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Pelayanan pasien rujukan merupakan pelayanan yang harus 

dilakukan secara terencana, terpadu, cepat dan berkesinambungan, 

karena terkait dengan penanganan awal pasien secara cepat, tepat dan 

akurat. Hal ini perlu dilakukan agar tidak memberi dampak negatif pada 

pasien berupa keterlambatan dalam memberikan bantuan pelayanan 

kesehatan. Selain itu, munculnya Berbagai keluhan masyarakat 

menggenai panjangnya antrian pasien rawat jalan di Rumah Sakit serta 

kesulitan mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan medis menjadi 

sorotan berbagai pihak. Untuk itu Kementerian Kesehatan melalui 

Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan mencoba beberapa terobosan 

dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan membuat 

sistem rujukan digital yang diberinama SISRUTE ( Sistem Informasi 

Rujukan Terintegrasi).  

Sistem rujukan digital adalah teknologi informasi berbasis internet 

yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah 

ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat (horizontal maupun vertikal ) 

dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan 

pasien.  

Sisrute yang awal nya dikembangkan oleh RSUP Dr. Wahidin 

Sudirohusodo kini telah dambil alih oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan guna 

dikembangkan dan telah diterapkan secara nasional. Kedepannya Sisrute 

akan diintegrasikan pula dengan SIMRS GOS (Sistem Informasi dan 

Manajemen Rumah Sakit Global Open Source), sehingga seluruh Sistem 

Manajemen Fasilitas Pelayanan Kesehatan akan dapat terintegrasi di 

suatu sistem yang dapat saling terkoneksi antar satu dengan lainnya. 

RSUD Ungaran sebagai salah satu rumah sakit pemerintah telah 

mengunakan aplikasi SISRUTE dalam melakukan sistem perujukan 

pasien. Sehingga pelayanan perujukan pasien yang awalnya via telepon, 

kini telah beralih melalui melalui media online SISRUTE. 



Kelebihan aplikasi SISRUTE untuk menunjang pelayanan rujukan 

kesehatan adalah 

1. Informasi medis pasien secara cepat dan lengkap dapat diketahui 

sebelum pasien datang 

2. Perujuk bisa mengetahui tujuan RS sesuai kebutuhan pasien 

3. Perujuk bisa dapat kepastian terhadap pasien yang akan dirujuk 

4. Perencanaan alat medis dan SDM dalam membantupenanganan 

pasien menjadi lebih terarah 

5. Keselamatan pasien dapat lebih ditingkatkan 

Diharapkan masyarakat yang ingin mendapatkan perawatan di 

rumah sakit  dapat terlayani oleh rumah sakit yang sudah siap 

sebelumnya karena sudah diatur melalui SISRUTE. Selain Sisrute, 

RSUD Ungaran juga telah menerapkan sistem pendaftaran online untuk 

menghindari antrean panjang pendaftaran pasien berobat rawat jalan. 

Kedua sistem ini merupakan langkah RSUD Ungaran untuk 

meningkatkan layanan mutu terhadap pasien dan keluarga. 

 



 

 

 


