JUKNIS SIDARMAN
A. TAMPILAN AWAL
Halaman ini adalah tampilan awal sidarman (sistem pendaftaran Mandiri). Pada
halaman ini terdapat tombol Umum, BPJS, Cetak PIN, Booking, dan Non Booking.
Pada bagian bawah terdapat area untuk daftar cuti dokter yang berisi data dokter yang
sedang cuti pada hari ini, dan sebelahnya terdapat daftar sisa kuota dokter yang berisi
sisa kuota pendaftaran untuk dokter pada hari ini.

Gambar Tampilan Awal Sidarman

B. UMUM
Halaman ini untuk pendaftaran mandiri kelompok umum. Langkah-langkah :
-

Klik Umum

-

Masukkan No. RM dan Klik Daftar

Gambar Tampilan Form Input No. RM

-

Jika di database tidak tersimpan No. RM tersebut maka akan muncul notifikasi

Gambar Tampilan Jika No. RM tidak ditemukan

-

Jika di database tersimpan No. RM tersebut maka akan ditampilkan konfirmasi
Nama dan Tanggal Lahir

Gambar Tampilan Jika No. RM ditemukan

-

Jika No. RM benar maka langkah selanjutnya adalah memilih klinik, klik pada
klinik yang dituju

Gambar Tampilan Pilih Klinik

-

Jika tidak ada dokter praktik pada hari ini maka akan muncul notifikasi

Gambar Tampilan Notifikasi Poli Tutup

-

Jika pada klinik yang dituju terdapat lebih dari satu dokter maka akan muncul
pilihan lagi untuk memilih dokter

Gambar Tampilan pilihan dokter

-

Klik pada dokter yang dituju

-

Jika kuota sudah habis, dokter cuti, atau poli sudah tutup akan muncul notifikasi

Gambar Notifikasi Kuota Habis

Gambar Notifikasi Dokter Cuti

Gambar Notifikasi Pendaftaran Sudah ditutup

-

Jika masih bisa maka akan muncul tampilan konfirmasi, klik ok jika sudah benar
dan batal jika masih salah

Gambar Tampilan Konfirmasi

-

Sistem akan otomatis cetak karcis untuk ke poli

Gambar Karcis Antrian Dokter di poli

C. BPJS
Halaman ini akan tampil jika tombol BPJS di klik. Terdapat 3 tombol
didalamnya, batal untuk kembali ke menu awal, Rujukan Online untuk pasien BPJS
kunjungan pertama atau Rujukan Online Baru dan Rujukan Lainnya untuk pasien
BPJS kontrol ulang.

Gambar Tampilan Menu BPJS

a. Rujukan Online
-

Klik Rujukan online

-

Input No. Rujukan dan Asal Faskes

Gambar Tampilan Input Rujukan

-

Klik Batal jika ingin kembali kemenu utama atau Daftar untuk melanjutkan

-

Masukkan No. RM dan Telp jika masih kosong

Gambar Tampilan Input No. RM dan Telp

-

Klik Next

-

Maka akan muncul tampilan pilihan dokter sesuai poli rujukan

Gambar Tampilan pilihan dokter

-

Klik dokter yang dituju

-

Jika kuota dokter habis, cuti atau poli sudah tutup maka akan muncul notifikasi

-

Jika masih ada kuota maka akan muncul halaman konfirmasi

Gambar Tampilan konfirmasi

-

Klik ok dan sistem akan otomatis cetak karcis untuk ke poli dan sep

-

Jika sep muncul klik print dan sep akan tercetak.

Gambar Tampilan Casemix & SEP sebelum dicetak

Gambar tampilan SEP & casemix setelah dicetak

b. Rujukan lainnya
Halaman ini untuk pendaftaran mandiri kelompok umum. Langkah-langkah :
-

Klik Rujukan Lainnya

-

Masukkan No. RM

-

Klik Daftar

Gambar Tampilan Form Input No. RM

-

Jika di database tersimpan No. RM tersebut maka akan ditampilkan konfirmasi
Nama dan Tanggal Lahir

Gambar Tampilan Jika No. RM ditemukan

-

Jika di database tidak tersimpan No. RM tersebut maka akan muncul notifikasi

Gambar Tampilan Jika No. RM tidak ditemukan

-

Jika No. RM benar maka langkah selanjutnya adalah memilih klinik, klik pada
klinik yang dituju

Gambar PIlihan klinik

-

Jika tidak ada dokter praktik pada hari ini maka akan muncul notifikasi

-

Jika pada klinik yang dituju terdapat lebih dari satu dokter maka akan muncul
pilihan lagi untuk memilih dokter

Gambar Pilihan Dokter

-

Klik pada dokter yang dituju

-

Jika kuota sudah habis, dokter cuti, atau poli sudah tutup akan muncul notifikasi

-

Jika masih bisa maka akan muncul tampilan konfirmasi, klik ok jika sudah benar
dan batal jika masih salah

Gambar Tampilan Konfirmasi

-

Sistem akan otomatis cetak karcis untuk ke poli

Gambar Karcis Antrian Dokter ke poli setelah tercetak

D. CETAK PIN
Tombol ini untuk pasien yang sudah booking rawat jalan dan ingin cetak pin.
a. Booking umum
-

Pasien masukkan PIN

Gambar Tampilan Form untuk masukkan PIN Booking

-

Jika PIN tidak ditemukan atau dokter cuti mendadak maka akan muncul notifikasi

-

Jika PIN ditemukan maka akan muncul halaman konfirmasi

Gambar Tampilan konfirmasi PIN untuk pasien kelompok Umum

-

Klik OK dan sistem akan otomatis cetak karcis antrian ke poli

b. Booking BPJS
-

Pasien Masukkan PIN

-

Jika PIN tidak ditemukan atau dokter cuti mendadak maka akan muncul notifikasi

-

Jika PIN ditemukan maka akan muncul halaman konfirmasi

Gambar Tampilan konfirmasi untuk pasien BPJS

-

Klik OK dan sistem akan otomatis cetak karcis untuk ke antrian poli

-

Selain itu akan muncul tampilan sep dan perintah untuk cetak, klik print untuk
cetak sep

Gambar Tampilan sebelum klik print

Gambar Casemix sep setelah dicetak

E. BOOKING
Tombol ini untuk ambil antrian ke loket, untuk pasien yang akan booking rawat jalan.

F. NON BOOKING
Tombol ini untuk ambil antrian ke loket, untuk pasien yang ingin mengurus BPJS atau
rujukan pada hari ini.

