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Latar Belakang
Surat Ijin Praktek yang kemudian
disingkat menjadi SIP adalah bukti tertulis
yang diberikan oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota kepada tenaga kesehatan
sebagai
pemberian
kewenangan
dalam
menjalankan praktek. Sesuai dengan UU No.
29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46
Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan .
Dalam
rangka
mengoptimalkan
pelayanan penerbitan surat ijin praktik bagi
tenaga kesehatan yang ada di Kota Bekasi
maka diperlukannya suatu terobosan dalam
mengatasi berbagai permasalahan yang ada
dalam pelayanan tersebut . Salah satu
permasalahan tersebut adalah pelayanan
masih memakai cara manual dengan lama
proses penerbitan 14 hari kerja.
Terobosan atau inovasi yang akan
kami laksanakan adalah pelayanan penerbitan
surat ijin praktik bagi tenaga kesehatan dari
cara manual beralih menggunakan aplikasi
online, yang kami beri nama aplikasi e-iman
online (elektronik input mandiri secara
online) di Dinas Kesehatan Kota Bekasi

Aplikasi
ini adalah sebuah inovasi
dimana pemohon penerbitan surat ijin praktik
dapat menginput secara mandiri dimanapun
dan dari manapun pemohon berada dan berkas
pemohon yang sudah diinput akan di validasi
oleh Tim yang ada di Dinas Kesehatan untuk
dianalisa kevalidan dan kelengkapan berkasnya.
Surat ijin praktik segera diprint dan
ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan,
bagi pemohon yang berkasnya sudah memenuhi
kelengkapannya. Dan pemohon hanya sekali
datang ke Dinas kesehatan untuk mengambil
surat ijin praktik dengan memperlihatkan
berkas aslinya. Proses pelayanan ini akan
selesai dalam jangka waktu 3 hari dihitung
sejak pemohon mendapat tanda registrasi
penerimaan berkas oleh tim admin secara
online.
Aplikasi ini akan kami diuji coba untuk
tenaga kesehatan dokter umum terlebih
dahulu , dan akan di mulai pada pertengahan
bulan Juli tahun 2016, Besar harapan kami
agar aplikasi ini dapat berguna baik buat
pemohon maupun untuk kami pemberi
pelayanan di Dinas Kesehatan , sehingga akan
kami kembangkan kemudian untuk tenaga
kesehatan yang kain dan akan diatur kemudian
di dalam Perwal Kota Bekasi.
Berikut ini adalah tatacara penggunaan
aplikasi e-iman online registrasi baru dan
login....
Dengan alamat :

e-iman.dinkeskotabekasi.info
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Untuk masuk atau login
pada e-Iman Online
(Elektronik - Input Mandiri
secara Online) pemohon
harus mendaftar atau
registrasi terlebih dahulu
dengan cara klik “Daftar
Baru
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Setelah itu masuk ke tahap 3
yaitu masukan data detail
personal pemohon. Ketika
sudah terisi semua klik
“selanjutnya”.
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konfirmasi
data
sudah diinput

yang
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Sebelum registrasi
pemohon di harapkan
membaca keterangan
persetujuan registrasi
online terlebih dahulu
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Pada tahap ke 4 pemohon
harus mengisi informasi
kontak yang nantinya bisa di
hubungi oleh admin. Setelah
data di isi semua pemohon
bisa klik tombol
“selanjutnya”.
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Ketika sudah paham
dengan apa yang di
jelaskan, pemohon bisa
langsung mengklik tombol
“saya setuju”.
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pada tahap ke 5 pemohon
harus mengisi data pendidikan
pribadi, setelah itu pemohon
bisa langsung mengklik
tombol “selanjutnya”.
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Pada tahap 7 pemohon
mengecek ulang data yang
sudah di isi sebelumnya.
Jika pemohon sudah yakin
dengan isiannya, pemohon
bisa langsung mengklik
tombol “simpan”. Ketika
ada pemberitahuan
“registrasi berhasil!” maka
klik “ok” seperti pada
gambar di bawah ini.
ketika tahap daftar baru
sudah selesai, maka
pemohon bisa langsung
Login dengan memasukan
username dan password.
Setelah itu klik “Login”.
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Pada tahap ke 2 akun
login, pemohon harus
mengisi data username,
password, confirm
password, dan email.
Tanda bintang merah di
wajibkan untuk di isi,
setelah itu klik tombol
“selanjutnya”.
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pada tahap 6 pemohon harus
mengisi data praktek, isian
data praktek harus urut.
Pemohon tidak bisa mengisi
praktek II jika praktek I belum
di isi, begitu pula untuk
praktek III. Setelah data
praktek diisi pemohon bisa
mengklik tombol selanjutnya.

12

Ini adalah tampilan ketika
pemohon Login.

