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Pasal 1 

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

2. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS 

adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan 

mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk 

jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh 

informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari Sistem Informasi 

Kesehatan. 

3. Sistem Informasi Kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, 

informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia 

yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan 

atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan  

4. .... 

SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang 

memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah 

Sakit guna mendukung pelayanan kesehatan.  



Pasal 2 

Pengaturan SIMRS bertujuan meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan 

pelayanan Rumah Sakit. 



Pasal 3 

1. Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan SIMRS. 

2. Penyelenggaraan SIMRS sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat menggunakan aplikasi dengan kode 

sumber terbuka (Open Source) yang di sediakan oleh 

Kementerian Kesehatan atau menggunakan aplikasi 

yang dibuat oleh Rumah Sakit. 

3. Aplikasi SIMRS yang dibuat oleh Rumah Sakit 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi 

persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Menteri 

Setiap rumah sakit WAJIB menyelenggarakan 

SIMRS  



Pasal 4 

1. Setiap Rumah Sakit harus melaksanakan pengelolaan dan 

pengembangan SIMRS.  

2. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SIMRS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus mampu meningkatkan dan mendukung 

proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang meliputi: 

a) kecepatan, akurasi, integrasi, peningkatan pelayanan, peningkatan 

efisiensi, kemudahan pelaporan dalam pelaksanaan  operasional;  

b) kecepatan mengambil keputusan, akurasi dan kecepatan identifikasi 

masalah dan kemudahan dalam penyusunan strategi dalam pelaksanaan 

manajerial; dan  

c) budaya kerja, transparansi, koordinasi antar unit, pemahaman sistem dan 

pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi.  

 

 Rumah sakit WAJIB melaksanakan pengelolaan dan 

pengembangan SIMRS sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing RS 



Pasal 5 

1. SIMRS harus dapat diintegrasikan dengan program 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta merupakan 

bagian dari Sistem Informasi Kesehatan. 

2. Pengintegrasian dengan program Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilaksanakan dalam bentuk kemampuan komunikasi 

data (interoperabilitas). 

3. .. 

4. ..  

 
SIMRS harus dapat diintegrasikan dengan program 

pemerintah atau pemda. Integrasi tersebut dalam bentuk 

kemampuan komunikasi data (Interoperabilitas). 



Pasal 6 

1. Arsitektur SIMRS paling sedikit terdiri atas: 

a) kegiatan pelayanan utama (front office); 

b) kegiatan administratif (back office); dan 

c) komunikasi dan kolaborasi  

2. Selain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah 

Sakit dapat mengembangkan SIMRS dengan menambahkan 

arsitektur pendukung yang berupa Picture Archiver System 

(PACS), Sistem Manajemen Dokumen (Document Management 

System), Sistem Antar Muka Peralatan Klinik, serta 

DataWarehouse dan Bussines Intelegence.  

Arsitektur minimal SIMRS: 

1. Front Office; 2. Back Office; 3. Komunikasi/kolaborasi 

dengan arsitektur pendukung lainnya.  



Pasal 7 
SIMRS yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit harus 

memenuhi 3 (tiga) unsur yang meliputi keamanan secara fisik, 

jaringan, dan sistem aplikasi.  

 

Penyelenggaraan SIMRS harus dilakukan oleh unit kerja 
struktural atau fungsional di dalam organisasi Rumah Sakit 
dengan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih.  

  

 

Unsur-unsur SIMRS: 

1. Fisik; 2. Jaringan; 3. Sistem Aplikasi.  

Pasal 8 



Pasal 9 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan SIMRS 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 



Pasal 10 

1. Menteri melalui Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan 
urusan dibidang Bina Upaya kesehatan, Pemerintah Daerah 
Provinsi melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan SIMRS sesuai dengan tugas, fungsi, dan 
kewenangan masing-masing. 

2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditujukan untuk:  
1. meningkatkan mutu penyelenggaraan SIMRS; dan 

2. mengembangkan penyelenggaraan SIMRS.  

3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan melalui:  
1. advokasi dan sosialisasi; 

2. pendidikan dan pelatihan; 

3. bimbingan teknis; dan/atau 

4. pemantauan dan evaluasi.  



Pasal 11 
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Rumah 
Sakit yang telah menyelenggarakan SIMRS harus 
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 
(dua) tahun.  

 

 Pasal 12 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

 



PENYELENGGARAAN SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT 



1. Latar Belakang 

Sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan upaya kesehatan, Rumah Sakit 

sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi 

baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal sehingga 

perlu diupayakan peningkatan pengelolaan informasi yang 

efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu dan 

akuntabel. Salah satu bentuk penerapannya melalui sistem 

pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi 

melalui penggunaan sistem Sistem Informasi berbasis 

komputer.  



2. Strategi 

Secara umum Sistem Informasi Rumah Sakit harus selaras 

dengan bisnis utama (core bussines) dari Rumah Sakit itu 

sendiri, terutama untuk informasi riwayat kesehatan pasien 

atau rekam medis (tentang indentitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang  

diberikan kepada pasien), informasi kegiatan  

operasional (termasuk informasi sumber  

daya manusia, material, alat kesehatan,  

penelitian serta bank data).  



3. Proses Bisnis 

1. Pelayanan Utama (Front Office) 
Setiap Rumah Sakit memiliki prosedur 
yang unik (berbeda satu dengan lainnya), 
tetapi secara umum/generik memiliki 
prosedur pelayanan terintegrasi yang sama 
yaitu proses pendaftaran, proses rawat 
(jalan atau inap) dan proses pulang 

 

2. Pelayanan Administratif (Back 
Office) 
Proses umum Back Office diantaranya 
perencanaan, pembelian/pengadaan, 
pemeliharaan stok/inventory, pengelolaan 
Aset, pengelolaan SDM, pengelolaan uang 
(hutang, piutang, kas, buku besar dan 
lainnya). Proses back office ini 
berhubungan dengan proses pada front 
office. 

 



4. Arsitektur Infrastruktur 

Kebutuhan infrastruktur jaringan komputer kedepan bukan 

hanya untuk kebutuhan Sistem informasi RS saja, tetapi 

juga harus mampu digunakan 

untuk berbagai hal, seperti  

jalur telepon IP, CCTV,  

Intelegent Building,  

Medical Equipment  

dan lain-lain.  



5. Arsitektur Data (1) 

Untuk menghasilkan informasi yang baik, diperlukan data yang 
homogen. Agar dapat dihasilkan data homogen maka perlu 
dibuat arsitektur data yang baik. Beberapa aspek yang perlu 
diperhatikan dalam membangun arsitektur data: 

 Kodefikasi 

Kodefikasi selain keharusan utk otomatisasi/ 
komputerisasi, juga diperlukan untuk integrasi  
dan penglolaan lebih lanjut seperti statistik.  

 Mapping 

Karena sering berbeda keperluan kode- 
fikasi data, maka diperlukan mapping  
data untuk integrasi dan pengelolaan lebih  
lanjut, misalnya mapping kodefikasi antara tarif  
dengan kode perkiraan/chart of account,  
mapping kode kabupaten/kota dengan provinsi  
dan sejenisnya.  



5. Arsitektur Data (2) 

• Standar pertukaran data antar aplikasi 

Beberapa software aplikasi yang terpisah, membutuhkan standard 

pertukaran data agar dapat berkomunikasi satu aplikasi dengan 

lainnya 

• Database 

Desain struktur database, sebaiknya mengacu pada best practice 

database Rumah Sakit dan mengambil dari sumber terbuka serta 

mempertimbangkan kebutuhan informasi stakeholder terkait.  

 



6. Arsitektur Aplikasi 

Contoh gambaran arsitektur aplikasi minimal SIMRS: 



KEAMANAN 

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

RUMAH SAKIT 



1. Keamanan Fisik 

1. Kebijakan hak akses pada ruang data center/server 

2. Kebijakan penggunaan hak akses komputer  

untuk user pengguna  



2. Keamanan Jaringan 

1. Keamanan jaringan sangat penting untuk dilakukan 

untuk memonitor akses jaringan dan mencegah 

penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. 

2. Segi-segi keamanan dapat didefinisikan sbb: 

• Informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki 

wewenang 

• Informasi hanya dapat diubah  

oleh pihak yang memiliki  

wewenang 

• Informasi tersedia untuk pihak  

yang diberi wewenang 



3. Keamanan Aplikasi 

• Keamanan aplikasi harus mendukung dan 
mengimplementasikan protokol keamanan dalam 
melakukan transfer data. 

• Aplikasi harus memungkinkan masing-masing user dapat 
didentifikasikan secara unik, baik dari segi nama dan 
perannya. 

• Akses melalui metode akses remote  
dapat berfungsi dengan baik melalui  
aplikasi client (yaitu melalui VPN,  
modem, wireless, dan sejenisnya). 

• Aplikasi dapat berfungsi dengan baik  
(compatible) pada software anti-virus  
yang digunakan saat ini.  



TATA KELOLA 



1. Struktur Organisasi 

Rumah Sakit harus memiliki 

unit/instalasi informasi dan 

teknologi yang terdiri dari:  

1. Kepala Instalasi SIMRS  

2. Staf informasi dan teknologi 

Fungsional  

 



2. SDM Informasi dan Teknologi 

Sumber daya manusia informasi dan teknologi terdiri dari 

staf yang memiliki kualifikasi dalam bidang:  

1. Staf Analis System 

2. Staf Programmer  

3. Staf Hardware 

4. Staff Maintanance 

Jaringan 
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