan filter level akun rumah sakit seperti pada gambar berikut :

Contoh hasil tampilan Dashboard SKM
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Dashboard Analisis Beban Kerja Kesehatan
(ABK-Kes)
Dashboard Analisa Beban Kerja Kesehatan (ABK-Kes) adalah menu yang menampilkan data hasil
perhitungan ABK-Kes dari fasyankes, Kabupaten/Kota maupun Propinsi tertentu dalam bentuk
grafik. Pilihan filter data yang ditampilkan akan berbeda pada level akun. Untuk akun rumah
sakit hanya bisa menampilkan data pada rumah sakit tersebut saja.
Tampilan filter level akun fasyankes seperti pada gambar berikut :

Apabila Kolom Tipe Jabatan diubah menjadi Jabatan Fungsional maka akan muncul kolom Jenjang
Jabatan yang berisi jenjang jabatan dari jabatan yang dipilih, seperti pada gambar berikut :

Contoh hasil tampilan Dashboard ABK-Kes
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Contoh hasil tampilan Dashboard ABK-Kes detail per jabatan seperti pada gambar berikut :

Entry ABK-Kes
Menu Entry ABK-Kes rincian langkah-langkah yang wajib dilakukan oleh pengguna yang berfungsi
untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan dengan metode Analisis Beban Kerja Kesehatan,
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
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a. Langkah Pertama – Buat Struktur Organisasi

Keterangan Gambar.

1.

Tahun adalah tahun dari data yang sedang ditampilkan, jika ingin menampilkan tahun
sebelumnya bisa diganti dengan tahun yang dikehendaki.

2.

Sebelum melakukan entry, terlebih dahulu harus membuat struktur organisasi dari
fasyankes/institusi tersebut. Setelah meng-klik “Tambah Bagian” maka akan muncul
tampilan untuk mengisi “Nama Bagian” seperti gambar berikut :

Untuk Rumah Sakit, pada tampilan form tambah bagian terdapat pilihan “Tipe Bagian”
sebagai berikut :
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b. Langkah Kedua – Aksi pada Struktur Organisasi

Terdapat 4 kolom pada 7able Form Entry ABK, yaitu Nama Bagian, Eksisting, Perhitungan ABK
dan Aksi
Setelah membuat struktur organisasi pada “Tambah Bagian”, maka akan muncul tombol “Aksi”
di sebelah kanan dari struktur organisasi tersebut.
Tombol “Aksi” terdiri dari :
-

Tambah SDMK
Berfungsi untuk menambah perhitungan ABK dari jabatan tertentu dan disini akan dilakukan
pengisian uraian tugas, norma waktu dan capaian kegiatan

-

Tambah Sub
Berfungsi untuk menambah struktur organisasi dibawah dari bagian yang sebelumnya telah
dibuat

-

Edit Nama
Berfungsi untuk mengubah nama dari struktur organisasi

-

Hapus
Berfungsi untuk menghapus struktur organisasi
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c. Langkah Ketiga – Tambah SDMK (Form Eksisting Jabatan)
Menu Tambah SDMK dapat diakses melalui struktur organisasi. Caranya, buka pilihan aksi
pada struktur organisasi, kemudian klik pada pilihan Tambah SDMK. Setelah meng-klik
Tambah SDMK maka akan muncul form untuk mengisi jabatan dan jenjang yang akan dihitung
beserta eksisting dari jabatan dan jenjang tersebut.
Hal yang baru pada Aplikasi Renbut versi 4.0 ini, bahwa untuk me ningkatkan akurasi data
Eksisting yang dihitung kebutuhannya, perlu di sinkronkan dengan SISDMK, sehingga jumlah
eksisting bukan lagi di entry secara manual, namun harus ditentukan/ dipilih dari individu yang
terdaftar pada fasyankes tersebut di SISDMK. Contoh seperti pada gambar berikut :

Keterangan Gambar.

1.

Pilih Jenis Jabatan untuk memunculkan jenis jabatan fungsional atau pelaksana.

2.

Nama Jabatan dari jenis jabatan yang dipilih

3.

Jenjang jabatan yang ditampilkan tergantung dari jenis jabatan yang dipilih (nomor 1)
dan nama jabatan yang dipilih (nomor 2).
Contoh : Jika memilih jabatan fungsional (nomor 1) dan nama jabatan bidan (nomor 2),
maka pada nomor 3 akan tertampil jenjang jabatan fungsional bidan.

4.

Kolom untuk mencari data individu untuk mengisi eksisting dari jabatan dan jenjang
yang sudah dipilih, dengan mengetik/input nama masing-masing individu SDM
Kesehatan yang diperlukan pada kolom box diatas daftar nama
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5.

Untuk memasukkan individu tersebut ke jabatan dan jenjang tersebut maka harus di klik
/ contreng pada nama individu yang dipilih pada kolom cek

6.

Setelah selesai, klik simpan

d. Langkah Empat – Tambah SDMK (Form Uraian)
Langkah selanjutnya yaitu memasukkan detail uraian pekerjaan pada masing-masing jabatan.
Akses menu secara otomatis setelah pengguna mengisi eksisting jabatan yang sudah dipilih.

Keterangan Gambar Form Tambah SDMK

1.

Tabel Detail Eksisting

2.

Edit Eksisting : Tombol untuk mengubah data individu eksisting untuk jabatan yang
dipilih

3.

Tombol untuk menghitung ABK dari uraian tugas pokok dan tugas penunjang yang
telah di isi

Page | 9

Keterangan Gambar Form Uraian Tugas Pokok.

1.

Menu Tugas Pokok (Tambah, Hapus dan Simpan).
a. Tambah : berfungsi untuk menambah uraian tugas dan norma waktu baru
b. Hapus : berfungsi untuk menghapus uraian tugas yang dipilih
c. Simpan : berfungsi untuk menyimpan isian seluruh tugas pokok

2.

Kolom Proses : uraian tugas yang dipilih harus di contreng dan capaian harus di isi
agar dapat dilakukan proses perhitungan.

3.

Kolom Norma Waktu : untuk jenis jabatan pelaksana dapat diubah, sedangkan untuk
jabatan fungsional tidak dapat diubah

4.

Kolom Satuan : untuk jenis jabatan pelaksana dapat diubah, sedangkan untuk jabatan
fungsional tidak dapat diubah

5.

Kolom Waktu Kegiatan dan SBK : kolom ini otomatis terisi setelah capaian di input

6.

Kolom Capaian : harus di isi agar perhitungan dapat dilakukan. Jika capaian tidak diisi,
maka akan ada peringatan seperti gambar berikut :
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Keterangan Gambar Form Uraian Tugas Penunjang

1.

Menu Tugas Penunjang (Tambah, Hapus dan Simpan)
a. Tambah : berfungsi untuk menambah uraian tugas dan norma waktu baru
b. Hapus : berfungsi untuk menghapus uraian tugas yang dipilih
c. Simpan : berfungsi untuk menyimpan isian seluruh tugas pokok

2.

Kolom Uraian Tugas Penunjang

3.

Kolom Norma Waktu : di isi manual

4.

Kolom Satuan : dipilih secara manual dengan meng-klik tanda panah, sehingga akan
keluar combo nama-nama satuan yang dapat dipilih

5.

Kolom Waktu Kegiatan : dihitung secara otomatis dari norma waktu yang di isi

6.

Kolom Faktor Tugas Penunjang (FTP) : dihitung secara otomatis dari norma waktu
yang di isi

Tombol “Hitung Kebutuhan” di klik setelah selesai mengisi seluruh tugas pokok dan
penunjang
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e. Langkah Lima – Detail Perhitungan
Detail perhitungan dari ABK jabatan yang dipilih, akan tersaji seperti pada gambar
berikut :

Keterangan Aksi dari Nama Jabatan yang telah disimpan adalah :
-

Edit SDMK
Berfungsi untuk mengubah perhitungan atau mengubah data eksisting dari jabatan yang
dipilih

-

Detail Perhitungan
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Berfungsi menampilkan detail dari perhitungan ABK jabatan terpilih
-

Hapus
Berfungsi menghapus perhitungan dari jabatan terpilih

Laporan ABK
Seperti pada menu dashboard, filter penampil data laporan di menu “Laporan ABK” juga berubah
menurut level akun yang digunakan. Untuk akun Rumah Sakit, maka filter Kabupaten/Kota, tipe
fasyankes dan nama fasyankes lainnya tidak akan muncul. Level akun Rumah Sakit hanya dapat
melihat hasil laporan ABK dari fasyankes tersebut,

Contoh tampilan Laporan Hasil Perhitungan ABK-Kes untuk level fasyankes seperti pada gambar
berikut :
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Laporan Standar Ketenangaan Minimal
(SKM)
Pada Aplikasi Renbut versi sebelumnya, pengguna diharuskan mengisi data eksisting secara
manual, untuk kemudian memperoleh hasil perhitungan kebutuhan SDMK berdasarkan SKM.
Namun, pada Aplikasi Renbut versi terbaru 4.0 ini, menu SKM akan secara otomatis menampilkan
data eksisting yang telah diinput dari SISDMK secara langsung, sehingga hasil perhitungan
kebutuhan SDMK berdasarkan SKM dapat langsung terlihat. Hasil dari laporan dapat diekspor ke
dalam format pdf dan excel.
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