


Metode Perencanaan Kebutuhan 

SDM Kesehatan 
DASAR 

 Health Need Method (Keperluan Upaya Kesehatan th x) 

 Health Services Demand Method  FTE   

 Health Service Targets Method (sesuai kemampuan SDM) 

 Ratio Method 

PENGEMBANGAN 
 Daftar Susunan Pegawai (DSP) 
 WISN (Work Load Indikator Staf Need / 

Indikator KebutuhanTenaga Berdasarkan 
Beban Kerja) 

 SKENARIO/PROYEKSI dari WHO 



Metode Perencanaan Kebutuhan 

SDM di Unit Kerja 

 

 FTE (Full Time Equivalent)  Waktu 

 

 Antrian  Jumlah Antrian 

 

 WISN (Work Load Indikator Staf Need )  Beban 
Kerja 



FTE 
 FTE = Jumlah beban kerja per tahun 

                 Target/jam x jumlah jam kerja/tahun  

 



Metode FTE ( Full Time Equivalent / 

the number of individu ) 
         FTE =             jumlah beban pertahun  

             Target perjam x jumlah jam kerja pertahun  

 

Keterangan : 

  

  . 

 

Jumlah beban per tahun : suatu beban petugas dlm 1 
tahun 

Target per jam  : dlm 1 jam menyelesaikan 
berapa unit pekerjaan. 

Jumlah jam kerja 1 tahun  : jam kerja yang ada dalam 1 
tahun 



Produktivity 
 Tingkat pemanfaatan waktu yang digunakan petugas 

 

Produktivity  

 

= jml pekerjaan x standar wkt : 60 mnt / jam 

   Waktu yang digunakan  

 



Identifikasi & deskripsi pekerjaan 
 Tahapan yang harus dilakukan oleh petugas dalam 

menyelesaikan pekerjaannya 



Metode Sederhana Penetapan Jumlah 

Pengamatan Dari Standar  Waktu Kerja 

 Standar waktu kerja merupakan waktu yang 
dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki 
tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan 
suatu pekerjaan.  

 Untuk membuat estimasi mengenai jumlah 
pengamatan yang seharusnya dilaksanakan,  



Prosedur The Maytag Company : 
Laksanakan pengamatan / pengukuran awal dari elemen 
kegiatan yang ingin diukur waktunya dengan ketentuan sbb: 
 10 kali pengamatan untuk kegiatan yang berlangsung dalam siklus 

sekitar 2 menit atau kurang. 
 5 kali pengamatan untuk kegiatan yang berlangsung dalam siklus 

waktu yang lebih besar dari 2 menit. 
 



prosedurThe Maytag Company : 
 Tentukan nilai range, yaitu perbedaan nilai terbesar ( H ) dan 

nilai terkecil ( L ) dari hasil pengamatan yang diperoleh . 

 Tentukan harga rata-rata (average) yaitu x yang merupakan 
jumlah hasil waktu (data) pengamatan yang diperoleh dibagi 
dengan banyaknya pengamatan ( N ) yang dilaksanakan. Harga 
N disini seperti yang telah ditetapkan pada butir ( 1 ) sampai 10 
kali pengamatan.  

 Tentukan nilai dari range dibagi dengan harga rata-rata. Nilai 
tersebut bisa diformulasikan sebagai ( R/X ). 

 Tentukan jumlah pengamatan yang diperlukan berdasarkan 
tabel . 

 Apabila harga ( R / X ) tidak bisa dijumpai persis sama seperti 
yang tertera didalam tabel , maka diambil data  yang paling 
mendekati. 



Tabel 1.   

Jumlah pengamatan yang di perlukan ( N ) untuk 95 % Convidence level dan 

5% degree of accuracy ( precision ) 

R/X Data dari sampel R/X Data dari sampel R/X Data dari Sampel 

5 10 5 10 5 10 

0.10 3 2 0.43 52 30 0.74 162 93 

0.12 4 2 0.44 57 33 0.76 171 98 

0.14 6 3 0.46 63 36 0.78 180 103 

0.16 8 4 0.48 68 39 0.80 190 108 

0.18 10 6 0.50 74 42 0.82 199 113 

0.20 12 7 0.52 80 46 0.84 209 119 

0.22 14 8 0.54 86 49 0.86 218 125 

0.24 17 10 0.56 93 53 0.88 229 131 

0.26 20 11 0.58 100 57 0.90 239 138 

0.28 23 13 0.60 107 61 0.92 250 143 

0.30 27 15 0.62 114 65 0.94 261 149 

0.32 30 17 0.64 121 69 0.96 273 156 

0.34 34 20 0.66 129 74 0.98 284 162 

0.36 38 22 0.68 137 78 1.00 296 169 

0.38 43 24 0.70 145 83 

0.40 47 27 0.72 153 88 



Definisi-definisi dalam perhitungan kebutuhan tenaga 

kerja (FTE) 
Istilah Definisi 

Beban kerja petugas 

Assembling   

Banyaknya berkas yang harus diteliti, dicatat dan dirakit kembali oleh 

petugas Assembling. 

Waktu Kerja  

 

 

Waktu yang digunakan petugas assembling  untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dengan jangka waktu pelaksanaan satu tahun  

a. Standar Waktu 

Kerja 

b. PFD 

 

 

c.   Jam kerja setahun  

Rata-rata waktu yang dibutuhkan petugas dalam menyelesaikan satu 

berkas ditambah dengan Personal, Fatique, Delay  ( PFD ) 

Waktu longgar yang dibutuhkan petugas dalam bekerja , yaitu kelonggaran 

untuk kebutuhan pribadi , kelonggaran waktu untuk melepaskan lelah , 

kelonggaran waktu karena keterlambatan-keterlambatan.  

Jumlah jam kerja dalam satu tahun yang dipunyai petugas untuk 

menyelesaikan beban kerja  



WISN 
 Hari Kerja Efektif 

 Standar Beban Kerja 

 Standar Kelonggaran 

 Kuantitas Beban Kerja 

 



Memenuhi tujuan dan rencana strategis 

organisasi melalui penempatan: 
 Orang yang tepat 
 Pada tempat yang tepat 
 Pada waktu yang tepat 
 Dengan keterampilan dan pendidikan 

yang benar 
 Dalam kelompok dengan skill mix yang 

sesuai 
 

 



WISN 
 Workload Indicator Staff Need 
 Merupakan perhitungan kebutuhan SDM 

Kesehatan  berdasarkan Indikator Beban 
Kerja 

 Metode baru Berdasarkan kerja yang nyata 
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 
(beban kerjanya).Dapat diterapkan pada 
semua kategori tenaga 
 Staf Medis 
 Staf Paramedis 
 Staf Non-medis 

 



Kenapa WISN? 
 Berguna untuk menghitung kebutuhan 

saat ini dan masa mendatang 

 Bermanfaat untuk membandingkan SDM 
Kes pada daerah atau fasilitas kesehatan 
yang berbeda 

 Dapat melihat apa nakes bekerja sudah 
sesuai dengan profesinya atau tidak 

 Dapat mengidentifikasi seberapa besar 
beban kerja SDM Kesehatan 
 

 



LANGKAH WISN 
1. Menetapkan waktu kerja tersedia 

2. Menetapkan unit kerja dan kategori SDM 

3. Menyusun standar beban kerja 

4. Menyusun standar kelonggaran 

5. Perhitungan kebutuhan tenaga per unit kerja 

 



Waktu Kerja Tersedia 
 Hitung jumlah hari kerja setahun 

 Perkirakan jumlah libur umum, cuti tahunan dan 
ketidak hadiran dalam setahun 

 Kurangkan hari kerja setahun dengan jumlah hari tidak 
masuk kerja 

 Contoh:  

 Ada 260 hari kerja setahun.  

 Seorang perawat puskesmas tidak masuk 40 hari jadi hari 
kerjanya adalah 220 hari setahun 



Waktu Kerja Tersedia 



 Menentukan kegiatan pokok per kategori SDM Kes 

 Contoh: 

 Perawat Puskesmas mempunyai kegiatan pokok sbb : 

 Rawat Inap 

 Rawat Jalan 

 Posyandu… 





Standar Pekerjaan 
 Waktu yang diperlukan seorang anggota kategori 

tenaga tertentu yang terdidik dan terlatih dengan baik 
serta memiliki motivasi yang baik untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar profesi 
dan keadaan di daerah tersebut. (untuk Standar 
Tugas Pokok) 



Standar Beban Kerja 
 Jumlah waktu yang digunakan seseorang untuk 

bekerja (dalam satu kegiatan) dalam setahun 
(jam/tahun)  Rata2 waktu/kegiatan 



Standar Beban Kerja 



Standar Kelonggaran 
 Standar waktu kerja untuk tugas tambahan/ lainnya 

(kegiatan yang tidak dilaporkan dalam pelaksanaan 
tugas pokok) 

 Misal kegiatan : 

 Pencatatan dan pelaporan 

 Menghadiri pertemuan 

 Mengikuti pelatihan 

 Menyiapkan pelatihan 



Standar Kelonggaran 



Kuantitas Beban Kerja 
 Jumlah total tiap tugas/pekerjaan yang dilakukan 

dalam satu tahun 



Rasio Kebutuhan SDM 

Rasio : Jumlah Staff Tersedia : Jumlah Staff dibutuhkan 



THANK YOU 


