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Pendafiaran online adalah proses untuk memperlancar dan
mempermudah dalam proses pelayanan rawat jalan secara online
melalui aplikasi RSJD Amino Online, baik untuk pasien yang belum
atau sudah pernah berobat di RSJD dr. Amino Gondohutomo

Peraturan Direktur RSJD Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa
Tengah No 3 Tahun 2019, tanggal 1 Oktober 2019 tentang
Pelayanan Pasien di RSJD dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa
Tengah.

1. Meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
2. Memberikan pelayanan pnma pada pasien rawat jalan
3 Memberikan kemudahan pendaftaran, karena tidak perlu datang

ke RSJD dr. Amino Gondohutomo, asalkan memiliki akses
internet

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI
1. Download aplikasi RSJD Amino Online melalui Play Store;
2. Setelah aplikasi terinslal buka aplikasi RSJD Amino Online yang

ada di handphone;
3. Pastikan koneksi internet anda dalam keadaan bagus;
4. Akan muncul halaman awal aplikasi,
5 Klik tombol 'Lanjutan"
6. Berikutnya akan muncul halaman login aplikasi;
7 Bagi pengguna yang belum terdafiar pada aplikasi silahkan

lakukan pendaftaran dengan mengklik pilihan 'Belum Terdaftar
Pengguna Aplikasi?';

8. Akan muncul halaman pendaflaran pengguna, isikan semua
data yang diminta dengan benar dan tepat:
o Pastikan data KTP yaqg dimasukkan sudah benar, apabila

terjadi kesalahan input KfP segera hubungi bagian
pendaflaran untuk dilakukan perbaikan data

. lsikan nama lengkap, tanggal lahir dan alamat sesuai KTP
o Masukan nomor telepon yang masih aktif

9. lsikan password untuk login aplikasi dan ulangi password yang
telah dimasukkan (harus sama), pastikan membuat password
yang mudah diingat
'Apabila te0adi lupa password bisa menghubungi bagian
pendaftaran;

10. Pilih "Saya setuju dengan syarat & ketentuan", kemudian klik
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11. Apabila berhasil membuat akun pengguna baru maka akan
tampil halaman konfirmas,i pendaftaran pengguna berhasil;
Klik tombol login maka ar,da akan diarahkan ke halaman login;

12 Masukkan nomor KTP dan Password yang telah berhasil dibuat;
13. Apabila berhasil login ke aplikasi akan muncul beranda aplikasi

dengan menampilkan nama pengguna aplikasi dan nomor KTP
pengguna;

14. Lengkapi data nomor Rekam Medis anda apabila anda sudah
memiliki nomor rekam medis di RSJD dr. Amino Gondohutomo
Nomor rekam medis bisa dilihat pada kartu berobat;

15. Klik tombol panah ke bawah untuk membuka menu profil
. lsikan nomor rekam medis anda (apabila sudah memiliki),

pastikan tanggal lahir anda sudah benar dan sesuai dengan
KTP karena tanggal lahir akan digunakan sebagai verifikasi
nomor rekam medis;

. Apabila anda sudah merasa nomor rekam medis dan tanggal
lahir anda sudah benar tetapi muncul pesan kesalahan,
kosongkan terlebih dahulu nomor rekam medis dan hubungi
bagian pendaftaran seat anda kontrol ke rumah sakit;

16. Apabila anda akan mendaftarkan anggota keluarga anda dalam
aplikasi, klik menu keluarga kemudian klik tombol tambah, isikan
data keluarga sesuai dengan KTP (apabila sudah memiliki)
Untuk pasien yang belurn memiliki nomor KTP isikan dengan
tanggal lahir pasien (tanggal bulan tahun)
Pastikan nomor rekam medis terisi apabila sudah memiliki
nomor rekam medis.

MEMULAI PENDAFTARAN T'ASIEN
Klik tombol t untuk memb,uka sidebar
Pilih menu "Pendaftaran'
Pilih nama pasien;
Apabila anda sudah menambahkan anggota keluarga maka
namanya akan muncul di dropdown pilihan nama pasien;
Pilih tanggal kunjungan
Gunakan panah ke kanan dan kiri untuk merubah bulan dan
tahun;
Kemudian klik tombol "Pilih Klinrk",
Pilih klinik tujuan anda
Dafiar klinik yang muncul pada pilihan klinik adalah klinik yang
buka pada tanggal kunjungan yang anda pilih;
Pilih Dokter
Data dokter yang muncul adalah sesuai dengan jadwal dokter di
rumah sakit;
Pilih penjamin I carabayar:
. Umum : untuk pasien yang membayar langsung / tunai
. BPJS : untuk pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan

Nasional baik BPJS-PBI atau Non-PBl
Khusus untuk penjamin BPJS diminta untuk mengupload foto
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9 Setelah semua data terisi dan yakin sudah benar klik tombol
"Daftar"

10. Apabila berhasil akan muncul halaman konfirmasi pendaftaran
online;

1I Data pendaftaran online anda dan anggota keluarga bisa di
akses pada menu "Riwayat Periksa"

FITUR PAOA APLIKASI
. Halaman beranda menampilkan Statistik Kunjungan Poliklinik

pada hari tersebut;
. Antrian pendaftaran pasien pada klinik yang telah di prlih;
o Monitoring antrian pasien;
r Menu cek jadwal dokter;
o Menu informasi ketersediaan kamar rawat inap
o Menu informasi tariff rumah sakit:
. Menu pengaduan pasien;

Petunjuk lmplementasi terlamoir

1 Rawat Jalan
2 Rekam Medis
3. Keuangan
4. Humas
5 PDE
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l. Download aplikasi RSJD Online melalui Play Store;
2. Setelah aplikasi terinstal buka aplikasi RSJD Amino Online yang ada di handphone

3. Pastikan koneksi internet anda dalam keadaan bagus

4. Akan muncul halaman awal aplikasi

5. Klik tombol "Lan.iutkan"

6. Berikutnya akan muncul halaman login aplikasi

7. Bagi pengguna yang belum terdaftar pada aplikasi silakan lakukan pendaftaran

Dengan mengklik pilihan "Belum Terdaftar Pengguna Aplikasi ?"

8. Akan muncul halaman pendaftaran pengguna, isikan semua data yang diminta dengan

benar & tepau
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. Pastikan data KTP yang dimasukkan sudah benar, apabila terjadi kesalahan input
KTP segera hubungi bagian pendaftaran untuk dilakukan perbaikan data

. lsikan Nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat sesuai KTP

o Masukkan nomor telepon yang masih aktif

9. lsikan password untuk login aplikasi dan ulangi password yang telah dimasukkan (harus

sama), pastikan membuat password yang mudah diingat;

a '-"

I

*Apabila terjadi lupa password bisa menghubungi bagian pendaftaran

10. Pilih "Saya setuju dengan syarat & ketentuan"; Kemudian klik tombol "Daftarkan Saya"

11. Apabila berhasil membuat akun pengguna baru maka akan tampil halaman konfirmasi

pendaftaran pengguna berhasil;

.-E!F

Klik tombol login maka anda akan diarahkan ke halaman login

tI



12. Masukkan nomor KTP dan Password yang telah berhasil dibuat

13. Apabila berhasil login ke aplikasi akan muncul halaman beranda aplikasi dengan

menampilkan nama pengguna aplikasi dan nomor KTP pengguna;

14. Lengkapi data Nomor Rekam Medis anda apabila anda sudah memiliki nomor rekam

medis di RSJD dr. Amino Gondohutomo
Nomor rekam medis bisa dilihat pada kartu berooat;

15. Klik tombol panah kebawah untuk membuka menu profil

r lsikan nomor rekam medis anda (apabila ;udah memiliki), pastikan tanggal lahir

anda sudah benar & sesuai dengan KTP karena tanggal lahir anda akan

digunakan sebagai verifikasi nomor rekanr medis;

. Apabila anda sudah merasa nomor rekan medis & tanggal lahir anda sudah

benar tetapi muncul pesan kesalahan, ko:;ongkan terlebih dahulu nomor rekam

medis dan hubungi bagian pendaftaran saat anda kontrol ke rumah sakit;
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16. Apabila anda akan mendaftarkan anggota anda dalam aplikasi, klik menu keluarga

kemudaian klik tombol tambah; isikan data keluarga sesuai dengan KTP (apabila sudah

memiliki)
Untuk pasien yang belum memiliki nomor KTP isikan dengan tanggal lahir pasien

(tanggal bulan tahun );

Pastikan nomor rekam medis terisi apabila sudah memiliki nomor rekam medis;

Daflar Anggola Keluarga

l{o. KTP
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1. Klik tombol E untuk membuka sidebar

2. Pilih menu "Pendaftaran"

3. Pilih nama pasien;

Apabila anda sudah menambahkan anggota keluarga maka namanya akan muncul di
dropdown pilihan nama pasien;
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MEMULAI PENDAFTARAN PASI EN
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4. Pilih tanggal kunjungan;

Gunakan panah ke kanan dan kiri untuk merubah bulan dan tahun;

5. Kemudian klik tombol "Pilih Klinik"

6. Pilih klinik tujuan anda;

".I.q.n. trln .l,r|

Daftar Klinik yang muncul pada pilihan klinik adalah klinik yang buka pada tanggal

kunjungan yang anda pilih;

7. Pilih Dokter;

Data dokter yang muncul adalah sesuai dengan jadwal dokter di Rumah Sakit;
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8. Pilih Penjamin / Cara Bayar;

Umum : Untuk pasien yang membayar langsung/ tunai

BPJS : Untuk pasien yang menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional baik

BPJS.PBI atau Non-PBI;

Khusus untuk penjamin BPJS diminta untuk mengupload foto surat rujukan

B
:l

9. Setelah semua data terisi dan yakin sudah benar klik tombol "Daftar"
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10. Apabila berhasil akan muncul halaman konfirma:;i pendaftaran online;

'"':" O ? ; oa'',| i0.!cir4mo

11. Data pendaftaran online anda & an8gota keluarga bisa diakses pada menu "Riwayat

Periksa"

Halaman beranda menampilkan Statistik Kuniungan Poliklinik pada hari tersebut

Ocl.il Anlri.n Polillinik

FITUR PADA APLIKASI RSJD AIVIINO ONLINE
L
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Antrian Pendaftaran Pasien pada klinik yang tel.ah dipilih

001

. Monitoring Antrian Pasien

. Menu Cek ladwal Dokter

Menu lnformasi Ketersediaan Kamar Rawat Inap
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Menu lnformasi Tarif Rumah Sakit
htorm8s Tarif RSJD d AMI{O
GONDo}{,,TOMO
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Menu Pengaduan Pasien

TERIMA KASIH

G)

Data saran/ Aduan Anda
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