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SIMPUS 

 

Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) adalah sebuah 

aplikasi sistem Informasi yang terintegrasi dan didesain multi user yang disiapkan 

untuk menangani keseluruhan proses manajemen puskesmas. Dalam 

implementasinya, SIMPUS ini terdiri atas berbagai modul yaitu: Admin Sistem 

(manajemen user), Pelayanan yang meliputi Loket, Poli BP/umum, Poli Gigi, 

Lab/Radiologi, Poli KIA, UGD, Rawat Inap, dll. Terdapat juga terdapat modul 

Transaksi yang dapat mengelola kegiatan farmasi yang meliputi pembelian obat, 

distribusi obat, permintaan obat, pemakaian obat dan lain sebagainya. 

Selanjutnya disertai dengan modul Laporan yang dapat di ambil sebagai bahan 

analisa maupun kebutuhan lainnya. 

 

Aplikasi SIMPUS ini memungkinkan koneksi online antara Dinas 

Kesehatan dengan Puskesmas beserta unit-unit yang dimiliki secara real time. 

Dengan data yang saling terintegrasi dengan berbagai Instansi luar dan ditunjang 

dengan berbagai macam fitur yang memudahkan pengguna. 

  

LEVEL HAK AKSES 

 

Merupakan pembagian hak akses pengguna untuk dapat membuka 

menu-menu yang sesuai dengan tugasnya masing-masing agar tidak tumpang 

tindih antara pengguna satu dengan yang lainnya.  

 

 

 

 



 
  

SUPER ADMIN 

Adalah pemegang semua hak akses pada sistem ini. Yang 

berhak mengelola sistem dan mengatur hak akses user dengan level 

di bawahnya. 

 

USER PUSAT 

Adalah pengguna dengan level di bawah super admin yang 

memiliki hak akses untuk mengolah master data, meminta menerima 

dan mengolah laporan serta menjadi pengolah isi content di halaman 

sistem Pusat. 

 

PENANGGUNG JAWAB PUSKESMAS 

Adalah penanggung jawab di puskesmas tertentu. Jadi 

sistem ini untuk tiap satu puskesmas akan memiliki 1 penanggung 

jawab. Memiliki hak akses untuk membuat user puskesmas serta 

mengolah halaman puskesmas yang berada di bawah tanggung 

jawabnya. 

 

USER PUSKESMAS 

Adalah pengguna yang mengolah isi content di halaman 

sistem puskesmas. Antara lain, mendaftarkan pasien, melayani pasien, 

mendistribusikan obat, merekan hasil pemeriksaan pasien, dll. 

 

 

 

 

 

 



 
  

LOGIN 

 

Halaman ini digunakan untuk masuk ke Aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Puskesmas. Merupakan proses keamanan dan otorisasi pengguna 

agar tidak semua pengguna bisa masuk ke dalam sistem. Melalui form login ini 

user akan akan diarahkan ke halaman menu berdasarkan hak akses masing-

masing. Dibawah ini adalah tampilan dari halaman login SIMPUS. 

 

Tampilan Halaman Login 

 

Pada form login ini terdapat 2 inputan yaitu : 

 Username : Nama Pengguna 

 Password : Kata kunci 



 
  

HALAMAN UTAMA 

 

Halaman yang akan terbuka setelah pengguna berhasil melakukan 

login. Pada halaman ini user akan terlihat beberapa menu yang terdapat dalam 

sistem, di menu yang berbentuk persegi dan didalamnya terdapat icon dan judul, 

dan jika di tekan akan mengarahkan halaman menuju link pada judul menu 

tesebut. Isi dari halaman ini bergantung dari user yang masuk pada sistem. 

Sehingga menu yang tersaji adalah hak akses user atau yang boleh menu yang 

diperbolehkan melakukan pemrosesan data. 

 

Tampilan halaman utama PUSAT 

 

 



 
  

Menu Bar : Terdapat di bagian atas yang menginformasikan nama pengguna 

beserta menu lainnya. 

Menu Utama : Terdapat di bagian tengah berisi tentang pilihan menu untuk 

melakukan pemrosesan data. 

 

Dan untuk tampilan halaman di puskesmas berbeda dengan yang di 

halaman pusat, jika pusat langsung menampilkan box data-data master, maka di 

puskesmas menampilkan box data-data poli yang ada dipuskesmas tersebut. 

Berikut adalah tampilan halaman utama untuk pengguna yang di masingmasing 

puskesmas : 

 

 

Tampilan halaman utama PUSKESMAS 

 

Halaman utama puskesmas akan langsung menampilkan antrian 

pasien pada hari itu disertai pilihan poli dan jumlah pasien yang antri. Untuk 

melihat pasien di tiap-tiap poli maka tekan saja kotak yang berisi gambar dan 

keterangan poli dan Anda akan diarahkan menuju halaman poli yang dipilih. 

Selanjutnya jika ingin mendaftarkan pasien untuk periksa maka Anda dapat 

menekan tombol + yang berada di pojok kanan atas yang akan menuju pada 

daftar pasien. 



 
  

 

MASTER 

 

Menu master adalah menu yang terdapat beberapa data yang berguna 

untuk mempersiapkan proses berjalannya alur sistem dari SIMPUS. Dikarenakan 

semua pelayanan dan transaksi akan mengambil dari master data ini. 

 

Tampilan halaman MASTER PUSKESMAS 

 

Berikut adalah daftar beberapa data master : 

1. Puskesmas 

Berisi data-data puskesmas yang akan digunakan di dalam SIMPUS 

tersebut. 

 

2. Poli 

Berisi data-data poli yang berada di dalam puskesmas. Untuk tiap 

puskesmas bisa bermacam-macam poli yang tersedia. 

 

 



 
  

3. Pegawai 

Berisi data-data pegawai dan penanggung jawab tiap puskesmas. 

Untuk user pegawai yang berhak membuat adalah super admin 

untuk user di pusat & penanggung jawab. Lalu yang Penanggung 

jawab untuk membuat user yang berada di lingkup puskesmas. 

 

4. Obat Berisi 

data-data obat yang diakan digunakan untuk melakukan 

pendistribusian berserta pelayanan terhadap pasien. Untuk 

pendistribusian maka pihak pusat yang akan melakukan 

pendistribusian ke puskesmas dan pihak puskesmas yang akan 

melakukan pendistribusian di tiap-tiap poli yang berada di dalam 

puskesmas tersebut. 

 

5. Gudang Obat 

Gudang obat adalah tempat penyimpanan obat atau stock obat di 

pusat, puskesmas maupun poli. 

 

6. Supplier 

Berisi data supplier yang memasok atau menyuplai barang, obat 

atau alat ke pusat. Data supplier ini akan digunakan untuk transaksi 

pemasukan barang, obat maupun alat. 

 

7. Jenis Bayar  

Data jenis bayar merupakan jenis pembayaran pasien ke puskesmas 

yang bisa melalui askes, umum dan lain-lain. 

 

 



 
  

8. Sumber Dana 

Sumber dana disini dimaksudkan untuk pusat jika melakukan 

transaksi menggunakan sumber dana dari mana.  

 

9. Diagnosa 

Daftar diagnosa yang sudah terlampir sebagaimana terdapat pada 

ICDX yang dimasukkan ke dalam database sistem.  

 

10. Tarif & Tindakan 

Untuk data tarif dan tindakan sistem SIMPUS ini mengambil data 

dari daftar perda setempat. 

 

11. Kecamatan 

Berisi data kecamatan. 

 

12. Kelurahan 

Berisi data kelurahan. 

 

13. Pasien 

Merupakan data pasien di tiap-tiap puskesmas dilengkapi dengan 

riwayat medis pasien. 

 

14. Dokter  

Data dokter yang menangani di tiap puskesmas dan poli. 

 

15. Unit 

Data Unit atau Desa yang dimiliki oleh masing-masing Puskesmas 

Induk. 



 
  

16. Kamar 

Data kamar untuk rawat inap. 

 

Berikut di bawah adalah contoh cara untuk menambah, mengedit 

beserta menghapus data yang dapat berlaku untuk semua menu di dalam master 

data. 

 

Tampilan master data unit 

 

Jika ingin menambah, meng-edit atau menghapus data, bisa 

dilakukan dengan menekan icon : 

 : Untuk menambah data 

 : Untuk merubah data 

 : Untuk menghapus data. 

 

 



 
  

PELAYANAN 

 

Dalam pelayanan terhadap pasien maka langkah-langkah untuk 

menggunakan SIMPUS ini dimulai dari loket untuk pendaftaran antrian pasien ke 

poli, lalu poli yang menangani melakukan pemeriksaan dengan mengisi form 

yang tersedia. Dan selanjutnya pasien melakukan pembayaran untuk 

mendapatkan tanda terima pembayaran. 

Berikut adalah menu-menu yang tedapat di pelayanan : 

 

Tampilan halaman pelayanan 

 

 



 
  

LOKET 

Di halaman loket ini terdapat tampilan antrian pasien beserta jumlah 

tiap-tiap poli dan total kunjungan pasien. Berikut ini adalah tampilan halaman 

loket. 

 

 

Tampilan halaman loket 

Untuk masuk ke poli silahkan tekan kotak yang bergambar disertai text 

dan jika ingin menambah pasien yang daftar silahkan tekan icon bergambar + di 

pojok kanan atas. 



 
  

Setelah Anda menekan icon bergambar + maka halaman akan 

diarahkan menuju tabel daftar pasien. Kolom pencarian terdapat di sebelah kiri 

atas untuk mencari nama, nomor atau data pasien yang ingin mendaftar. Dan jika 

pasien tidak ditemukan, maka Anda dapat menambah daftar pasien dengan 

menekan icon + dihalaman pasien. Berikut adalah tampilan halaman tabel daftar 

pasien beserta pencarian data pasien dan penambahan pasien baru. 

 

Tampilan halaman pasien 

 

Silahkan cari nama, NIK, RM atau Nomor BPJS dikolom pencarian. Jika 

pasien tidak ditemukan, silahkan entry data pasien terlebih dahulu. Dan jika sudah 



 
  

ditemukan data pasien maka tekan detail untuk melihat detail data pasien dan 

didaftarkan ke ruang poli yang dinginkan dan juga jenis bayar pasien. 

Disebelah kanan atas ada pilihan pasien BPJS atau NON BPJS sesuai 

dengan jenis bayar yang akan dilakukan oleh pasien. Dan berikut tampilan pasien 

yang akan didaftarkan. 

 

Tampilan detail pasien NON BPJS 

 

 

Tampilan detail pasien BPJS 

 



 
  

 

Pada gambar diatas dapat dilihat detail pasien di sebelah kiri dan 

untuk sebelah kanan adalah form pendaftaran antrian pasien yang berisi kolom 

untuk memilih poli yang diinginkan dan jenis pembayaran. Dan jika sudah diisi 

inputan form tersebut silahkan klik tombol antri untuk menuju pada halaman poli 

yang sudah dipilih. 

 

POLI 

Pada halaman poli terdapat tabel antrian pasien yang hendak periksa. 

Dimulai dari atas adalah urutan antrian pasien yang paling awal. Jika pasien sudah 

dipanggil dan suruh masuk untuk dilakukan pemeriksaan, maka tekan icon 

bergambar periksa untuk masuk ke dalam form pemeriksaan pasien. 

Tampilan antrian pasien di poli 



 
  

Pada gambar diatas dapat dilihat daftar pasien yang mau diperiksa. 

Untuk tombol disebelah kanan atas yang bertuliskan “Selesai” dan “Antri” adalah 

penyaringan pasien yang belum ditangani berada pada halaman “Antrian” dan 

yang sudah ditangani berada pada halan “Selesai”. Silahkan tekan icon periksa di 

dalam tabel paling kanan untuk masuk ke dalam form pemeriksaan pasien 

Setelah masuk ke form pemeriksaan pasien maka akan terlihat 

tampilan seperti gambar di bawah ini. 

 

Tampilan pemeriksaan pasien 



 
  

Disebelah kiri adalah data rekam medik pasien yang akan diperiksa, 

lalu disebelah kanan atas terdapat detail data pasien. Dan untuk pemeriksaan 

pasien ada dibawah detail data pasien. Silahkan melengkapi form yang sudah 

tersedia untuk menangani pasien. Untuk kolom “obat yang digunakan” akan 

mengambil stock farmasi puskesmas. 

 

Setelah data dilengkapi dan menekan tombol simpan maka secara 

otomatis halaman akan diarahkan menuju halaman antrian poli yang sudah 

selesai. Dan untuk melihat detail dari pemeriksaan pasien dapat menekan tombol 

detail yang terdapat di dalam tabel sebelah kanan. Berikut dibawah ini adalah 

tampilan detail pasien yang sudah ditangani oleh poli yang bersangkutan . 



 
  

 

Tampilan hasil pemeriksaan pasien 

Disebelah kiri adalah data rekam medik pasien yang akan diperiksa, 

lalu disebelah kanan atas terdapat detail data pasien. Dan untuk pemeriksaan 

pasien ada dibawah detail data pasien. Disebelah kanan bawah adalah data hasil 

pemeriksaan terakhir pasien dan data ini yang nantinya akan tampil pada 

halaman pembayaran. 

 



 
  

PEMBAYARAN 

Menu pembayaran akan menampilkan data pasien yang sudah selesai 

dilayani beserta statusnya: 

Tampilan pembayaran pasien 



 
  

Untuk detail pembayaran bisa diklik tombol detail dan berikut contoh 

gambar detail pembayaran pasien: 

 

Tampilan detail pembayaran pasien 

Pada gambar diatas dapat dilihat hasil pemeriksaan bernama pasien 

tersebut dan dibawahnya sebelah kiri terdapat keterangan dari hasil pemeriksaan. 

Lalu disebelah kanan terdapat tarif dan jumlah harga serta total biaya yang harus 

dibayar pasien. Dan jika pasien sudah membayar maka silahkan tekan tombol 

lunas (akan berubah menjadi batal bayar jika sudah lunas) untuk mengkonfirmasi. 

Lalu di sebelah kanan atas ada tombol cetak untuk menerbitkan 

kwitansi yang akan diberikan kepada pasien. Berikut adalah contoh kwitansi 

pembayaran : 

 

 

 



 
  

 

Tampilan kwitansi pembayaran pasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

TRANSAKSI 

 

Di dalam SIMPUS ini proses pendistribusian obat ada beberapa tahap 

yaitu pemasukan obat di pusat, pendistribusian obat ke masing-masing 

puskesmas dan dari pihak puskesmas akan menerima pengiriman obat dari pusat. 

Selanjutnya puskesmas akan mendistribusikan di tiap-tiap poli yang terdapat 

pada puskesmas tersebut. 

Berikut adalah menu-menu yang tedapat di pelayanan : 

 

Tampilan halaman transaksi 

 

PEMASUKAN OBAT 

Pemasukan obat dilakukan oleh pusat yang akan mengambil di 

supplier dengan menggunakan sumber dana sebagai biaya dari pemasukan obat 

tersebut. Di bawah ini adalah form untuk transaksi pemasukan obat yang 

dilakukan oleh pusat. 



 
  

 

Tampilan transaksi pemasukan obat 

Pada gambar diatas dapat dilihat transaksi yang menggunakan master 

data sumberdana, supplier dan rincian jenis obat yang masuk. Disertai tanggal 

pemasukan obat, keterangan no batch dan tanggal kadaluarsa dari tiap-tiap jenis 

obat. 

 

PENDISTRIBUSIAN OBAT 

Distribusi obat dibagi menjadi 2 yaitu: 

 Distribusi obat dari pusat ke puskesmas 

 Distribusi obat dari puskesmas ke unit 



 
  

Di bawah ini adalah form untuk transaksi pendistribusian obat yang 

dilakukan oleh pusat. 

 

Tampilan transaksi distribusi obat pusat ke puskesmas 

Pada gambar diatas dapat dilihat transaksi distribusi obat yang berisi 

tanggal distribusi beserta keterangan. Lalu puskesmas yang akan menerima dan 

rincian obat yang di distribusikan disertai tanggal kadaluarsa, nomor batch dan 

harga dari masing-masing obat. 

 

 

 

 



 
  

 

Tampilan transaksi distribusi obat puskesmas ke unit/desa 

Pada gambar diatas dapat dilihat transaksi distribusi obat yang berisi 

tanggal distribusi beserta keterangan. Lalu poli yang akan menerima dan rincian 

obat dapat dilihat dengan menekan icon detail pada tabel tersebut sesuai 

dengan baris yang diinginkan. Jika ingin menambah, meng-edit atau 

menghapus data, bisa dilakukan dengan menekan icon :  

 : Untuk menambah data 

 : Untuk melihat detail data 

 : Untuk merubah data 

 : Untuk menghapus data. 

 

 

 

 



 
  

PENERIMAAN OBAT 

Penerimaan obat dapat dilihat oleh puskesmas di menu traksaksi -> 

obat diterima. Lalu dapat mengecek stock barang di gudang jumlah yang sudah 

ditambahkah setelah menerima pendistribusian. Di bawah ini adalah form 

transaksi penerimaan obat yang dapat dilihat oleh puskesmas. 

 

Tampilan transaksi penerimaan obat 

Pada gambar diatas dapat dilihat transaksi penerimaan obat beserta 

tanggal distribusi yang dilakukan oleh pusat beserta keterangannya. Dibawahnya 

terdapat tabel daftar rincian obat yang diterima. Setelah obat diterima maka 

disarankan agar langsung melihat pada menu gudang obat yang disediakan. 

Apakah stock obat yang diterima sudah bertambah ataukah belum. Jika stock 

obat sudah bertambah maka proses pendistribusian obat dari pusat ke 

puskesmas sudah benar. Begitu juga dengan pendistribusian dari gudang 

puskesmas ke poli maka dapat juga segera dicek pada gudang obat. 

 

 



 
  

Berikut adalah tampilan gudang pusat dan puskesmas : 

 

Tampilan gudang obat pusat 

 

 

Tampilan gudang obat puskesmas 

 



 
  

LAPORAN 

 

Halaman laporan ini digunakan untuk mencari laporan yang 

dibutuhkan dan untuk saat ini di Aplikasi SIMPUS terdapat 8 macam laporan yaitu 

sebagai berikut : 

 Laporan LPLPO 

 Laporan LB1 

 Laporan Kunjungan 

 Laporan Upaya Kesahatan 

 Laporan Tifoid 

 Laporan Diare 

 Laporan STP 

 Laporan ISPA 

Dan nantinya laporan-laporan ini akan terus bertambah macamnya 

sesuai kebutuhan. Berikut adalah tampilan menu laporan. 

  

Tampilan menu laporan 



 
  

Silahkan memilih periode rentang tanggal data yang akan dicari lalu klik tombol 

proses. 

 

Tampilan cari laporan 

maka selanjutnya sistem akan memuat halaman dan berikut contoh 

hasil pencarian laporan 

 

Tampilan hasil laporan kunjungan 



 
  

Bisa juga dilihat dalam bentuk statistik dan berikut dibawah tampilan 

statistic dalam diagram batang : 

 

Tampilan statistic laporan kunjungan 

Terdapat juga fitur untuk cetak data sebagai file hardcopy dan juga 

convert dalam bentuk excel sebagai file softcopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

Sekian dari kami, semoga buku panduan ini dapat membantu pengguna dalam 

menjalankan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. 

(SIMPUS) 

 

Jika ada yang perlu ditanyakan kembali silahkan hubungi Tim SIMPUS. 

 

 

 

“Terima Kasih” 
 

 

 

 


