
JUKNIS 
SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap) 

 

SIRANAP adalah aplikasi yang menyediakan informasi mengenai data kapasitas dan ketersediaan 

setiap jenis tempat tidur pada Rumah Sakit. 

 

TUJUAN SIRANAP 

• Memberikan akses kepada masyarakat ataupun pengguna untuk mengetahui 

ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit 

• Transparansi informasi pelayanan Rumah Sakit 

 

MANFAAT SIRANAP 

• Meminimalisir terjadinya penolakan pasien karena tempat tidur penuh 

• Memastikan pasien rawat inap dapat dilayani di Rumah Sakit 

• Mendukung SPGDT Kesehatan dan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) 

 

METODE UPDATE DATA SIRANAP 

1. Terintegrasi dengan SIMRS 

• RS yang sudah mempunyai SIMRS dan  dapat diintegrasikan dengan SIRANAP 

• Informasi ketersediaan Tempat Tidur di RS  sudah sesuai dengan format data yang  

ditentukan 

• Data & Informasi tersebut diintegrasikan ke server  SIRANAP secara realtime dengan 2 

metode pilihan,  yaitu metode GET data dan metode POST data 

• Data yang sudah terunggah (ter-upload) akan  otomatis memperbaharui aplikasi SIRANAP 

Versi 2.1 

 

2. Entry Data SIRANAP Secara Manual 

• RS yang belum mempunyai SIMRS  melakukan entry data ketersediaan tempat  tidur 

secara manual 



• Minimal entry data sebanyak 2 (dua) kali  dalam sehari yaitu pukul 06.00 pagi dan pukul  

18.00 sore oleh pihak Rumah Sakit 

• Entry data secara manual menggunakan  username dan password sirs service yang telah  

diberikan oleh admin 

 

CARA MENGAKSES SIRANAP 

1. Menuju website Direktorat Pelayanan Kesehatan http://yankes.kemkes.go.id/ 

 

2. Klik link banner Sistem Informasi Rawat Inap (SIRANAP) atau langsung menuju link 

http://yankes.kemkes.go.id/app/siranap/pages/rsvertikal 

 

http://yankes.kemkes.go.id/
http://yankes.kemkes.go.id/app/siranap/pages/rsvertikal


Ada 5 menu pada tampilan utama aplikasi SIRANAP, antara lain: 

i. Rumah Sakit Vertikal  

Adalah menu untuk menampilkan data ketersediaan tempat tidur pada RS Vertikal 

 

ii. Rumah Sakit Daerah 

Adalah menu untuk menampilkan data ketersediaan tempat tidur pada RS Daerah 

 

iii. Rumah Sakit Lainnya 

Adalah menu untuk menampilkan data ketersediaan tempat tidur pada RS lain 

(selain RS Vertikal dan RS Daerah) 



 

iv. Entry Data 

Adalah menu untuk melakukan entry data SIRANAP secara manual yang dilakukan 

oleh Rumah Sakit 

 

v. Juknis Bridging 

Menampilkan juknis bridging SIMRS dengan SIRANAP 

 



CARA ENTRY DATA PADA APLIKASI SIRANAP 

1. Menuju website yankes.kemkes.go.id kemudian klik link banner SIRANAP 

 

2. Setelah masuk ke aplikasi SIRANAP, klik menu Entry Data 

 

3. Login dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan 

 

 

 



4. Setelah berhasil login, klik menu Entry Data. Menu Entry Data digunakan untuk mengisi data 

(update) jumlah tempat tidur 

 

5. Klik button Entry Data untuk mulai mengisi data jumlah tempat tidur dan klik Save jika telah 

selesai mengisi data 

 

 

 

 

 

 



6. Menu Bridging SIMRS digunakan untuk melakukan bridging antara SIMRS pada RS dengan 

aplikasi SIRANAP 

 

7. Jangan lupa logout setiap kali selesai melakukan update data jumlah tempat tidur 


