
 

Nomor : 779/1B1/PP.PERSI/VI/2020      18 Juni 2020 

Lampiran : 1 (satu) berkas 

Perihal     : Pelatihan Gratis IT Rumah Sakit dan Pemberian Akun Registrasi  

  IT Rumah Sakit (IT.id RS) untuk Anggota PERSI 

   

 

Kepada Yth, 

Pimpinan/Direktur/Kepala Rumah Sakit  
Di tempat 

 

 

Dengan hormat, 

 

Disrupsi disemua bidang, salah satunya bidang kesehatan khususnya rumah sakit saat ini sedang 

terjadi, dimana kita memasuki Industri 4.0. Namun dibandingkan dengan sektor dan industri lain, 

sektor kesehatan khususnya rumah sakit masih tertinggal. Salah satu penyebabnya adalah pemahaman 

yang belum maksimal mengenai teknologi dan solusi berbasis teknologi untuk bisa membantu 

meningkatkan kinerja dan daya saing. Seandainya ini dimanfaatkan secara maksimal, maka teknologi 

yang ada bisa membantu rumah sakit dalam penentuan strategi ke depannya serta interoperabilitas 

dengan pihak-pihak seperti Kementrian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan. Untuk itu PERSI 

mengadakan pelatihan berkala terkait IT khususnya untuk rumah sakit bertajuk PERSI MED.TECH 

PODCASTS 1.0, pelatihan ini gratis untuk Rumah Sakit anggota PERSI yang sudah mengaktivasikan 

IT.id RS (cara pengaktifan terdapat dalam buku modul pada lampiran).  

 

Selain itu PERSI juga memberikan Akun Registrasi Khusus IT Rumah Sakit (IT.id RS) kepada 

semua anggota PERSI (dengan domain: @rs.persi.or.id).  

Kegunaan IT.id RS adalah sebagai berikut : 

 1. Mengikuti semua pelatihan IT rumah sakit bersertifikat secara gratis bagi seluruh anggota PERSI.  

 2. Anggota PERSI yang terdaftar memiliki identitas tunggal, sehingga dapat masuk ke berbagai 

aplikasi sesuai dengan tingkat otorisasinya dengan sekali sign in saja. 

 3. Bekerjasama dengan rekanan-rekanan PERSI dan mendapatkan penawaran khusus menggunakan 

IT.id RS masing-masing yang sudah terdaftar. 

 

Semoga fasilitas IT.id RS dan pelatihan IT ini dapat berguna bagi IT Rumah Sakit dan bisa 

melahirkan CIO (Chief Information Officer) RS yang handal untuk membangun Smart Hospital 

Community di Indonesia. 

 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Welly (0813 80888075) email : 

admin@persi.or.id. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
 

Pengurus Pusat, 

PERHIMPUNAN RUMAH SAKIT 

SELURUH INDONESIA 

 

 

 

Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes 

Ketua Umum 
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Lampiran Surat Nomor : 779/1B1/PP.PERSI/VI/2020 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN  

PELATIHAN VIRTUAL PERSI MED.TECH PODCASTS 1.0 (DIGITAL) 

 

 

Bersama dengan surat ini, Rumah Sakit kami menunjuk perwakilan untuk mengikuti pelatihan virtual 

PERSI MED.TECH PODCASTS 1.0, sbb: 

 

 

Nama RS   :  

 

Kode RS Kemenkes  : 

 

 

 

 

Nama Perwakilan RS*  : 1. 

 

      2. 

 

      3. 

 

      4. 

 

      5.  

 
*Maksimal perwakilan RS yang ditunjuk adalah 5 orang 

 

Syarat tindak lanjut: 

 

 1. Formulir Pendaftaran di scan dan dikirimkan ke email : admin@persi.or.id 

 2. Seluruh perwakilan diharuskan mengisi formulir digital: https://bit.ly/persi-pendaftaran 

 3. Konfirmasi akan dikirimkan melalui email masing2.  

 4. Pendaftaran ditutup tanggal 31 Juli 2020, dan IT.id RS dibatasi 3.000 user dari RS anggota PERSI 

di seluruh Indonesia 

 

Pertanyaan terkait pendaftaran dapat menghubungi Welly: 0813 8088 8075  

 

 

………………..,………………..2020 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

(……Direktur RS…….)       

Nama Email Telepon 
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