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PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh. 

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmatdan hidayah-Nya, sehingga pembuatan Buku Panduan Aplikasi SITARO 

RSUD PetalaBumi Provinsi Riau tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik. 

Aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran Online (SITARO) yang telah 

diterapkan saat ini adalah sebagai titik perubahan dengan semakin canggihnya 

teknologiinformasi sehingga memudahkan bekerja tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

Teknologijaringan yang semakin cepat, dukungan perangkat komputer yang canggih 

menjadikanAplikasi SITARO merupakan sebuah reformasi baru dalam 

menyelesaikan segala urusan pendaftaran, laporan real time, penyimpanan data dan 

kolaborasi informasi & komunikasi.Implementasi. Aplikasi SITARO akan 

disosialisasikan kepada pasien dan bagian pendaftaran dengan harapan mereka 

dapat menjadikan aplikasi ini bisa berguna secara efektif dan efisien sehingga 

proses pendafataran pasien rawat jalan  bisa ditanganisecara tepat. 

 

Akhirnya kami berharap agar buku yang sudah diterbitkan ini dapat menjadi 

panduan dalam pelaksanaan nanti sehingga dapat mencapai target yaitu suatu 

kejasamadalam hal penanganan pendaftaran pasien rawat jalan dilingkungan RSUD 

Petala Bumi Provinisi Riau. 

 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahiwabarakatuh. 

 

 

Direktur RSUD Petala Bumi Provinsi Riau 

 

 

 

 

dr. Eka Yuliartiningsih 

Pembina Tk. I 

NIP. 19660701 199703 2 002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat membuat berbagai 

instansi baik swasta maupun pemerintahan berlomba-lomba dalam 

menerapkan penggunaan tenologi informasi dengan tujuan untuk 

mempersingkat proses birokrasi dan mempermudah proses bisnis di 

instansinya. Salah satunya di RSUD Petala Bumi Provinsi Riau. 

     RSUD Petala Bumi merupakan rumah sakit yang sedang berkembang dan 

sedang berusaha untuk meningkatkan pelayanan serta kualitasnya. Proses 

pendaftaran bagi pasien rawat jalan merupakan salah pelayanan yang sangat 

penting. Oleh karena itu untuk mempermudah pasien dalam melakukan 

pendaftaran dan perjanjian kunjungan rawat jalan dengan berbagai poliklinik 

yang ada di lingkungan RSUD Petala Bumi. Maka RSUD Petala Bumi 

mengembangkan Sistem Informasi Pendaftaran Online (SITARO) untuk 

menjadikan proses pendaftaran rawat jalan menjadi lebih efektif dan efisien. 

     SITARO merupakan sistem yang dibuat berbasis web yang dapat diakses 

melalui browser dan aplikasi android SITARO. SITARO dapat mengakomodasi 

proses pendaftaran pasien baru, pasien lama, pencetakan tiket pendaftaran 

dan pencarian jadwal dokter. Selain itu juga mengakomodasi proses verifikasi 

pendaftaran oleh administrator pendaftaran.  

     Diharapkan dengan adannya SITARO, RSUD Petala Bumi dapat 

memberikan kemudahan dan pelayanan yang terbaik bagi pasien maupun 

karyawannya sesuai dengan visi RSUD Petala Bumi yaitu unggul dalam 

pelayanan. 

 

 

Pekanbaru, Oktober 2018 

 

Tim SITARO 
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BAB II 

ISI 

I. Pengguna Pasien 
 

A. Memulai Aplikasi Sitaro 

 

1. Akses terhadap aplikasi Sitaro dapat dilakukan dengan mendownload aplikasi 

sitaro di google play dengan mengetikkan kata kunci RSUD Petala Bumi 
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2. Selain itu Akses terhadap aplikasi Sitaro dapat dilakukan dengan 

menggunakan web browser favorit anda seperti Google Chrome atau Mozilla 

Firefox. 

 

3. Setelah browser berjalan, pada alamat browser ketikkan URL: 

http://103.108.9.246:8080/sitaro maka anda akan langsung diarahkan ke 

halaman beranda aplikasi Sitaro. 

 

 

 

 

http://103.108.9.246:8080/sitaro


7 
 

B. Pendaftaran Pasien Baru  

 

1. Pendaftaran bagi pasien baru dapat dilakukan dengan menekan tombol 

pasien baru di beranda dan anda akan diarahkan ke halaman yang berisi 

formulir pendaftaran pasien baru. 

 

2. Langkah pertama pada pendaftaran pasien baru anda akan diminta untuk 

mengisi data diri seperti nama, nomor ktp, jenis kelamin dll. Selanjutnya tekan 

tombol berikutnya.  
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3. Untuk memilih tanggal lahir dan tanggal kunjungan. Cara pemilihannya 

adalah dengan menekan tombol bulan dan tahun diatas, kemudian pilih tahun 

terlebih dahulu, pilih bulan dan terakhir tanggal. 

 

 

 

4. Langkah kedua, anda akan diminta untuk memilih tanggal kunjungan dan 

poliklinik yang anda tuju. Pemilihan tanggal kunjungan hanya dapat dilakukan 

tujuh hari sebelum hingga 1 hari sebelum kunjungan. kemudian tekan tombol 

simpan. 
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5. Apabila poliklinik yang anda tuju sudah penuh kuotanya untuk hari itu, maka 

akan muncul pemberitahuan untuk mendaftar pada poliklinik tersebut pada 

hari lain. 

 

6. Langkah ketiga, anda akan mendapatkan nomor tiket pendaftaran dan 

selanjutnya tekan tombol download tiket untuk mengunduh tiket pendaftaran 

online anda. 
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7. Berikut adalah tiket pendaftaran online anda yang dapat dibawa pada hari 

kunjungan atau berobat anda ke RSUD Petala Bumi. Kemudian perlihatkan 

tiket tersebut ke petugas pada loket pendaftaran. 
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C. Pendaftaran Pasien Lama 

 

1. Pendaftaran pasien lama dapat dilakukan dengan menekan tombol pasien 

lama dengan syarat anda sudah pernah terdaftar sebagai pasien di RSUD 

Petala Bumi. Selanjutnya anda akan diarahkan kehalaman yang berisi 

formulir pasien lama. 

 

2. Langkah pertama anda akan diminta untuk mengetikkan nomor rekam medis 

(MR) atau nama atau tanggal lahir anda. Apabila nama anda sudah terdaftar 

sebagai pasien maka akan muncul nomor mr, nama dan tanggal lahir. Pilih 

data  yang sesuai dengan data diri anda. 
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3. Setelah dipilh maka data anda akan muncul secara otomatis pada kolom 

nomor mr, nama dan tanggal lahir dibawah kolom pencarian. Kemudian tekan 

tombol berikutnya. 

 

 

4. Langkah kedua, silahkan pilih tanggal kunjungan anda dan poliklinik yang 

anda tuju. Sama seperti pendaftaran pasien baru apabila kuota poliklinik yang 

anda pilih pada hari itu sudah penuh maka anda akan diminta untuk memilih 

tanggal kunjungan pada hari lain. Pemilihan tanggal kunjungan hanya dapat 

dilakukan tujuh hari sebelum hingga 1 hari sebelum kunjungan. 
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5. Langkah ketiga, anda akan mendapatkan nomor tiket pendaftaran dan 

selanjutnya tekan tombol download tiket untuk mengunduh tiket pendaftaran 

online anda. 

  

 

6. Berikut adalah tiket pendaftaran online anda yang dapat dibawa pada hari 

kunjungan atau berobat anda ke RSUD Petala Bumi. Kemudian perlihatkan 

tiket tersebut ke petugas pada loket pendaftaran. 
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D. Melihat Jadwal Dokter 

 

1. Jadwal Dokter dapat anda lihat dengan menekan  tombol jadwal dokter pada 

halaman beranda dan anda akan diarahkan ke halaman jadwal dokter. 

 

2. Pada halaman jadwal dokter akan terdapat daftar nama dokter berdasarkan 

poliklinik beserta hari praktek dan jam prakteknya. 
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3. Agar mempermudah pencarian jadwal anda dapat memilih poliklinik yang 

ingin anda lihat jadwal dokternya. Selain itu anda juga dapat mengetikkan 

nama dokter pada kolom pencarian nama dokter untuk melihat jadwal dokter 

tertentu. 

 

4. Berikut adalah jadwal dokter berdasarkan poliklinik yang telah dipilih 

sebelumnya. 
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II. Pengguna Admin 

 

A. Login Admin 

 

1. Akses terhadap aplikasi Sitaro dapat dilakukan dengan menggunakan web 

browser favorit anda seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. 

 

2. Administrator pendaftaran online dapat mengakses halaman admin dengan 

mengetikkan URL: http://103.108.9.246:8080/sitaro/web/adminmaka 

anda akan langsung diarahkan ke halaman admin aplikasi sitaro. 

 

3. Anda akan diarahkan kehalaman login admin sitaro. Silahkan isi username 

dan password anda. Kemudian tekan tombol masuk. 

 

 

http://103.108.9.246:8080/sitaro
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B. Menu Admin 

Pilihan menu yang dapat digunakan adalah  

1. Kunjungan Hari Ini : Daftar Pasien yang berkunjung pada hari tersebut 

2. Antrian Kunjungan : Daftar Pasien yang akan berkunjung pada hari berikutnya 

3. Riwayat Kunjungan : Daftar Pasien yang sudah diproses pendaftarannya 

4. Laporan Kunjungan : Pencetakan Laporan Kunjungan yang sudah diproses 

 

 

C. Menu Kunjungan Hari Ini 
 

1. Menu kunjungan merupakan data pasien baru dan lama yang mendaftar 

untuk kunjungan hari tersebut dan susunannya berdasarkan waktu 

pendaftarannya. Pada menu ini admin dapat menekan tombol proses untuk 

memproses pendaftaran. 
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2. Pada halaman proses pendaftaran admin akan diminta untuk mengisi nomor 

mr pasien berdasarkan data yang didapat di SIM-RS bagi pasien baru dan 

meperbarui data jika ada data yang ingin diperbarui. Untuk mengubah data 

tekan tombol ubah data.  

 

 

3. Pada mode ubah data admin dapat mengisi nomor mr dan perubahan data lainnya 

kemudian tekan simpan setelah itu tekan tombol selesai untuk memproses bahwa 

kunjungan sudah selesai. 
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D. Menu Antrian Kunjungan 

Menu antrian kunjungan merupakan data pasien baru dan lama yang 

mendaftar pada hari setelah hari tersebut hingga seterusnya. Admin hanya dapat 

melihat data pasien dengan menekan tombol lihat tetapi tidak bisa memproses 

pendaftaran pasien. 

 

 

E. Menu Riwayat Kunjungan 

           Menu riwayat kunjungan merupakan data pasien baru dan lama yang sudah 

diproses dan sudah memiliki nomor mr bagi pasien baru. Admin tetap dapat 

merubah data pasien pada menu ini jika terjadi kesalahan data pada pemrosesan 

kunjungan hari ini. 
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F. Menu Laporan Kunjungan 

 

1. Menu laporan kunjungan berisi riwayat kunjungan yang dapat dicetak menjadi 

laporan pdf. Admin dapat memilih rentang tanggal riwayat kunjungan yang 

ingin diproses lalu menekan tombol proses untuk melihat data. Kemudian jika 

data preview telah tampil maka admin dapat menekan tombol ekpor pdf.   

 

2. Berikut adalah laporan riwayat kunjungan dalam bentuk pdf 
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G. Menu Profil 
 

1. Pada sudut kanan halaman admin terdapat nama admin yang dapat ditekan 

dan akan memunculkan dua tombol yaitu ubah profil dan logout. Tombol 

logout akan mengarahkan ke halaman login dan tombol profil akan 

mengarahkan ke halaman ubah profil.  

 

2. Pada tab ubah profil admin dapat mengubah data profilnya. Apabila telah sesuai 

maka tekan tombol simpan. 

 

3. Pada tab ubah password, admin dapat mengubah paswordnya dengan mengetikkan 

password lama kemudian mengetikkan password baru dan mengetikkan ulang lagi 

password baru. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Kesimpulan 

 Sistem Informasi Pendaftaran Online (SITARO) dapat mempermudah proses 

pendaftaran rawat jalan bagi pasien lama maupun pasien baru di lingkungan RSUD 

Petala Bumi Provinisi Riau sehingga dapat mempersingkat waktu pada proses antrian 

pendaftaran rawat jalan. 


