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KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA 
NOMOR :        /       /2016 

 
TENTANG  

PEDOMAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS) 
RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA, 

 
Menimbang : 1. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan 

Rumah sakit Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, 
maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Sistem 
Informasi yang akurat dan terpercaya; 

2. bahwa agar pelayanan Sistem Informasi di Rumah 
Sakit Hj. Anna Lasmanah dapat terlaksana dengan 
baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit 
Hj. Anna Lasmanah sebagai landasan bagi  
penyelenggaraan pelayanan Sistem Informasi Rumah 
Sakit Hj. Anna Lasmanah; 

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman 
dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur Rumah Sakit Hj. Anna 
Lasmanah; 

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara RI 5063; 

2. Undang- Undang nomor 44 Tahun 2009 tentang 
Rumah sakit ( Lembaran Negara RI Tahun2009 
Nomor 153,  Tambahan Lembaran Negara RI  Nomor 
5072; 

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah 
Sakit; 

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
340/MENKES/III/2010 tentang Klarifikasi Rumah 
Sakit; 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita 



iii  Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 741); 

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 
tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit; 

7. Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2014 tentang Pola 
Tata kelola RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten 
Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten 
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 47 Seri E);  

 
 

MEMUTUSKAN  
 

Menetapkan :  
Pertama  : Memberlakukan Pedoman Pelayanan Instalasi Sistem 

Informasi Rumah Sakit (SIRS) RSUD Hj. Anna 
Lasmanah Banjarnegara 

Kedua  : Mengamanatkan kepada Kepala Instalasi Sistem 
Informasi Rumah Sakit (SIRS) untuk menjadikan 
pedoman pelayanan serta melengkapi prosedur tetap 
yang diperlukan 

Ketiga  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan 
apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam penentapanya akan diadakan perbaikan 
sebagaiamana mestinya 

 
      Ditetapkan di  : Banjarnegara 
      Pada tanggal :  

         
DIREKTUR RSUD 

HJ. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA 
 
 
 

DR. AGUNG BUDIANTO, M.KES 
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3   Lampiran  
SK Direktur RSUD 
Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara 
Nomor  : 
Tanggal : 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang 

Dalam   rangka   meningkatkan   produktivitas   kerja   pelayanan   
sistem informasi, pengolahan dan pemrosesan data serta peningkatan 
kemampuan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan RSUD Hj 
Anna Lasmanah Banjarnegara, perlu diupayakan kegiatan peningkatan 
pelayanan yang efektif, efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, 
terpadu dan akuntabel. Salah satu bentuk penerapannya melalui sistem 
otomasi pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi  Informasi  (TI)  melalui  
penggunaan  Sistem  Informasi Rumah Sakit berbasis komputer. Semakin 
pesatnya kemajuan teknologi di bidang informasi juga berdampak lurus 
terhadap perubahan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Dalam kaitan ini, peran dan fungsi pelayanan data dan informasi 
yang dilaksanakan oleh unit kerja pengelola data dan informasi dituntut 
untuk mampu merespon berbagai penyesuaian dan perubahan yang ada. 

 
Fasilitas pelayanan publik khususnya rumah sakit saat ini tidak lagi 

berfungsi sebagai lembaga sosial semata, tetapi sudah bergeser menjadi 
organisasi yang berorientasi pada manajerial bisnis yang keberadaannya 
patut untuk diperhitungkan. Perubahan fungsi ini terjadi dengan seiring 
banyak ditemukannya penyakit-penyakit baru maupun teknolologi 
pengobatan yang semakin berkembang pesat. Sehingga rumah sakit dituntut 
untuk meningkatkan kinerja dan daya saing sebagai sebuah badan usaha 
tanpa harus mengurangi fungsi dan misi sosial yang dibawanya. Organisasi 
rumah sakit harus merumuskan kebijakan-kebijakan strategis diantaranya 
efektifitas dan efisiensi dari semua pelaku rumah sakit serta harus mampu 
secara cepat dan tepat mengambil keputusan dalam upaya peningkatan 
pelayanan kesehatan sebagai perwujudan penyelenggaraan kegiatan 
pelayanan kesehatan yang baik. 

Teknologi yang dipersiapkan khusus untuk membantu proses 
pengolahan data dari kegiatan pemberian pelayanan kesehatan kepada 
pengguna layanan kesehatan di RSUD Hj Anna Lasmanah berupa Sistem 



4  Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Informasi merupakan sarana 
penting untuk tercapainya kualitas pekerjaan yang efektif dan efisien. Sistem 
Informasi Rumah Sakit (SIMRS) berbasis komputer mutlak diperlukan untuk 
operasional rumah sakit dimana menjadi salah satu komponen yang ikut 
menentukan upaya peningkatan mutu tersebut. Sistem Informasi Rumah 
Sakit secara umum bertujuan untuk mengintegrasikan sistem informasi dari 
berbagai sub sistem dan mengolahnya agar berguna untuk pengambilan 
keputusan. Selain itu, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) 
adalah sistem komputerisasi komunikasi yang memproses dan 
mengintegrasikan seluruh alur proses kegiatan pelayanan kesehatan yang 
ada di RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara dalam bentuk jaringan 
koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh 
informasi secara cepat dan akurat. 
 

 B. Tujuan Pedoman 
Tersusunnya pedoman penyelenggaraan Sistem Informasi Rumah Sakit 

untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian dan  keseragaman dalam  hal  
pengelolaan data  dan  informasi dengan meningkatkan pendayagunaan 
sarana, tenaga dan sumberdaya lainnya secara efektif dan efisien serta 
dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi para pelaku rumah sakit 
baik Staf Medis Fungsional (SMF), perawat, tenaga administrasi manajemen 
maupunpelaksana pengolah data dan informasi berbasis komputer 
diseluruh unit kerja di lingkungan RSUD Hj Anna Lasmanah. 

 
C. Ruang Lingkup Pelayanan 

Ruang lingkup Pedoman Sistem Informasi dan Standar Operasional 
Komputer di Lingkungan RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara meliputi 
Sistem Informasi Lingkup Intranet dan Internet juga Unsur Pendukung 
Aplikasi KHS-billing system  pada RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara. 

 
D. Batasan Operasional 

1. Sistem 
Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau 
variabel yang teroganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama 
lain, dan terpadu. 

2. Informasi 
Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 
dinterpretasi untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Sistem Informasi (Electronic Office E-Office) 
Sistem informasi adalah aplikasi perkantoran yang  mengganti proses  
administrasi berbasis  manual  ke proses berbasis elektronis dengan 
memanfaatkan fasilitas LAN. 
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4. Sistem Informasi Manajemen 

Sistem informasi manajemen (SIM) adalah sistem perencanaan bagian dari 
pengendalian internal suatu organisasi yang meliputi pemanfaatan manusia, 
dokumen, teknologi, dan prosedur oleh manajemen untuk memecahkan 
masalah kebijakan strategis seperti biaya produk, layanan atau strategi 
bisnis. 
 

5. Jaringan Lokal (Local Area Network, LAN) adalah sekelompok atau beberapa 
komputer dengan perangkat pendukungnya yang terhubung dan dapat 
berkomunikasi dalam area kerja tertentu. 

6. Jaringan Jarak Jauh (Wide Area Network, WAN) adalah dua atau lebih LAN      
yang terhubung dan dapat berkomunikasi. 

7. Jaringan Komputer Lokal Berbasis Internet (Intranet) adalah suatu jaringan 
komputer yang menggunakan fasilitas LAN dan atau WAN untuk keperluan 
internal. 

8. Jaringan Komputer Global (Internet) adalah kumpulan jaringan komputer 
yang saling terhubung dan menganut konsep terbuka, sehingga informasi 
yang ada didalamnya dapat diakses secara luas. 

9. Penyedia Layanan Internet (Internet Services Provider, ISP) adalah suatu 
kegiatan usaha yang menyediakan layanan akses ke jaringan internet. 

10. Perangkat Lunak Jaringan adalah sarana untuk dapat berhubungan 
dengan komputer lain melalui jaringan, sehingga pertukaran data dapat 
terjadi dengan mudah.. 

11. Perangkat Lunak Aplikasi adalah sebagai interface untuk menuliskan pesan 
yang akan dikirimkan kepada orang lain termasuk situs web. 

12. Penyimpan Data (Disk Storage, Storage Devices) adalah perangkat keras 
yang digunakan sebagai sarana menyimpan data dalam bentuk elektonik. 

13. Persuratan Elektronik (Electronics Mail – email) adalah sistem 
korespondensi yang menggunakan media elektronis, baik dalam lingkup 
internal maupun eksternal. 

14. Kode Akses (Password) adalah kombinasi huruf, angka dan karakter 
khusus sebagagai pengenal dan pengaman dalam mengakses sistem 
komputer. 

15. Identitas Pengguna (Account) adalah data pengguna yang perlu dicatat 
untuk mendapatkan alokasi ruang dalam mengoperasikan Sistem Informasi 
dengan memasukan kode akses. 

16. Sistem Pengamanan (Security System) adalah sistem yang dibangun 
untuk mencegah pengaksesan secara tidak sah dan perusakan, serta 
menjamin kerahasiaan data. 

17. Penampil Informasi/Penjelajah (Browser) adalah perangkat lunak untuk 
menjelajah data dan informasi yang terdapat pada jaringan komputer baik 



6  melalui Intranet maupun Internet. 
18. Lemari Penyimpanan File Elektronis (Folder) adalah wadah penyimpanan 

data elektronis dalam bentuk file yang tersusun dengan baik. 
19. Pengaman  Sistem  Jaringan  Komputer (Firewall)  adalah  perangkat 

lunak dan/atau perangkat keras untuk menjamin penguna yang memiliki 
otorisasi dalam mengakses jaringan. 

20. Program  adalah  serangkaian  instruksi  yang  memerintah  komputer 
tentang apa    yang    harus    dilaksanakan    dan    bagaimana    cara 
melaksanakannya. 

21. Database adalah kumpulan semua data yang disimpan dalam suatu file 
atau beberapa file. 

22. Sistem Basis Data (Database System) adalah sistem yang memuat data 
yang terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan penyimpanan dan 
pengambilan kembali secara elektronis. 

23. Perekaman data  adalah kegiatan manajemen data  atau  pengelolaan 
data yang meliputi memasukkan isi variabel tertentu ke dalam database. 

24. Peremajaan  data  adalah  kegiatan  manajemen  data  yang  meliputi 
menambah, mengubah, dan menghapus data tertentu dan merekamnya 
ke dalam database. 

25. Domain Name System (DNS) adalah distribute database system yang 
digunakan untuk pencarian nama komputer (name resolution) di jaringan 
yang mengunakan   TCP/IP   (Transmission   Control   Protocol/Internet 
Protocol). DNS biasa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke Internet 
seperti web browser atau e-mail, dimana DNS membantu memetakan 
host name sebuah komputer ke IP address 
 

E. Landasan Hukum 
1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rumah 

Sakit Bab I Pasal 1 ayat 4 berisi tentang Dokumen Elektronik adalah setiap 
Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau 
disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau didengar melalui 
Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada 
tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, 
angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti 
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rumah 
Sakit Bab I Pasal 1 ayat 5 berisi tentang Sistem Elektronik adalah 
serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi 
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, 
menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan /atau menyebarkan 
Informasi Elektronik. 
 



7  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rumah 
Sakit Bab I Pasal 1 ayat 6 berisi tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik 
adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, 
Badan Usaha, dan /atau masyarakat. 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit Bab XI Pasal 52 ayat 1 berisi tentang Setiap Rumah Sakit wajib 
melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan 
penyelenggaran Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen 
Rumah Sakit (SIMRS)  

F. Prinsip Dasar Pelayanan 
1.  Kebebasan Memperoleh Informasi 

Setiap unit kerja di lingkungan RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara 
sesuai dengan kewenangannya berhak untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Program Sistematis 
Penguasaan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan program 
yang sistematis, terencana dengan baik dan berkesinambungan. 

3. Implikatif 
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan 
produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja. 

4.  Partisipatif 
Seluruh pelaku rumah sakit di lingkungan RSUD Hj Anna Lasmanah 
Banjarnegara berpartisipasi memanfaatkan teknologi komunikasi dan 
informasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan 
fungsinya. 

5.  Akuntabilitas 
Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi harus dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8   BAB II 
STANDAR KETENAGAAN 

 
 

A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia 
RSUD Hj Anna Lasmanah mempunyai Instalasi Sistem Informasi 

Rumah Sakit (SIRS) terdiri dari :  
1. Kepala Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 
2. Staf Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 

Sumber daya manusia Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit harus 
memiliki kualifikasi dalam bidang :  
1. Analis sistem 

Analis sistem adalah seseorang yang bertanggung jawab 
menterjemahkan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem (user) ke dalam 
spesifikasi teknik yang diperlukan oleh Programmer untuk menjalankan 
kebijakan-kebijakan organisasi. 
2. Programmer 

Programmer yaitu seseorang yang menulis atau membuat perangkat 
lunak komputer yang sudah diterjemahkan oleh analis sistem. 
3. Hardware  

Hardware yaitu kemampuan seseorang dalam menguasai komponen 
pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik. Jadi, rupa 
secara fisik dari komputer, melalui proses input, proses, dan output. 

4. Maintenance jaringan 
Maintenance jaringan tenaga ahli komputer yang menguasai gabungan 
dari beberapa perangkat untuk dapat berbagi sumbar daya, 
berkomunikasi, dan akses informasi dari berbagai tempat atau antara 
satu PC dengan PC lain. 
 

B. Distribusi Ketenagaan 
Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan tenaga, standar jumlah tenaga 
untuk masing-masing kategori tenaga adalah sebagai berikut : 
a. Kepala Instalasi SIRS               = 1 orang 
b. Penanggungjawab pengolahan data dan pelaporan   = 1 orang 
c. Penanggungjawab pemeliharaan database dan program   = 1 orang 
d. Penanggungjawab pemeliharaan perangkat keras dan jaringan = 1 orang 
e. Pelaksana          = 1 orang 
 

C. Pengaturan Jadwal Jam Kerja 
a. Pengaturan jadwal jaga petugas Sirs : 07.30-14.30 WIB 
b. On Call ( sepanjang waktu diluar jam kerja apabila terjadi kendala ) 

 


