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BAB III 

STANDAR FASILITAS 
 

Penyelenggaraan Pelayanan Sistem Informasi di Rumah Sakit harus 
didukung oleh sarana dan peralatan yang memenuhi ketentuan dan berlaku.   
Lokasi   harus menyatu dengan sistem pelayanan Rumah Sakit, dipisahkan 
antara fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan langsung 
kepada pasien, atau tempat umum. 

Peralatan yang memerlukan ketepatan dilakukan perawatan alat secara 
berkala oleh pelaksana yang berwenang. Peralatan harus dilakukan   
pemeliharaan,   didokumentasi,   serta   dievaluasi   secara berkala dan 
berkesinambungan. 
A. Sarana 

Beberapa aspek penting dalam Sistem Teknologi Informasi yang 
dimiliki dan sudah sesuai dengan standar minimal adalah : 
1. Standar Minimal Sarana Non Teknologi Informasi 

a) Gedung yang memadai dan aman (mempunyai pelindung anti 
petir, kamar mandi, dll) 

b) b.Layout ruangan yang nyaman (tidak terlalu sempit, ruangan 
sejuk ber-AC, dll) 

c) Prosedur tetap perawatan berkala & evaluasi untuk peningkatan 
fasilitas 

2. Standar Minimal Sarana Teknologi Informasi  
a) Peralatan Firewall (kualifikasi firewall router baik router 

hardware / software, dll). 
b) Peralatan Server (kualifikasi server disesuaikan dengan 

kebutuhan, dan untuk optimasi telah dipisah server untuk 
aplikasi, database, share report, dns, latihan, dll) 

c) Prosedur tetap konfigurasi O/S Server (tuneup security server, 
update security, snort, log access) 

d) Peralatan Backup Data (berupa backup server atau external 
harddisk) 

e) Prosedur tetap Backup & Recovery (pemisahan partisi antara 
yang data static dan data dynamic sehingga memudahkan 
process backup baik secara online dengan backup server atau 
secara offline menggunakan external harddisk) 

f) Peralatan Terminal PC (kualifikasi PC sudah disesuaikan 
dengan kebutuhan dan kondisi unit kerja) 

g) Peralatan Networking (kualifikasi minimal peralatan LAN / 
WLAN ) 

h) Prosedur tetap perawatan berkala & evaluasi untuk peningkatan  
i) Fasilitas 
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B. Peralatan 

1. Ruang Kerja 
a) Meja Kerja 
b) Laptop 
c) PC 
d) Internet 
e) Intranet 
f) Loker 
g) Alat Tulis 
h) Papan Tulis 
i) Printer 
j) Switchhub 
k) Router  

2. Ruang server 
a) PC Server  
b) Switchhub  
c) Modem  
d) Router  
e) AC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



11   BAB IV 
TATA LAKSANA PELAYANAN 

 
 

A. Konsep Sistem Infrastruktur  
 

Konsep sistem infrastruktur yang dikembangkan dan untuk 
memperbaiki sistem infrastruktur  RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara 
yaitu berupa penambahan pada sistem Network Operational Center (NOC) 
dan beberapa penyempurnaan pada :  
1. Konfigurasi sistem server 
2. Konfigurasi sistem LAN (Local Area Network) 
3. Konfigurasi sistem WLAN (Wide Area Network) 
4. Konfigurasi system backup         

 
B. Arsitektur Jaringan Komunikasi Data dan Aplikasi Pendukungnya 

Untuk arsitektur jaringan komunikasi data RSUD Hj Anna Lasmanah 
Banjarnegara terbagi atas 2 (dua) layer utama yaitu :  
1. Layer Intranet (LAN - FO) yaitu komunikasi data yang menghubungkan 

setiap perangkat (PC, printer, panel monitor) yang berada di lingkungan 
RSUD Hj Anna Lamanah Banjarnegara yang diakses untuk Aplikasi 
KHS – Billing System, Aplikasi INACBG, SIMPEG, Aplikasi Administrasi 
dan Pembayaran RS serta beberapa aplikasi pendukung lainnya. 

2. Layer Internet (Jaringan Publik) yaitu akses kebutuhan publikasi 
informasi baik di dalam internal maupun dari luar, seperti website 
RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara, Aplikasi SPGDT, dan 
sebagainya. 
 

C. Spesifikasi Aplikasi  
Untuk efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan di lingkungan RSUD Hj Anna Lasmanah maka komputerisasi 
sangat dibutuhkan untuk menghindari kesalahan yang tidak diinginkan 
seperti redudansi data, untigrated data, human error, dan keterlambatan 
informasi mengingat pelayanan kesehatan sangat penting bagi pasien. KHS 
billing system RSUD Hj Anna Lasmanah didesain secara modular sehingga 
apa yang diterapkan dan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan, 
dengan begitu memungkinkan apabila suatu saat menambah modul-modul 
baru yang sesuai dengan perkembangan rumah sakit. Modul tersebut 
sudah diintegrasikan satu sama lain sehingga dapat menghindari double 
entry yang  biasa  sering  terjadi  pada  komputerisasi manual.  
1. Arsitektur Aplikasi 

Mengingat kompleksnya proses bisnis pada rumah sakit, 



12  berikut ini gambaran arsitektur dan variabel Sistem Informasi RSUD 
Hj Anna Lasmanah Banjarnegara   

2. Platform Teknologi  
Platform teknologi RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara 

yang digunakan cukup mampu mendukung kegiatan sistem 
informasi rumah sakit dan memungkinkan untuk dilakukan 
pembaharuan penyesuaian dan pengembangan sesuai dengan 
perkembangan organisasi. Konsep client dengan beberapa kriteria 
sebagai berikut : 
• Server Site : 

Perangkat lunak yang digunakan pada aplikasi pendukung 
layanan kesehatan RSUD Hj Anna Lasmanah Banjarnegara 
adalah sebagai berikut:  
a) Windows Server 2008 sebagai Operating System untuk 

basis data. 
b) Windows Server 2008 / sebagai Operating System untuk 

aplikasi. 
c) MS. SQL-Server / MySQL / PHP sebagai Database Server 

untuk aplikasi portal rumah sakit dan aplikasi 
pendukung 

d) MS. SQL-Server sebagai Database Server untuk aplikasi 
SIMRS. 

• Client Site : 
Software yang dipakai pada penyelengaran Sistem Informasi 
Rumah Sakit RSUD Hj Anna Lasmanah antara lain : 
a) Windows 7 / 8/ 10 atau Linux sebagai sistem operasi 
b) Web browser  

• Development tools 
a) Powerbuilder 9 Advanced Development  
b) MS Visual Basic 6.0 
c) Crystal Report 
d) Remote Desktop Services 
e) PHP  

 
 



13    3. Penjelasan Modul KHS-Billing Sistem RSUD Hj Anna Lasmanah 
a. Modul Admission dan Pendaftaran 

 
Modul  ini  meliputi  pendaftaran  pasien,  pendaftaran 

poliklinik, pendaftaran rawat inap, dan pada sub modul 
customer services memungkinkan user, pasien atau 
pengunjung rumah sakit untuk dapat mengakses informasi 
dokter, informasi pasien yang berkunjung pada rawat jalan, 
rawat inap dan rawat darurat, melihat ketersediaan tempat 
tidur di rawat inap, serta informasi tarif pemeriksaan RSUD Hj 
Anna Lasmanah Banjarnegara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


