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PANDUAN UPDATE APLIKASI SIMPUS
A. PENDAHULUAN

Software Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) merupakan software yang ditujukan
untuk mengelola aktivitas keseharian Puskesmas mulai dari pendaftaran pasien,
manajemen diagnosa, manajemen obat, manajemen pasien, sampai dengan rekap
pelaporan data. Software SIMPUS ini merupakan software berbasis web yang bisa
dijalankan lintas sistem operasi (cross platform), artinya program ini dapat dijalankan
melalui sistem operasi Windows (Windows XP, Vista, maupun Windows 7) atau bisa
juga berjalan di sistem operasi Linux. Hal ini sangat menguntungkan apabila nantinya
kebijakan pemerintah daerah untuk menggunakan software open source telah
diterapkan, maka penggunaan aplikasi ini tidak mengalami masalah karena bisa berjalan
di sistem operasi Linux. Untuk menjalankan aplikasi ini cukup menggunakan web
browser seperti Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google chrome, Opera dan
sebagainya. Namun, untuk tampilan grafis yang maksimal disarankan menggunakan
Mozilla Firefox atau Google chrome.
SIMPUS ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman php dan menggunakan
database mysql. Penggunaan icon didalam software ini menggunakan iconset dari fam
fam fam. Aplikasi ini memerlukan satu unit komputer yang berfungsi sebagai web server
dan database, dan beberapa unit komputer yang dipergunakan sebagai client.
B. PANDUAN PEMAKAIAN
1. DASHBOARD
Dashboard SIMPUS merupakan tampilan untuk memuat form kontrol laporan dari database
SIMPUS yang ditampilkan secera terus menerus (real time). Untuk bisa melihat dashboard maka
harus masuk ke link web sebagai berikut : http://dashboardsimpus.temanggungkab.go.id/
maka akan terlihat seperti pada gambar berikut ini :
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Gambar 1.1 Tampilan Awal Dashboard
Gambar 1.1 menujukkan jumlah kunjungan total berdasarkan jenis pembayaran dan jumlah
kunjungan menurut puskesmas. Melalui dashboard ini kepala puskesmas/admin dapat
mengetahui operasional kinerja SIMPUS dari bagian pendaftaran sampai dengan dashboard.
a. Login
Dengan menekan tombol Log-in maka akan terlihat seperti tampilan gambar berikut ini :

Gambar 1.2 Tampilan Log in
Isi username dan password, lalu tekan Login, maka akan terlihat seperti tampilan dibawah
ini :
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Gambar 1.3. Tampilan Setelah Login masuk

Apabila ingin mengetahui rekap kunjungan tanggal/bulan sebelumnya, maka kita bisa
memilih seleksi waktu data kunjungan sesuai keinginan lalu tekan pilih. Data yang tertampil
sesuai dengan pilihan tanggala yang akan ditampilkan pada tanggal penampil data. Contoh:
Tanggal penampil data menunjukkan tanggal 28 Agustus 2019, hal ini menunjukkan bawah
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data yang tertampil merupakan data kunjungan tanggal 28 Agustus 2019 seperti yang
tampak pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.4 Data kunjungan tanggal 28 Agustus 2019
b. Laporan Tumpatan Gigi
Untuk melihat data laporan tumpatan gigi, maka kita harus memilih Data Tumpatan Gigi,
seperti yang terlihat pada gambar di bwah ini :
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Gambar 1.5 Laporan Tumpatan Gigi
Apabila menginginkan laporan bulan tertentu, maka pada kolom bulan laporan dipilih
pilihan bulan yang diinginkan lalu tekan proses, selanjutnya akan tertampil laporan
sesuai dengan bulan laporan yang diminta. Kontrol proses rekap data (data kontrol)
sebagai indikator apabila laporan sudah diproses (background bulan akan berubah
warna hijau jika proses data sudah dilakukan dan menunjukkan data sudah terekap).
c. Laporan Kunjungan Rawat Jalan dan Gangguan Jiwa
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Laporan kunjungan rawat jalan dan gangguan jiwa dapat dilihat apabila kita memilih di form
menu seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 1.6 Laporan Kunjungan Rawat Jalan dan Gangguan Jiwa

Apabila menginginkan laporan bulan tertentu, maka pada kolom bulan laporan dipilih
pilihan bulan yang diinginkan lalu tekan proses, selanjutnya akan tertampil laporan
sesuai dengan bulan laporan yang diminta. Kontrol proses rekap data (data kontrol)
sebagai indikator apabila laporan sudah diproses (background bulan akan berubah
warna hijau jika proses data sudah dilakukan dan menunjukkan data sudah terekap).
d. Kunjungan Usia 15-59 Tahun
Laporan kunjungan usia 15-59 tahun dapat dilihat apabila kita memilih di form menu seperti
yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Data Kontrol

Kunjungan
Usia 15-59
Tahun

Pemilihan
Bulan Laporan

Bulan Laporan
Laporanmpata
Laporan
Kunjungan Usia
15-59 Tahun
Menurut
Puskesmas

Gambar 1.7 Laporan Kunjungan Usia 15-59 Tahun
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Apabila menginginkan laporan bulan tertentu, maka pada kolom bulan laporan dipilih
pilihan bulan yang diinginkan lalu tekan proses, selanjutnya akan tertampil laporan sesuai
dengan bulan laporan yang diminta. Kontrol proses rekap data (data kontrol) sebagai
indikator apabila laporan sudah diproses (background bulan akan berubah warna hijau jika
proses data sudah dilakukan dan menunjukkan data sudah terekap).
e. Laporan Hipertensi
Laporan Hipertensi dapat dilihat apabila kita memilih di form menu seperti yang terlihat
pada gambar dibawah ini.
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Gambar 1.8 Laporan Kasus Hipertensi
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Apabila menginginkan laporan bulan tertentu, maka pada kolom bulan laporan dipilih
pilihan bulan yang diinginkan lalu tekan proses, selanjutnya akan tertampil laporan sesuai
dengan bulan laporan yang diminta. Kontrol proses rekap data sebagai indikator apabila
laporan sudah diproses (background bulan akan berubah warna hijau jika proses data sudah
dilakukan dan menunjukkan data sudah terekap).
f.

Laporan Pasien Gangguan Jiwa
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Gambar 1.9 Laporan Pasien Gangguan Jiwa
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Laporan pasien gangguan jiwa dapat dilihat apabila kita memilih di form menu seperti yang
terlihat pada gambar diatas.
Apabila menginginkan laporan bulan tertentu, maka pada kolom bulan laporan dipilih
pilihan bulan yang diinginkan lalu tekan proses, selanjutnya akan tertampil laporan sesuai
dengan bulan laporan yang diminta. Kontrol proses rekap data sebagai indikator apabila
laporan sudah diproses (background bulan akan berubah warna hijau jika proses data sudah
dilakukan dan menunjukkan data sudah terekap).
g. Laporan Obesitas
Laporan kasus obesitas dapat dilihat apabila kita memilih di form menu seperti yang terlihat
pada gambar dibawah ini.
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Gambar 1.9 Laporan Obesitas
Apabila menginginkan laporan bulan tertentu, maka pada kolom bulan laporan dipilih
pilihan bulan yang diinginkan lalu tekan proses, selanjutnya akan tertampil laporan sesuai
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dengan bulan laporan yang diminta. Kontrol proses rekap data sebagai indikator apabila
laporan sudah diproses (background bulan akan berubah warna hijau jika proses data sudah
dilakukan dan menunjukkan data sudah terekap).
2. UPDATE SIMPUS
a. Integrasi NIK di Form Pendaftaran
Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk warga kabupaten Temanggung di
form pendaftaran SIMPUS sudah bisa diterapkan. Hal ini bertujuan untuk
mempercepat, memperlancar dan memudahkan proses pendaftaran di loket
pendaftaran. Sehingga hanya dengan menggunakan KTP/KK pasien berkunjung ke
puskesmas di pendaftaran akan dilayani dengan cepat.
Sedangkan keuntungan bagi petugas loket pendaftaran adalah mengurangi form
pengisian nama, tempat tanggal lahir, alamat, gol darah, pekerjaan, agama dan No KK,
karena form isian tersebut akan secara otomatis terisi jika No NIK terisi dan valid. Form
ini berlaku hanya untuk NIK penduduk Kabupaten Temanggung.
Gambar dibawah ini menunjukkan form pendaftaran yang sudah terintegrasi dengan
NIK.

Masukkan NIK untuk
pendaftaran pasien
baru, lalu klik cari

Gambar 1.10 Form Pencarian NIK di Bagian Pendaftaran
1) Pasien Baru (Belum Terdaftar SIMPUS )
Buka form pendaftaran pasien baru, lalu tanyakan dan isikan identitas nomor NIK
pasien tersebut di kolom pencarian NIK, lalu tekan Cari. Selanjutnya identitas pasien
seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, gol darah, pekerjaan, agama dan No KK
akan terisi secara otomatis, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 1.11 Hasil Pengisian NIK di Bagian Pendaftaran
2) Pasien Lama (Sudah Terdaftar SIMPUS)
Apabila pasien sudah pernah berkunjung ke puskesmas, selanjutnya masuk ke menu
registrasi pemeriksaan. Pencarian data pasien bisa dicari pada menu pencarian
berdasarkan nama, nomor rekam medis (No RM) atau nama KK, seperti yang tampak
pada gambar dibawah ini :
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Gambar 1.12 Menu Pencarian Data Pasien
Apabila data pasien yang berkunjung sudah ditemukan, selanjutnya tekan proses
registrasi untuk dilakukan tujuan pemeriksaan seperti yang tampak pada gambar
dibawah ini.
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Gambar 1.13 Menu Registrasi Pemeriksaan
Setelah dipilih tujuan pemeriksaan, selanjutnya tekan mendaftar rekam medik dan akan
tampil data pasien yang berkunjung seperti tampak pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.14 Tampilan Hasil Registrasi Pemeriksaan
b. Laporan
Untuk mendapatkan data dan format laporan SIMPUS dapat dilihat dengan login
sebagai pemeriksaan seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.15 Menu Laporan
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Sedangkan macam-macam laporan dapat dilihat berdasarkan kelompok/jenis laporan.
pada update SIMPUS ini, jenis update laporan dapat dilihat pada menu SPM seperti
yang tampak pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.15 Jenis Laporan
1) Laporan kesehatan jiwa
Setelah memilih menu laporan kesehatan jiwa, akan terlihat form isi penanggung
jawab kesehatan jiwa dengan mengisi kolom NIP dan Nama kemudian klik setting.
Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan sesuai dengan
kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan triwulan/semesteran.
Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar dibawah ini.
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Gambar 1.15 Jenis Laporan
Setelah pilihan laporan dipilih, maka akan tampil tampilan laporan seperti yang
terlihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 1.16 Tampilan Laporan Kesehatan Jiwa
2) Laporan Obesitas
Setelah memilih menu laporan obesitas, akan terlihat form isi penanggung jawab
kesehatan jiwa dengan mengisi kolom NIP dan Nama kemudian klik setting. Setelah
itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan sesuai dengan kebutuhan :
laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan triwulan/semesteran. Halaman
laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar 1.15 di atas dan tampilan
laporan obesitas dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.16 Tampilan Laporan Obesitas
3) Laporan kesehatan Indra
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Setelah memilih menu laporan kesehatan indra, akan terlihat form isi penanggung
jawab kesehatan indra dengan mengisi kolom NIP dan Nama kemudian klik setting.
Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan sesuai dengan
kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan triwulan/semesteran.
Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar 1.15 di atas dan
tampilan laporan kesehatan indra dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.17 Tampilan Laporan Kesehatan Indra
4) Laporan cancer
Setelah memilih menu laporan cancer, akan terlihat form isi penanggung jawab
laporan cancer dengan cara mengisi kolom NIP dan Nama kemudian klik setting.
Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan sesuai dengan
kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan triwulan/semesteran.
Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar 1.15 di atas dan
Tampilan laporan cancer dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.
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Gambar 1.18 Tampilan Laporan Cancer
5) Laporan ODGJ
Setelah memilih menu laporan ODGJ, akan terlihat form isi penanggung jawab
laporan ODGJ dengan cara mengisi kolom NIP dan Nama kemudian klik setting.
Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan sesuai dengan
kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan triwulan/semesteran.
Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar 1.15 di atas dan
Tampilan laporan ODGJ dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.19 Tampilan Laporan ODGJ
6) Laporan Hipertensi
Panduan Dashboard dan Laporan Simpus

13

Setelah memilih menu laporan hipertensi, akan terlihat form isi penanggung jawab
laporan hipertensi dengan mengisi kolom NIP dan Nama kemudian klik setting.
Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan sesuai dengan
kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan triwulan/semesteran.
Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar 1.15 di atas dan
Tampilan laporan hipertensi dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.20 Tampilan Laporan Hipertensi
7) Laporan kunjungan 60 th
Setelah memilih menu laporan kunjungan 60 tahun, akan terlihat form isi
penanggung jawab laporan kunjungan 60 tahun dengan cara mengisi kolom NIP dan
Nama kemudian klik setting. Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis
laporan sesuai dengan kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan
triwulan/semesteran. Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar
1.15 di atas dan tampilan laporan kunjungan 60 tahun dapat dilihat seperti gambar
dibawah ini.
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Gambar 1.21 Tampilan Laporan kunjungan 60 tahun
8) Laporan kunjungan 15-59 th
Setelah memilih menu laporan kunjungan 15-59 tahun, akan terlihat form isi
penanggung jawab laporan kunjungan 15-59 tahun dengan cara mengisi kolom NIP
dan Nama kemudian klik setting. Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis
laporan sesuai dengan kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan
triwulan/semesteran. Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar
1.15 di atas dan tampilan laporan kunjungan 15-59 tahun dapat dilihat seperti
gambar dibawah ini.

Gambar 1.22 Tampilan Laporan kunjungan 15-59 tahun
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9) Laporan Pola Penyakit (Kasus Penyakit)
Untuk mendaptkan laporan pola penyakit, maka kita memilih kelompok laporan
kasus penyakit seperti yang tampak pada gambar 1.22 dibawah ini.

Gambar 1.23 Menu Laporan Kasus Penyakit
Setelah memilih menu laporan pola penyakit, kita pilih kasus penyakit, maka akan
terlihat form isi penanggung jawab laporan kasus penyakit dengan cara mengisi
kolom NIP dan Nama kemudian klik setting. Setelah itu masuk ke laporan dengan
memiih jenis laporan sesuai dengan kebutuhan : laporan harian, bulanan, laporan
tahunan atau laporan triwulan/semesteran. Halaman laporan tersebut akan
terlihat seperti pada gambar 1.15 di atas dan tampilan laporan kasus penyakit dapat
dilihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.24 Tampilan Laporan Kasus Penyakit
10) Laporan kunjungan
Setelah memilih menu laporan kunjungan, akan terlihat form isi penanggung jawab
laporan kunjungan dengan cara mengisi kolom NIP dan Nama kemudian klik setting.
Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan sesuai dengan
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kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan triwulan/semesteran.
Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar 1.15 di atas dan
tampilan laporan kunjungan dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.25 Laporan Kunjungan
11) Laporan gigi
Untuk melihat laporan gigi, maka kita memilih kelompok laporan gigi seperti yang
tampak pada gambar 1.25 dibawah ini.

Gambar 1.26 Menu Laporan Gigi
Setelah memilih menu laporan gigi, akan terlihat form isi penanggung jawab
laporan gigi dengan cara mengisi kolom NIP dan Nama kemudian klik setting.
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Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan sesuai dengan
kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan triwulan/semesteran.
Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar 1.15 di atas dan
tampilan laporan gigi dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.27 Tampilan Laporan Gigi
12) Laporan Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas (SP3)
Untuk melihat laporan gigi, maka kita memilih kelompok laporan gigi seperti yang
tampak pada gambar 1.27 dibawah ini.

Gambar 1.28 Menu Laporan SP3
Setelah memilih menu laporan SP3, akan terlihat form isi penanggung jawab
laporan SP3 dengan cara mengisi kolom NIP dan Nama kemudian klik setting.
Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan sesuai dengan
kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan triwulan/semesteran.
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Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar 1.15 di atas dan
tampilan laporan SP3 dapat dilihat seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.29 Tampilan Laporan SP3
13) Laporan Laboratorium
Untuk melihat laporan laboratorium, maka kita memilih kelompok laporan gigi
seperti yang tampak pada gambar 1.29 dibawah ini.

Gambar 1.30 Menu Laporan Lab dan Fisiotheraphy
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Setelah memilih menu laporan kunjungan laboratorium, akan terlihat form isi
penanggung jawab laporan kunjungan laboratorium dengan cara mengisi kolom NIP
dan Nama kemudian klik setting. Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis
laporan sesuai dengan kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan
triwulan/semesteran. Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar
1.15 di atas dan tampilan laporan kunjungan laboratorium dapat dilihat seperti
gambar dibawah ini.

Gambar 1.31 Tampilan Laporan Kunjungan Laboratorium
14) Laporan Fisiotheraphy
Untuk melihat laporan kunjungan fisiotheraphy, maka kita memilih kelompok
laporan gigi seperti yang tampak pada gambar 1.29.
Setelah memilih menu laporan kunjungan fisiotheraphy, akan terlihat form isi
penanggung jawab laporan fisiotheraphy dengan cara mengisi kolom NIP dan Nama
kemudian klik setting. Setelah itu masuk ke laporan dengan memiih jenis laporan
sesuai dengan kebutuhan : laporan bulanan, laporan tahunan atau laporan
triwulan/semesteran. Halaman laporan tersebut akan terlihat seperti pada gambar
1.15 di atas dan tampilan laporan kunjungan fisiotheraphy dapat dilihat seperti
gambar dibawah ini.

Panduan Dashboard dan Laporan Simpus

20

Gambar 1.32 Tampilan Laporan Kunjungan Fisiotheraphy
c. Surat Kelahiran
Apabila ada kasus persalinan, maka surat keterangan lahir dapat diinput pada menu
kelahiran baru, seperti yang tampak pada gambar dibawah ini.

data kelahiran
pemeriksaan
Menu kelahiran baru

Gambar 1.33 Menu Kelahiran Baru
Setelah data-data kelahiran diisi yang meliputi : data bayi, ibu, ayah, pelapor, saksi 1
dan saksi 2 telah diisi, maka langkah selanjutnya menekan SIMPAN, maka data akan
terekap dan akan tampil pada menu daftar kelahiran, seperti yang tampak pada gambar
dibawah ini.
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cetak surat kelahiran

Gambar 1.34 Daftar Kelahiran
Selnjutnya untuk mencetak surat keterangan lahir, pada tampilan daftar kelahiran
memilih menu cetak surat lahir dan hasilnya akan nampak seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.35 Tampilan surat kelahiran
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