PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SILK BEZETTING
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
1. Mengakses Aplikasi
Untuk mengakses aplikasi SILK Bezetting, silahkan anda membuka website Biro Kepegawaian (www.ropegkemenkes.or.id) dan pilih menu SILK (Sistem Informasi Layanan Kepegawaian) seperti gambar berikut :

Setelah Anda memilih menu SILK, maka akan muncul halaman daftar aplikasi SILK yang ada di Biro
Kepegawaian. Selanjutnya pilih menu “Bezetting” seperti berikut:

Jika telah muncul halaman login, masukkan username dan password sesuai dengan unit kerja masing-masing
dan tekan tombol Submit seperti pada gambar berikut :

2. Entry Kebutuhan Berdasarkan ABK
Untuk melakukan entry kebutuhan berdasarkan ABK, silahkan pilih menu Kebutuhan > Kebutuhan
Berdasarkan ABK seperti gambar berikut :

Selanjutnya akan muncul halaman seperti gambar berikut:

Keterangan Gambar :
Tombol / Link
TAMPILKAN
TAMBAH KEBUTUHAN
BARU
CETAK DAFTAR
KEBUTUHAN
EXPORT EXCEL DAFTAR
KEBUTUHAN
Ubah
Hapus

Keterangan
Tombol untuk menampilkan daftar Kebutuhan berdasarkan ABK
yang telah di entry
Tombol untuk menambah kebutuhan baru
Tombol untuk mencetak hasil entry kebutuhan berdasarkan ABK
Tombol untuk meng-export data hasil entry kebutuhan berdasarkan
ABK ke dalam format Excel (Ms.Office)
Tombol untuk mengubah kebutuhan yang telah di entry
Tombol untuk menghapus kebutuhan yang telah di entry

Untuk menambah data kebutuhan baru, pilih tombol “TAMBAH KEBUTUHAN BARU” dan akan muncul halaman
seperti berikut :

Untuk membuat kebutuhan, pilih tombol “Buat Kebutuhan” seperti pada gambar di atas. Setelah anda menekan
tombol tersebut maka akan muncul halaman entry kebutuhan seperti gambar berikut :

Setelah anda mengisi semua isian form di atas, tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan hasil isian ke dalam
aplikasi.
Catatan :
Halaman “Buat Kebutuhan” tidak dapat diakses jika seluruh pegawai belum diisi Jabatan Formasinya (Jabatan
pada Urjab), untuk itu unit kerja wajib meng-update data Jabatan Formasi seluruh pegawai pada aplikasi
SIMKA.

Jika anda telah selesai memasukkan isian pada form tambah jabatan baru, tekan tombol “SIMPAN” dan jabatan
formasi yang baru saja ditambahkan akan muncul pada halaman “Daftar Jabatan Formasi” sehingga anda bisa
menambahkan entry kebutuhan pegawainya.
Untuk mencetak hasil isian kebutuhan berdasarkan ABK, anda bisa menekan tombol “CETAK DAFTAR
KEBUTUHAN” pada halaman Kebutuhan Berdasarkan ABK seperti gambar berikut :

Hasil halaman Cetak Daftar Kebutuhan dapat dilihat seperti gambar berikut :

3. Entry Rencana Pemenuhan
Untuk melakukan entry rencana pemenuhan, silahkan pilih menu Kebutuhan > Rencana Pemenuhan seperti
gambar berikut :

Selanjutnya akan muncul halaman seperti gambar berikut :

Keterangan Gambar :
Tombol / Link
TAMPILKAN
TAMBAH USUL KEBUTUHAN
BARU
CETAK DAFTAR USULAN
KEBUTUHAN
EXPORT EXCEL DAFTAR
USULAN KEBUTUHAN
Ubah
Hapus

Keterangan
Tombol untuk menampilkan daftar usulan kebutuhan yang telah di entry
Tombol untuk menambah usul kebutuhan baru
Tombol untuk mencetak hasil usulan kebutuhan yang telah di entry
Tombol untuk meng-export data hasil entry usulan kebutuhan kedalam
format Excel (Ms.Office)
Tombol untuk mengubah usulan kebutuhan yang telah di entry
Tombol untuk menghapus usulan kebutuhan yang telah di entry

Untuk menambah data kebutuhan baru, pilih tombol “TAMBAH USUL KEBUTUHAN BARU” dan akan muncul
halaman seperti berikut :

Untuk membuat rencana usulan kebutuhan, pilih tombol “Buat Rencana
Rencana” seperti pada gambar di atas. Setelah
anda menekan tombol tersebut maka akan muncul halaman entry usulan rencana seperti gambar berikut :

Setelah anda mengisi semua isian form di atas, tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan hasil isian kedalam
aplikasi.
Catatan :
Tombol / link “Buat Rencana” akan muncul apabila data keberadaan pegawai lebih kecil dibandingkan dengan
data kebutuhan.

Untuk mencetak hasil isian rencana kebutuhan, anda bisa menekan tombol “CETAK DAFTAR USULAN
KEBUTUHAN” pada halaman Daftar Usulan Kebutuhan seperti gambar berikut :

Hasil halaman Cetak Daftar Usulan Kebutuhan dapat dilihat seperti gambar berikut :

4. Entry Rencana Redistribusi
Untuk melakukan entry rencana redistribusi, silahkan pilih menu Kebutuhan > Rencana Redistribusi seperti
gambar berikut :

Selanjutnya akan muncul halaman seperti gambar berikut :

Keterangan Gambar :
Tombol / Link
TAMPILKAN
TAMBAH DISTRIBUSI BARU
CETAK RENCANA
DISTRIBUSI
SIMPAN RENCANA
DISTRIBUSI

Keterangan
Tombol untuk menampilkan daftar rencana redistribusi yang telah di
entry
Tombol untuk menambah rencana redistribusi baru
Tombol untuk mencetak hasil rencana redistribusi yang telah di entry
Tombol untuk meng-export data hasil entry rencana redistribusi kedalam
format Excel (Ms.Office)

Untuk menambah rencana redistribusi baru, pilih tombol “TAMBAH DISTRIBUSI BARU” dan akan muncul
halaman seperti berikut :

Pada halaman Form Entry Rencana Redistribusi seperti pada gambar di atas, pada baris PENDIDIKAN terdapat
daftar Pendidikan, daftar yang berwarna orange menandakan bahwa pendidikan pada jabatan formasi yang
bersangkutan (berada sesuai baris pendidikan) perlu di lakukan redistribusi. Untuk melakukan redistribusi, klik
nama pendidikan yang berwarna orange tersebut sehingga muncul halaman seperti pada gambar berikut :

Daftar pada gambar di atas menggambar data pegawai sesuai dengan nama pendidikan yang kita pilih pada
halaman Form Entry Rencana Kebutuhan. Untuk membuat rencana redistribusi, pilih tombol “Buat Rencana”
sehingga akan muncul halaman seperti berikut :

Pilih “Rencana Redistribusi” seperti gambar di atas gambar di atas lalu tekan tombol PROSES untuk
melanjutkan proses rencana redistribusi.
Ada 5 jenis rencana redistribusi : 1. Memindahkan Pegawai (Internal); 2. Memindahkan Pegawai (Eksternal); 3.
Meningkatkan Kompetensi Pegawai (Pendidikan); 4. Meningkatkan Kompetensi Pegawai (Pelatihan); 5. Pensiun
Sukarela.
a). Memindahkan Pegawai (Internal)
Jika kita memilih rencana redistribusi “Memindahkan Pegawai (Internal)”, proses selanjutnya akan masuk ke
halaman pemilihan unit pemindahan internal seperti berikut :

Tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan data.
b). Memindahkan Pegawai (Eksternal)
Jika kita memilih rencana redistribusi “Memindahkan Pegawai (Eksternal)”, data pegawai akan tersimpan
sebagai bahan kebutuhan pemindahan pegawai.
c). Meningkatkan Kompetensi Pegawai (Pendidikan)
Jika kita memilih rencana redistribusi “Meningkatkan Kompetensi Pegawai (Pendidikan)”, proses selanjutnya
akan masuk ke halaman pemilihan unit pemindahan internal seperti berikut :

Tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan data.
d). Meningkatkan Kompetensi Pegawai (Pelatihan)
Jika kita memilih rencana redistribusi “Meningkatkan Kompetensi Pegawai (Pendidikan)”, proses selanjutnya
akan masuk ke halaman pemilihan unit pemindahan internal seperti berikut :

Tekan tombol SIMPAN untuk menyimpan data.
e). Pensiun Sukarela
Jika kita memilih rencana redistribusi “Pensiun Sukarela”, data pegawai akan tersimpan sebagai bahan
kebutuhan data pensiun.
Untuk mencetak hasil isian rencana redistribusi, anda bisa menekan tombol “CETAK RENCANA DISTRIBUSI”
pada halaman Rencana Redistribusi seperti gambar berikut :

Hasil halaman Cetak Daftar Usulan Kebutuhan dapat dilihat seperti gambar berikut:

5. Skala Prioritas
Untuk membuat skala prioritas, silahkan pilih menu Kebutuhan > Skala Prioritas seperti gambar berikut :

Setelah anda memilih menu tersebut, maka akan muncul halaman pencarian sebagai berikut :

Masukkan skala dan jumlah prioritas pada kolom yang tersedia untuk setiap tahun anggaran, lalu tekan tombol
PROSES untuk menyimpan data.
Catatan :
Skala harus berbeda untuk tiap usulan pemenuhan, daftar usulan yang muncul adalah untuk rencana
pemenuhan kebutuhan pegawai sebagai pegawai baru (pelamar umum) / peneriman CPNS
.
6. Laporan Rencana Pemenuhan
Untuk mencetak laporan rencana pemenuhan, silahkan pilih menu Laporan > Rencana Pemenuhan seperti
gambar berikut :

Setelah anda memilih menu tersebut, maka akan muncul halaman seperti berikut :

7. Laporan Rencana Redistribusi
Untuk mencetak laporan rencana redistribusi, silahkan pilih menu Laporan > Rencana Redistribusi seperti
gambar berikut :

Setelah anda memilih menu tersebut, maka akan muncul halaman seperti berikut :

8. Cetak Laporan Perhitungan Kebutuhan
Untuk mencetak laporan perhitungan kebutuhan, silahkan pilih menu Laporan > Perhitungan Kebutuhan
seperti gambar berikut :

Berikut merupakan tampilan hasil laporan perhitungan rencana kebutuhan.

9. Cetak Laporan Rencana Pemenuhan & Redistribusi
Untuk mencetak laporan perhitungan kebutuhan, silahkan pilih menu Laporan > Rencana Pemenuhan &
Redistribusi seperti gambar berikut :

Beriku tmerupakan tampilan hasil laporan recana pemenuhan & redistribusi kebutuhan.

10. Cetak Laporan Kelebihan & Kekurangan PNS
Untuk mencetak laporan perhitungan kebutuhan, silahkan pilih menu Laporan > Data Kelebihan & Kekuranan
PNS seperti gambar berikut :

Berikut merupakan tampilan hasil laporan kelebihan & kekurangan PNS.

