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Definisi sistem identifikasi 

pasien

– Identifikasi artinya adalah pengumpulan data dan pencatat
an segala keterangan tentang bukti bukti dari seseorang 
sehingga kita dapat menetapkan dan mempersamakan 
keterangan terse!ut dengan individu seseorang

– dengan kata lain !ahwa 
dengan identi#ikasi kita dapat mengetahui 
identitas seseorang dan dengan identitas terse!ut kita 
dapat mengenal seseorang dengan membedakan dari 
orang lain



Identifikasi pasien dilakukan 

pada saat :

1. Pada saat se!elum pemberian a!at.

2. Pada saat pem!erian darah atau produk darah.

3. Pada saat sebelum pengambilan darah atau 
spesimen lain untuk pemeriksaan klinis.

4. Pada saat se!elum pemberian pengobatan dan 
tindakan atau prosedur



Macam macam Sistem 

Identifikasi Pasien

1. Sistem Identifikasi Pasien Alphabetical murni yaitu identifikasi pasien 

didapatkan dari Penulisan nama pasien secara langsung baik berdasarkan 

wawancara dengan pasien atupun keluarga pasien

2. Sistem Identifikasi Pasien Alphabetical Fonetik yaitu Suatu sistem 

identifikasi pasien berdasarkan huruf ejaan dimana tulisan berbeda tetapi 

lafal atau ejaan sama.

3. Sistem Identifikasi Pasien Alphabetical Soundex fonetik yaitu Suatu sistem 

identifikasi pasien berdasarkan lafal ejaan/ tulisan sama tetapi lafal atau 

ejaan berbeda.



Saat pemasangan gelang 

identifikasi petugas harus :

1. Jelaskan manfaat gelang pasien.

2. Jelaskan bahaya untuk pasien yang 
menolak,melepas,menutupi gelang.

3. Meminta pasien untuk mengingatkan petugas bila 
akan melakukan tindakan atau memberi a!at, 
memberikan pengobatan tidak mengkonfirmasi 
nama dan mengecek gelang identifikas



Untuk mengadakan identifikasi 

kita memerlukan :

1. mengenali secara fisik :

a. melihat wajah/fisik seseorang secara umum.

b. membandingkan seseorang dengan gambar/foto

2. memperoleh keterangan pribadi, yang dimaksud dengan keterangan pribadi 

antara lain :

– Nama - Alamat

– Agama - Tempat/Tanggal lahir

– Tanda tangan - Nama orang tua/Suami/Istri dst



3. Mengadakan penggabungan antara pengenalan fisik

dengan keteranga pribadi, dari penggabungan terseb

ut biasanya yang paling dapat dipercaya berupa :

– KTP - Pasport

– SIM - dan sebagainya.

identifikasi (Lanjutan)



Tujuan Identifikasi Pasien

1. Untuk memberikan identitas pada pasien.

2. Untuk membedakan pasien.

3. Untuk menghindari kesalahan medis (mal 

praktek)



Tujuan sistem identifikasi 

pasien secara alphabetical :

– Untuk memberikan identitas kepada seorang pasien

– Membedakan antara pasien satu dengan yang lain

– Membedakan pasien baru dengan pasien yang lama

– Menghindari terjadinya mal praktik, sehingga dalam 
memberikan pelayanan kepada seorang pasien agar 
pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan mudah dan 
lancar



Prinsip Identifikasi Pasien

– Semua pasien rawat inap, IGD, dan yang akan menjalani suatu prosedur harus 

diidentifikasi dengan benar saat masuk rumah sakit dan selama masa 

perawatannya

– Kapanpun dimungkinkan, pasien rawat inap harus menggunakan 

gelang pengenal dengan minimal 2 data (nama pasien, tanggal lahir).

– Tujuan utama tanda pengenal ini adalah untuk mengidentifikasi pemakainya.

– Tanda pengenal ini digunakan pada proses untuk mengidentifikasi pasien ketika 

pemberian alat, darah, atau produk darah, pengambilan darah dan spesimen 

lain untuk pemeriksaan klinis, atau pemberian pengobatan atau tindakan lain.



Cara pengumpulan identifikasi 

dapat dilakukan dengan cara :

– Wawancara langsung dg sumbernya/ orang lain, biasanya sebelum 

wawancara dimulai sdh disiapkan pertanyaan-2 yg diperlukan.

– Mengisi formulir identifikasi oleh orang yang bersangkutan, dalam 

membuat format isian buatlah pertanyaan-2 yang jelas sehingga 

mudah diisi dan tidak ragu-ragu.

– Gabungan wawancara dengan mengisi formulir, setelah formulir diisi 

maka dilanjutkan dengan wawancara untuk meyakinkan isian yang 

telah dibuat, shingga informasi yang diperoleh akan lebih akurat.



Keakuratan data identifikasi

– Data identifikasi bisa tidak akurat/benar karena 
memang dibuat tidak benar untuk tujuan tertentu.

– Pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dapat 
menimbulkan kesalahpahaman sehingga data yang 
diperoleh kurang akurat / kurang jelas, atau karena 
situasi tertentu sehingga seseorang takut/malu 
mengungkapkan identitasnya



Tata cara Pencatatan Data 

Identifikasi Pasien di Rumah Sakit

1. Nomor Rekam medis Diisi berdasarkan dalam 

urutan nomor rekam medis yang sudah 

disiapkan, sesuai dengan aturan dari masing2 

rumah sakit.



2. Nama Pasien

– Apabila dengan wawancara, penyebutan nama sebaiknya dengan dieja, ini dilakukan 

untuk menghindari kesalahan dalam penulisan nama.

– Nama pasien harus lengkap (bukan nama panggilan)

– Nama pasien sendiri

– Bagi pasien wanita yang bersuami, ditulis dengan NAMA SENDIRI baru di ikuti nama 

suami. Misalnya : Ny. Suhatini Suwardjo dan sebagainya.

– Nama marga ditulis dibelakang nama sendiri, misalnya : Ny.Suciati Sihite

– Gelar ditulis di!elakang nama, misalnya : Sunarto, Drs. Sunarsih, dr. dan sebagainya.

– Penulisan nama harus dengan huruf cetak atau capital.

– Pencatatan harus menggunakan ejaan yang disempurnakan. Dst



3. Alamat Penulisan. alamat sebaiknya ditulis alamat tinggal sekarang 

(sesuai dengan KTP), dengan mencatat nama jalan, nomor rumah, 

RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota madya dan kode Pos.

4. Tempat dan Tanggal Lahir Dicatat selengkap mungkin

5. Umur Diisi sesuai isian/kolom yang disediakan, misalnya jika umurnya 

masih dalam hari maka penulisan diletakan dalam kolom hari, jika 

umurnya bulan maka penulisan dalam kolom bulan dst.

6. Jenis kelamin Diisi yang jelas

7. Status Perkawinan : kawin, Belum/tidak kawin, Duda, Janda

8. Agama : Islam, Protestan, Roma khatolik, Hindu,Budha, Lainnya 

(.................)



– Pendidikan : Belum/tidak tamat SD, Tamat SLTA, Tamat SD, Tamat 

Akademi, Tamat SLTP, Tamat Universitas

– Pekerjaan. Ditulis pekerjaan pasien dan alamat pekerjaan lengkap dengan 

nomor telepon.

– Nomor KTP. harus ditulis dengan lengkap dan jelas

– Suku Bangsa. Ditulis sesuai dengan sukunya

– Nama keluarga terdekat. Nama penanggung jawab pasien Tulislah nama 

dan alamat dengan lengkap serta hubungan keluarga dengan pasien (anak, 

istri, adik dst)

– Penanggung jawab biaya perawatan. Tulis nama dan alamat 

jika perorangan tulis hubungan keluarga, jika instansi tulis nama instansi 

alamatnya



Identifikasi Pasien khusus

– Prosedur Identifikasi Neonatus

– Neonatus harus menggunakan dua gelang identifikasi setiap saat (detail yang sama pada 

dua anggota gerak yang berbeda yaitu anggota gerak atas dan anggota gerak bawah)

– Gelang pasien neonatus berisi identifikasi ibu yang melahirkan pasien jika nama pasien 

neonatus belum terregistrasi. setelah nama neonatus terregistrasi, 

identifikasi mengenai ibu pasien dapat diganti dengan identifikasi pasien tersebut.

– Gelang identifikasi neonatus berukuran panjang 5 cm, dengan penjepit tunggal 

dan 4 lubang jepitan atau disesuaikan dengan produk keluaran pabrik penyedia gelang 

identikikasi neonatus.

– Gelang pink untuk bayi perempuan dan biru untuk !ayi laki-laki



Prosedur Identifikasi Pasien 

Anak

– Gelang identifikasi anak berisi nama pasien, nomor rekam medis, 

tanggal lahir, dan nama orang tua / wali pasien.

– Gelang identifikasi pasien anak berukuran panjang 5 cm, lebar 3 

cm, dengan penjepit tunggal 

dan 4 lubang jepitan atau disesuaikan dengan produk keluaran 

pabrik penyedia gelang identifikasi pasien anak.

– Gelang pink untuk bayi perempuan dan biru untuk bayi laki-laki



Prosedur Identifikasi 

Pasien dengan Alergi

– Pasien harus dipastikan memiliki riwayat alergi atau tidak se!elumm"nd"k0 

di"!ati

– 4elang identi#ikasi alergi !erwarna merah dikenakan di salah satu pergelangan 

tangan danharus di(antumkan nama allergen dengan jelas

– Data allergi harus terd"kumentasi di rekam medis pasien

– Satu gelang alergi dapat memuat maksimal tiga identi#ikasi detail alergi pasien

jika le!ih dari tiga alergi dapat ditam!ahkan gelang identi#ikasialergi !aru 

sesuai dengan kelipatan tiga.

– &ika ditemukan alergi !aru gelang identi#ikasi alergi !aru harusdikenakan.



Prosedur Identifikasi Pasien 

Jatuh

– Pasien dengan resiko jatuh adalah pasien dengan agitas, agres, delirium yang 

belum membaik, geriatri dan pasien lain dengan kebutuhan kekang

– identifikasi pasien dengan resiko jatuh berwarna kuning yang dikenakan di salah 

satu pergelangan tangan dengan pencantuman nama pasien, jenis kelamin, 

nomor rekam medis dan tanggal lahir.

– Pasien agitasi, agresi dan kebutuhan kekang yang beresiko membahayakan 

dirinya dan merusak gelang yang dikenakan di pergelangan tangan dapat 

dikenakan di pergelangan kaki dan apabila pasien sudah membaik dan tenang, 

gelang tidak perlu dipindahkan



Alur dan prosedur pasien Rawat

Inap (RI)

– Penerimaan rawat inap dinamakan Admitting Office atau 

sering dinamakan Central Opname. Fungsi utamanya adalah 

menerima pasien untuk dirawat di rumah sakit. Tata cara 

penerimaan pasien yang disebut admitting prosedure harus 

wajar sesuai dengan keperluannya. Dengan makin 

meningkatnya jumlah pasien, pimpinan rumah sakit harus 

memberikan peratian yang konstan dalam membina sistem 

dan prosedur penerimaan pasien yang sebaik - baiknya



lanjutan

– Pasien yang memerlukan perawatan, dapat dibagi 

menjadi 3 kelompok, yaitu ;

a. Pasien yang todak urgen, penundaan perawatan 

pasien tersebut tidak akan menambah penyakitnya.

b. Pasien yang urgen, tetapi tidak gawat darurat, dapat 

dimasukkan ke dalam daftar tunggu

c. Pasien gawat darurat (emergency), langsung dirawat.



Aturan yang baik harus 

memenuhi hal - hal berikut :

1. Bagian penerimaan pasien bertanggungjawab sepenuhnya 

mengenai pencatatan seluruh informasi yang berkenaan dengan 

diterimanya seorang pasien di rumah sakit

2. Bagian penerimaan pasien harus segera memberitahukan bagian -

bagian lain terutama bagian yang berkepentingan langsung

3. Setelah diterimanya seorang pasien untuk dirawat. Semua bagian 

harus memberitahukan bagian penerimaan pasien, apabila 

seorang pasien diijinkan meninggalkan rumah sakit



Lanjutan

4. Membuat catatan yang lengkap tentang jumlah tempat 

tidur yang terpakai dan yang tersedia di seluruh rumah 

sakit

5. Rekam medis yang lengkap, terbaca dan seragam harus 

disimpan oleh seluruh bagian selama pasien dirawat. 

Intruksi yang jelas harus diketahui oleh setiap petugas 

yang bekerja dalam proses peneriaan dan pemulangan 

pasien.



Ketentuan umum penerimaan 

pasien rawat inap (TPPRI)

1. Semua pasien yang menderita segala macam penyakit, selama ruangan dan fasilitas yang 
memadai tersedia, dapat diterima di rumah sakit

2. Sedapat mungkin pasien diterima di Sentral Opname pada waktu yang telah ditetapkan, kecuali 
untuk kasus gawat darurat dapat diterima setiap saat

3. Tanpa diagnosa yang tercantum dalam surat permintaan di rawat, pasien tidak dapat diterima

4. Sedapat mungkin tanda tangan persetujuan untuk tindakan operasi dan sebagainya (apabila 
dilakukan) dilaksanakan di Sentral Opname

5. Pasien dapat diterima apabila :
a. Ada surat rekomendasi dari dokter yang mempunyai wewenang untuk merawat pasien di 
rumah sakit
b. Dikirim oleh dokter poliklinik
c. Dikirim oleh dokter Unit Gawat Darurat
d. Pasien gawat darurat perlu diprioritaskan



Prosedur Pasien Rawat Inap 

Pasien Baru

1. Petugas pendaftaran menerima pendaftaran pasien dan memastikan terlebih 

dahulu apakah pasien pernah berobat di rumah sakit tersebut atau baru pertama 

kali berobat dan tanyakan apakah pasien membawa / mempunyai surat rujukan. 

Jika pasien membawa / mempunyai surat rujukan dan merupakan pasien baru yang 

pertama kali berobat ke rumah sakit tersebut buatkan No. Rekam Medis dengan 

menggunakan bank nomor dan jelaskan fasilitas dan ruangan untuk rawat inap. 

Jika pasien tidak membawa surat rujukan maka petugas mempersilahkan pasien

untuk pergi ke poli umum dahulu untuk mendapatkan surat rujukan dari dokter atau jika 

poli di rumah sakit tersebut sudah tutup bisa ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan 

pemeriksaan dari dokter dan mendapat surat rujukan untuk dirawat.



Lanjutan

– Setelah disepakati ruangan mana yang akan dipakai, pasien / 

pengantar mengisi surat pernyataan dirawat terhadap pasien 

dan mengisi identitas pasien pada berkas rekam medis dengan 

meminjam kartu identitas pasien atau dengan mewawancarai 

pasien (baik langsung maupun tidak langsung) jika pasien tidak 

membawa atau belum mempunyai kartu identitas serta 

mengisi keterangan lain yang ada pada berkas yang harus 

diisikan (yang tidak tercantum dalam kartu identitas),



Lanjutan

– Buatkan KIB (Kartu Identitas Berobat), Berikan kepada 

pasien dan ingatkan untuk selalu membawa Kartu 

Identitas Berobat setiap kali berobat ke rumah sakit 

tersebut. Bila Kartu Identitas Berobat sudah diberikan 

kepada pasien, kemudian pasien akan diantar oleh 

petugas lain ke ruang rawat inap dan pengantar 

dipersilahkan menyelesaikan proses pembayaran di 

bagian administrasi.



Lanjutan

– Buatkan KIUP (Kartu Indeks Utama Pasien) untuk pasien 

(point poli yang dituju pada bagian belakang KIUP diisi 

dengan nama ruangan rawat inap yang dipilih) dan 

isi buku register TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien 

Rawat Inap) sesuai dengan data dari pasien. Berkas 

rekam medis beserta KIUP diberikan ke bagian distribusi 

untuk dikirim ke ruang rawat inap.



Lanjutan

– Setelah selesai semua berkas termasuk KIUP 

(Kartu Indeks Utama Pasien) dikembalikan dan 

disimpan di bagian filling (Berkas Rekam Medis 

disimpan berdasarkan No. RM sedangkan KIUP 

disimpan berdasarkan Abjad Inisial nama pasien).



Prosedur Penerimaan Pasien 

Rawat Jalan Lama

– Petugas pendaftaran menerima pendaftaran pasien dan perlu 

memastikan terlebih dulu, apakah pasien pernah berobat di rumah 

sakit tersebut atau belum dan tanyakan apakah pasien membawa / 

mempunyai surat rujukan. Jika pasien membawa / mempunyai surat 

rujukan dan merupakan pasien yang pernah berobat sebelumnya, 

diminta menunjukkan KIB-nya oleh petugas dan meminjamnya untuk 

kemudian digunakan mencari dokumen rekam medis yang lama. 

Apabila KIB pasien tertinggal di rumah, tanyakan nama dan alamatnya 

untuk dicari nomor rekam medis pada komputer atau KIUP.



Lanjutan

– Membuat bon peminjaman dengan mencatat 

nama dan nomor rekam medis pada tracer atau 

bon peminjaman kemudian diserahkan kepada 

pihak filling untuk dicari berkas rekam medisnya 

(petugas filling mengisi tanggal berkas dipinjam 

dan nama peminjamnya pada bon peminjaman 

dan buku ekspedisi)



Lanjutan

– Setelah berkas rekam medis siap lalu jelaskan fasilitas dan 

ruangan untuk rawat inap dan jika sudah disepakati ruang 

rawat inap yang akan ditempati, buat surat pernyataan 

dirawat terhadap pasien oleh pengantar / pasien. Kemudian 

tanyakan kembali apakah ada perubahan pada data yang 

lama seperti alamat rumah, no. telp. dan lain - lain, jika ada 

perubahan tuliskan pada lembar rekam medis yang baru lalu 

selipkan di belakang lembar rekam medis yang lama.



Lanjutan

– Mengembalikan KIB pada pasien atau pengantar 

serta mengingatkan pada pasien untuk selalu 

membawa KIB jika kembali berobat, kemudian 

pasien akan diantar oleh petugas lain ke ruang 

rawat inap dan pengantar dipersilahkan 

menyelesaikan proses pembayaran di bagian 

administrasi.



Lanjutan

– Update bagian belakang KIUP dengan mengisikan 

nama ruangan rawat inap yang dipilih pada poin 

poli yang dituju dan isi buku register TPPRJ (Tempat 

Pendaftaran Pasien Rawat Jalan) sesuai data yang 

didapat dari pasien. Berkas rekam medis beserta 

KIUP diberikan ke bagian distribusi untuk dikirim ke 

ruang rawat inap.



Lanjutan

– Setelah selesai semua berkas termasuk KIUP 

dikembalikan dan disimpan di bagian filling 

(Berkas Rekam Medis disimpan berdasarkan No. 

RM sedangkan KIUP disimpan berdasarkan Abjad 

Inisial nama pasien)(petugas filling mengisi 

tanggal kembali pada bon peminjaman dan buku 

ekspedisi).





Prosedur Selama Pasien Di 

Ruang Perawatan

1. Pada waktu pasien tiba di ruang perawatan dan diterima 

oleh perawat, pasien diberi tanda pengenal

2. Perawat menambah formulir - formulir yang diperlukan 

oleh dokter maupun perawat sendiri

3. Selama perawatan, perawat mencatat semua data 

perawatan yang diberikan dari mulai daat pasien tiba di 

ruangan, sampai pasien tersebut pulang, dipindahkan atau 

meninggal.



Prosedur penerimaan pasien 

rawat jalan

– Prosedur penerimaan pasien rawat jalan menurut penjelasan Dirjen 

Yanmed Depkes (1997:23) yaitu sebagai berikut :

– 1) Pasien baru

Setiap pasien baru diterima di tempat penerimaan pasien (TPP) dan 

akan diwawancarai oleh petugas guna mendapatkan data identitas yang 

akan diisikan pada formulir ringkasan riwayat klinik.

Setiap pasien baru akan memperoleh nomor pasien yang akan 

digunakan sebagai kartu pengenal, yang harus dibawa pada setiap 

kunjungan berikutnya ke rumah sakit yag sama, baik sebagai pasien 

berobat jalan maupun sebagai pasien rawat inap.



Lanjutan

– Data pada ringkasan riwayat klinik diantaranya berisi :

- Dokter penanggungjawab Poliklinik

- Nomor Pasien

- Alamat lengkap

- Tempat / Tanggal lahir

- Umur

- Jenis Kelamin

- Status keluarga

- Agama

- Pekerjaan



Lanjutan

– Ringkasan riwayat klinik ini juga dipakai sebagai dasar pembuatan kartu indeks 

utama pasien (KIUP). Pasien baru dengan berkas rekam medisnya akan dikirim 

ke poliklinik sesuai dengan yang dikehendaki pasien. Setelah mendapat 

pelayanan yang cukup dari poliklinik, ada beberapa kemungkinan dari setiap 

pasien :

- Pasien boleh langsung pulang

- Pasien diberi slip perjanjian oleh petugas klinik untuk datang kembali pada 

hari dan tanggal yang telah ditetapkan, kepada pasien yang diminta datang 

kembali, harus lapor kembali ke TPP

- Pasien dirujuk / dikirim ke rumah sakit lain

- Pasien harus ke ruang perawatan



Lanjutan

2) Pasien lama

Pasien lama datang ke tempat penerimaan pasien yang telah ditentukan. Pasien ini dapat

dibedakan :

- Pasien yang datang dengan perjanjian

- Pasien yang datang tidak dengan perjanjian (atas kemauan sendiri)

Baik pasien dengan perjanjian maupun pasien yang datang dengan kemauan sendiri, setelah

mengambil nomor antrian, baru akan mendapat pelayanan di TPP. Pasien perjanjian akan langsung 

menuju polikliinik yang dimaksud karena rekam medisnya telah disiapkan oleh petugas, sedangkan 

untuk pasien yang datang dengan kemauan sendiri harus menunggu sementara rekam medisnya 

dipinjam oleh petugas TPP ke bagian rekam medis. Setelah rekam medisnya dikirim ke poliklinik, 

pasien akan mendapatkan pelayanan di poliklinik dimaksud.







Alur dan prosedur DRM RJ

Sebelum tempat pendaftaran dibuka perlu disiapkan

– Formulir-formulir DRM rawat jalan baru yang telah diberi nomor rekam medis, yaituformulir rekam medis yang 
belum berisi catatan pelayanan pasien,

– Buku register Pendaftaran Pasien Rawat Jalan yaitu buku yang berisi catatan identitas pasiensebagai catatan 
pendaftaran,

– Buku Ekspedisi yaitu buku yang digunakan untuk serah terima DRM agar jelas siapa yangmenerimanya,d)

– KIUP (Kartu Indeks Utama Pasien) yaitu Kartu indeks yang digunakan sebagai petunjuk pencarian kembali 
identitas pasien,

– KIB (Kartu Identitas Berobat) yaitu kartu identitas pasien yang diserahkan kepada pasienuntuk digunakan 
kembali bila datang berobat lagi,

– Tracer yaitu kartu yang digunakan sebagai petunjuk keluarnya DRM dari rak filling,

– Buku Catatan Penggunaan nomor rekam medis yaitu buku yang berisi catatan penggunaannomor rekam medis,

– Karcis pendaftaran pasien



Lanjutan

– Pasien mendaftar ketempat penerimaan pasien. Jika pasien baru maka akan 

diwawancaraitentang dan data indentitas pasien, dibuatkan nomor rekam medis, 

dibuatkan KIB (KartuIdentitas Berobat) untuk diberikan kepada pasien, yang harus 

dibawa apabila pasien tersebut berobat ulang. 

Identitas pasien dalam rekam medis meliputi: nama, jenis kelamin, tempattanggal 

lahir, alamat, nama orang tua, pekerjaan, status pasien (menikah atau belum 

menikah), dan keluhan utamanya guna memudahkan mengarahkan pasien ke 

poliklinik yangsesuai. Identitas ini dicatat secara lengkap pada formulir rekam medis 

rawat jalan, KIB, danKIUP serta register pendaftaran pasien rawat jalan. KIUP 

disimpan secara rapi berdasarkan abjad



Lanjutan

– Bagi pasien kunjungan ulang, diminta untuk 

menunjukan KIB kepada petugas pendaftaran, 

bila tidak membawa maka petugas menanyakan nama

dan alamat pasien kemudian data pasien dicari melal

ui KIUP (Kartu Indeks Utama Pasien), setelah itu petug

as mengambil berkas pasien sesuai dengan nomor 

rekam medisnya di ruang filing.



Lanjutan

– Bila pasien membawa surat rujukan maka surat rujukan 

tersebut dilampirkan pada berkasrekam medisnya dan 

membaca isi ditujukan kepada dokter siapa atau 

diagnosisnya apa gunamengarahkan pasien menuju ke 

poliklinik yang sesuai.Petugas pendaftaran mencatat 

pada buku register pasienPetugas rekam medis 

mendistribusikan berkas rekam medis pasien ke poliklinik 

dengan menggunakan buku ekspedisi.



Alur dan prosedur DRM RI

– Tempat penerimaan pasien rawat inap (TPPRI) atau ruang penerimaan pasien 

rawat inap (RPPRI) atau pusat informasi rawat inap atau pusat rumah sakit 

adalah salah satu bagian di rumah sakit yang kegiatannya mengatur penerimaan 

dan pendaftaran pasien yang akan rawat inap. Sistem pelayanan TPPRI berbeda 

antara satu yang akan dirawat inap yaitu semua pasien rawat inap harus melalui 

pemeriksaan rawat jalan atau gawat darurat, atau TPPRI dapat menerima 

pasien langsung selain melalui pasien dan rawat jalan dan gawat darurat 

(Bambang Shofari, 2004).



Deskripsi pokok kegiatan TPPRI 

dalam pelayanan rekam medis

Penerimaan pasien yang berasal dari URJ atau UGD

– Menerima pasien bersama surat pengantar rawat inap atau 

admission note. Berdasar surat tersebut, dapat diketahui 

jenis penyakitnya sehingga dapat diarahkan ke bangsal 

mana pasien harus dirawat.

– Menjelaskan TT dan kelas perawatan yang masih kosong 

berdasarkan catatan penggunaan tempat tidur (mutasi 

pasien).



Lanjutan

– Menjelaskan tariff pelayanan rawat inap dan fasilitas-fasilitas yang dapat 

dinikmati oleh pasien dan keluarga pasien.

– Bersama pasien atau keluarganya menetapkan ruang dan kelas perawatan 

yang diinginkan pasien dan tersedianya TT.

– Membuat surat persetujuan rawat inap.

– Memberitahu bangsal rawat inap yang bersangkutan untuk menyiapkan 

ruangan.

– Menyediakan kelengkapan formulir rawat inap sesuai dengan jenis 

penyakitnya agar dapat digunakan pelayanan klinis di unit rawat inap.  



Penerimaan pasien yang diterima 

secara langsung di TPPRI

– Menjelaskan TT dan kelas perawatan yang masih kosong berdasarkan catatan 

penggunaan tempat tidur (mutasi pasien).

– Menjelaskan tarif pelayanan rawat inap dan fasilitas-fasilitas yang dapat 

dinikmati oleh pasien dan keluarga pasien.

– Bersama pasien atau keluarganya menetapkan ruang dan kelas perawatan yang 

diinginkan paskien dan tersedianya TT.

– Memberitahu bangsal rawat inap yang bersangkutan untuk menyiapan ruangan.

– Menyediakan kelengkapan formulir rawat inap sesuai dengan jenis penyakitnya 

agar dapat digunakan pelayanan klinis di unit rawat inap.



Lanjutan

– Mencatat kemudian menyerahkan KIB kepada pasien.

– Menyimpan KIUP untuk selanjutnya diserahkan ke TPPRJ guna 

disimpan.

– Mencatat dan menyimpan buku register pendaftaran pasien rawat 

inap.

– Mencatat hasil pemeriksaan klinis ke formulir rekam medis rawat inap.

– Mencatat penggunakan nomor rekam medis pada buku catatan 

penggunakan nomor rekam medis.



Produser pelayanan rekam 

medis umum lainnya di TPPRI

– Setiap hari (pagi hari) mengambil SHRI dan DRM rawat 

inap di setiap bangsal rawat inap untuk dicatat 

selanjutnya diserahkan ke fungsi assembling. Serah 

terima DRM menggunakan buku ekspedisi.

– Mencatat mutasi pasien rawat inap pada buku catatan 

penggunaan TT berdasarkan SHRI dan informasi mutasi 

pasien rawat inap yang diperoleh setiap saat dari bangsal 

rawat inap. Catatan mutasi tersebut meiputi :



Lanjutan

– i).    Nama, jenis kelamin dan umur pasien serta nomor 

rekam medis.

– ii).   Tanggal masuk pasien dan tanggal keluar pasien.

– iii).  Nama bangsal rawat inap ketika pasien masuk.

– iv).  Nama bangsal rawat inap ketika asien keluar.

– v).   Perpindahan pasien (pindahan dan dipindahkan) dari 

bangsal rawat inap satu ke yang lain (termasuk ke ruang 

intensif).



Lanjutan

Membuat laporan kegiatan pendaftaran pasien rawat inap perbulan, meliputi :

– i).    Jumlah pasien masuk,jumlah pasien keluar hidup, jumlah pasien keluar 

mati.

– ii).   Jumlah pasien yang melalui UGD, URJ dan dating langsung.

– iii).  Jumlah pasien masuk per bangsal dan kelas perawatan.

– iv).  Jumlah pasien rujukan dan asal rujukannya.

– v).   Membuat grafik kegiatan pendaftaran pasien rawat inap.

– vi).  Mencatat penggunaan formuir rawat inap.







Komponen dalam pelayanan RS

– Komponen struktur ( Stake Holder)

– Rumah sakit lain, manajemen, pemerintah, masyarakat pasien, dokter, perawat, staff, 

farmasi dan industri farmasi, akademisi

– Komponen Proses

– Pelayanan dan penanganan tindakan medis, kerjasama dengan akademisi, 

sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi



Informasi 

– Informasi di RS identik dengan RM

– Pengelolaan RM tidak lepas dari formulir, catatan dan laporan.

– Formulir            kertas, yang di desain kolom dan baris untuk mencatat

– Catatan             hasil buah pikiran yang dituangkan dalam formulir,

– Laporan            pemberitahuan tentang hasil kegiatan 

Informasi akan bermanfaat apabila dapat digunakan untuk pengambilan keputasan 



– Informasi Rekam medis bermanfaat dalam pengelolaan pasien, oleh 

manajemen Rumah sakit maupun tenaga kesehatan. dan evaluasi dalam 

pelayanan pasien.



Unsur- unsur dalam pelayanan 

rekam medis

a. Unit pencatatan data RM

a. Sistem dan prosedur pelayanan RM di TPPRJ

b. Sistem dan prosedur pelayanan RM di URJ

c. Sistem dan prosedur pelayanan  RM di UGD

d. Sistem dan pelayanan RM di TPPRI

e. Sistem dan pelayanan RM di URI

f. Sistem dan pelayanan RM di IPP

b. Unit pengumpulan dan pengolahan data RM

a. Asembling (peng kode an)

b. Koding dan indexing

c. Analising dan reporting

d. Filling



Asembling 

– Adalah bagian dalam RM yang memiliki tugas antara lain :

– Merakit kembali formulir-formulir DRM dari rawat jalan, UGD, dan Ra-Nap menjadi 

runut sesuai kejadian nya

– Meneliti kelengkapan data yang tercatat di dalam formulir RM, sesuai kasus penyakit 

nya

– Mengendalikan DRM yang dikembalikan ke unit pencatatan karena data yang tidak 

lengkap

– Mengendalikan No_RM

– Mengendalikan penggunakan Dokumen RM



Filling

– Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan penyediaan DRM yang telah 

disimpan (DRM lama) keterkaitan nya adalah penyediaan DRM untuk pasien 

lama dengan media komunikasi tracer dan dilakukan serah terima DRM lama 

dengan bukti pada buku ekspedisi



Koding & Indexing

– Mencatat dan meneliti serta menetapkan kode penyakit

– Mencatat hasil pelayanan kedalam formulir indeks penyakit

– Menyimpan indeks sesuai dengan ketentuan penyimpanan indeks

– Membuat laporan penyakit dan laporan kematian berdasarkan penyakit, atau 

indeks tindakan dan indeks sebab kematian



Informasi yang dihasilkan

– Kode penyakit, operasi dan sebab kematian yang sudah di laporkan ke dokter 

yang bersangkutan sebagai alat bantu

– Jumlah dan jenis penyakit





Informasi yang dihasilkan

– Identitas pasien gawat darurat

– Jumlah kunjungan per hari, atau per bulan yang dapat dilihat dari :

– Golongan umur

– Asal kunjungan langsung atau lewat TPPRJ meliputi pasien baru dan lama

– Jenis Kasus Baru dan Lama

– Jenis Kasus Konsultasi antar  Poliklinik atau URI

– Asal Pasien Meliputi : 



UGD

– Merupakan salah satu pelayanan klinis rumah sakit yang memberikan 

pelayanan selama 24 jam.

– Tugas Pokok : 

a. Identitas pasien

b. Hasil-hasil pelayanan

c. Hasil-hasil pelayanan  UGD

d. Hasil kegiatan pelayanan UGD



IPP...Instalasi Penunjang Medik

– Guna menegakkan diagnosa, dokter akan merujuk pasien ke instalasi penunjang 

medik:

a. Laboratorium klinik : pemeriksaan darah rutin, urin, tinja, feses, dahak dan sputum, 

cairan otak dan lain-lain

b. Radiologi : rontgen, USG, EEG, Electro Mio Grafhi, CT scant, MRI

c. Bagian Cardiologi,

d. Fisiologi

Dalam hal ini akan berlaku form permintaan, balasan dari bagian



Informasi yang di hasilkan

– Jumlah Pasien Menurut Golongan Umur, asal Pasien , ( rujukan, UGD, Rujukan 

dokter pribadi, rujukan puskesmas)

– Jumlah, Jenis, dan Tempat Spesimen darah, Urin, Tinja, Sekret, dahak

– Jumlah dan cara pembayaran 



Alur pelayanan di UGD



TPPRI

– Adalah salah satu bagian di rumah sakit yang mempunyai tugas mengatur 

penerimaan dan pendaftaran pasien yang akan rawat inap



Fungsi TPPRI

– Fungsi Pelayanan Klinis gawat darurat dan Rawat Jalan

– Fungsi Pelayanan Rawat Inap ( Bertanggung jawab Terhadap Pelayanan dan 

pencatatan RM

– Fungsi Pelayanan RM di TPPRJ yang bertanggung Jawab Terhadap KIUP

– Fungsi Yang bertanggung Jawab Terhadap penyediaan Formulir-formulir Ra-

Nap., Penerimaan SHRI dan DRM Ra-Nap Harian 



Informasi Yang di Hasil kan

– Nama Alamat dan jenis Kelamin  dan umur Pasien pada setiap bangsal dan kelas 

perawatan

– Jumlah Pasien Rawat Inap untuk setiap variabel : Jenis Kelamin, golongan, umur, 

asal pasien, dari gawta darurat, rawat jalan, dan langsung TPPRI, cara masuk 

pasien dan cara keluar pasien 



Unsur pengendendali penjamin 

informasi

– Adalah unsur kegiatan yang dilakukan guna menjamin terlaksananya sistem , 

yang artinya bila salah satu unsur pengendalian tidak silakukan akan 

menyebabkan tidak tercapainya tujuan sistem 

– Digunakannya admision note sebagai dasar penentuanpemilihan ruangan bangsal 

rawat inap dan kelas perawatan

– Digunakan nya KIB dan KIUP untuk pelayanan pasien

– Disediakan formulir rekam medis Ra-Nap yang sesuai dengan jenis penyakit

– Digunakan buku register pendaftaran  pasien Ra-Nap



– Digunakan nya penomoran rekam medis

– Digunakanya buku penggunaan formulir RM



TPPRJ

– Informasi yang dihasilkan di TPPRJ

– Identitas pasien 

– Identitas keluarga

– Cara pembayaran

– Jenis kunjungan, baru, lama, dan jumlah setiap hari

– Grafik atau laporan kunjungan pasien rawat jalan baru, lama perbulan, per golongan 
umur, per jenis kelamin

– Grafik laporan cara pembayaran rawat jalan

– Digunakanya buku ekspedi 



Unsur pengendali informasi TPPRJ

– KIB yang harus dibawa oleh pasien ketika akan berobat

– Pencatatan identitas lengkap di KIB, KIUP, dan Formulir RM

– Di simpanya KIUP sesuai ketentuan

– Penggunaan KIUP untuk mencari nomer RM bagi pasien yang tidak membawa 

KIB

– Digunakannya buku ekspedisi untuk serah terima jawaban



Contoh KIUP


