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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur  kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-

Nya, Modul Praktikum Mata Kuliah Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan II 

(MIK II) Program Studi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ini dapat diselesaikan.  

Modul Praktikum Mata Kuliah MIK II merupakan proses pendalaman terhadap teori 

dan konsep-konsep tentang pendaftaran dan pelayanan pasien, sehingga tercapai 

kompetensi mahasiswa pada level 5 (lima) sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 

(KKNI) dan profil lulusan yang telah ditetapkan. Modul ini, terdiri dari 3 Kegiatan belajar. 

Masing-masing Kegiatan belajar disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi 

mahasiswa dalam mempelajari ilmu manajemen rekam medis dan informasi kesehtan dari 

segi pendaftaran dan pelayanan pasien.  

 Modul ini dibuat khusus untuk bahan ajar praktikum mata kuliah “ Manajemen 

Rekam Medis dan Informasi Kesehatan II (MIK II)” pada semester 1 Kelas Depkes program 

studi D-III Rekam Medis dan Informasi Kesehatan,  Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas 

Esa Unggul.  Dengan topik Modul Praktikum “ Registrasi Pasien”. 

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Modul praktikum 

mata kuliah ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. 

 
 
Jakarta, 27 November 2017 

 
 
 

Tim Penyusun 
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REGISTRASI PASIEN  
 

 
A. Pendahuluan 

  Praktikum Registrasi/ pendaftaran dan pelayanan pasien akan dimulai dari 

bagaimana anda melakukan wawancara dengan pasien sebagai awal proses 

pengumpulan data kemudian anda mendaftarkan pasien tersebut ke pelayanan yang 

dibutuhkan.  

  Pendaftaran dan pelayanan pasien terdiri dari pendaftaran dan pelayanan 

pasien rawat jalan, UGD dan rawat inap. Dalam Pendaftaran dan pelayanan pasien 

rawat jalan anda akan melakukan identifikasi apakah pelayanan yang dibutuhkan 

pasien tersedia, apakah pasien tersebut pernah berobat ke rumah sakit/ puskesmas 

dan apakah cara pembayaran yang digunakan pasien. Langkah-langkah tersebut harus 

anda kuasai sebelum anda melayani pasien. 

  Untuk pendaftaran dan pelayanan pasien rawat inap, anda akan melakukan 

identifikasi kebutuhan perawatan pasien apakah tersedia dirumah sakit, bagaimana 

cara pembayaran perawatan pasien, bila pasien menggunakan asuransi bagaimana 

proses untuk kelengkapan klaim menjadi perhatian khusus yang tidak boleh terlewati 

dan juga melakukan proses prosedur pasien pulang rawat. 

  Anda juga harus bisa menyiapkan alat-alat yang akan dibutuhkan dalam 

kegiatan pendaftaran dan pelayanan pasien, misalnya kartu berobat, Indeks utama 

pasien, map rekam medis, formulir rekam medis rawat jalan, informasi jadwal praktek 

dokter, informasi jenis asuransi yang bekerja sama dengan pelayanan kesehatan dan 

pemanfaatan asuransi, penggunaan alat asuransi yang tersedia untuk memudahkan 

klaim, persyaratan yang ditentukan asuransi kesehatan 

 

B. Kompetensi Dasar 

Pada praktikum I ini mahasiswa mampu menerapkan sistem dan sub sistem rekam 

kesehatan dalam mengelola Sistem Informasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan 

dengan Registrasi/ pendaftaran dan pelayanan pasien di pelayanan kesehatan 

 

C. Kemampuan Akhir yang Diharapkan 

 

Secara lebih rinci mahasiswa diharapkan dapat : 

1. Mengidentifikasi pasien melalui pengumpulan data awal dengan lengkap   

2. Melaksanakan Registasi/ pendaftaran dan pelayanan pasien rawat jalan, Gawat 

darurat dan rawat inap. 

 

1 



 

 

 

D. Kegiatan Belajar 1, Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, IGD dan Rawat Inap 

1. Uraian dan contoh  

a. Wawancara Pasien 

Ketika anda berhadapan dengan pasien di pendaftaran, anda harus dapat 

menerapkan komunikasi efektif yaitu dengan tehnik 3 S 1 T yaitu Senyum, Salam, 

Sapa dan diakhiri Terima Kasih,  Adapun caranya sebagai berikut: 

1) Senyum, posisi bibir anda 

senyum 

2) Salam, ucapkan assalamualaikum 

/ selamat pagi / selamat sore/ 

selamat malam 

3) Sapa, dengan menggunakan 

kalimat tanya apakah ada yang 

bisa dibantu, beri informasi dan 

pelayanan sesuai kebutuhan 

pasien  

4) Ucapkan Terima Kasih, Silahkan 

tunggu Diruang tunggu pasien 

jelaskan arahnya untuk 

mengakhiri percakapan 

                                                         Gambar 1.1 Cara melakukan 3S1T 

 

Dalam point sapa, kita akan mengidentifikasi kebutuhan pasien, Hal yang perlu 

diperhatikan : 

1) Di tempat pendaftaran pasien, anda bertatap muka langsung dengan pasien, 

secara kasat mata anda melihat kondisi pasien, jika anda melihat kondisi 

pasien lemah tentu anda harus arahkan dulu untuk mendapat pertolongan 

pertama di unit gawat darurat baru kemudian melakukan proses pendaftaran. 

Bila pasien gawat darurat tidak ditemani oleh anggota keluarga lainnya maka 

petugas pendaftaran mendatangi pasien untuk melakukan wawancara dengan 

melihat identitas yang dibawa pasien. Disini anda belajar perduli dengan 

kondisi disekitar anda. 

2) Ketika anda mengidentifikasipasien perlu berobat jalan, selanjutnya anda 

menanyakan apakah pasien membawa surat rujukan, surat rujukan ini sebagai 

alat komunikasi untuk kelanjutan pengobatan pasien yang diberikan oleh 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat I (Faskes I). Faskes I, dapat berasal dari  
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Puskesmas, klinik, praktek dokter dan praktek bidan. Bila ada, anda melihat 

tujuan pelayanan kesehatan yang tertera dalam surat rujukan, apakah 

tersedia pelayanan kesehatan tersebut atau tidak, bila tersedia langkah 

selanjutnya anda akan mengidentifikasi menurut jenis kedatangan pasien 

apakah pasien baru atau pasien lama. 

b. Proses Pendaftaran dan Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Jalan/ IGD 

 Pasien rawat jalan adalah pasien yang membutuhkan pelayanan rawat 

jalan bisa atas permintaan sendiri maupun rujukan dan pasien dapat menunggu 

atau tidak gawat. Bedanya dengan IGD adalah pelayanan yang dibutuhkan harus 

segera dilaksanakan bila tidak dapat mengancam nyawa pasien. 

 Proses pelayanan Rawat Jalan berbeda dengan IGD, pada pasien IGD pasien 

ditangani segera oleh pemberi asuhan pelayanan, dan yang mendaftarkan pasien 

dapat keluarga atau petugas langsung bila tidak didampingi keluarga. 

 Pasien rawat jalan/IGD, terdiri dari pasien baru dan pasien lama. Pasien 

baru adalah pasien yang baru pertama kali mendapatkan pelayanan di pelayanan 

kesehatan tersebut, sedangkan pasien lama adalah pasien yang sudah pernah 

mendapatkan pelayanan kesehatan sebelumnya. 

Dalam Praktikum Registrasi Pendaftaran pasien baru, anda akan mempraktekkan 

proses pengumpulan data, menyiapkan indeks utama pasien, membuat kartu 

berobat dan menyiapkan rekam medis pasien baru. 

Setelah melakukan langkah dalam komunikasi efektif dan teridentifikasi pasien 

baru, Langkah-langkah praktikum selanjutnya sebagai berikut: 

1) Siapkan formulir pasien baru (Gambar 1.2) dan berilah penjelasan cara 

mengisi biodata pasien. Untuk pasien IGD yang tidak didampingi keluarga data 

dapat dilihat pada identitas yang ada, atau diberi identitas Ny X atau Tn Y 

sampai didapat data identitasnya. 

Cara mengisi biodata : 

a) Isilah biodata sesuai dengan KTP/ e-KTP/SIM/PASPOR 

b) Tulis dengan menggunkan huruf kapital/ huruf besar 

c) Beri tanda ceklist (√) pada pertanyaan pilihan yaitu  

- Jenis kelamin 

- Agama 

- Status perkawinan 

- Pendidikan terakhir 

- Pekerjaan 

- Kewarganegaraan 

- Cara pembayaran 
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- Klinik yang dituju 

2) Formulir pendaftaran pasien baru ditulis nama dan tanda tangan pasien/ 

keluarga. 

                      Gambar 1.2 Formulir Pendaftaran Pasien Baru 

 

3) Setelah biodata diisi, cek kelengkapan biodata dengan identitas yang dibawa 

pasien ( KTP/eKTP/SIM/PASPOR) 

4) Jika cara pembayaran menggunakan asuransi/ jaminan kesehatan, maka perlu 

diperhatikan persyaratan klaim yang berlaku dan cek kelengkapan dokumen 

klaim. Perhatikan masa berlaku kartu asuransi/ jaminan kesehatan, identitas 

kepemilikan kartu asuransi/ jaminan kesehatan, Pemanfaatan dari asuransi/ 
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jaminan kesehatan pasien. Atau Catatan penting lainnya yang berlaku di asuransi/ 

jaminan kesehatan, misalnya: 

- Penyakit konginetal/ bawaan umumnya asuransi tidak menjamin 

- Penyakit yang berhubungan dengan kecantikan 

- Untuk pasien dengan paritas kehamilan ke 4 dan seterusnya tidak dijamin 

dll 

5) Buatlah indeks utama pasien, anda dapat melihat pada Buku III Sistem 

Pengolahan data 

6) Siapkan buku register pendaftaran pasien rawat jalan (gambar 1.3), registrasi 

pasien dapat dilakukan dengan cara manual maupun elektronik. Cara pengisian 

buku register pasien rawat jalan dapat dilihat pada Bab II Registrasi Pasien 

7) Tulis biodata pasien sesuai data yang ada di dalam buku register pasien rawat 

jalan, dalam menulis kolom nama sesuikan dengan sistem penamaan, praktekkan 

dengan menggunakan penulisan nama keluarga/ family name. Untuk memahami 

praktek sistem penamaan buka kembali Bab I Sistem Pengumpulan Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

 

 

Gambar 1.3 Buku Registrasi Pendaftaran Pasien Rawat Jalan
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8) Setelah biodata disimpan maka akan didapat nomor rekam medis pasien baru. 

Dari mana nomor rekam medis pasien baru didapat?? Ya, nomor rekam medis 

pasien baru didapat dari bank nomor, anda menyiapkan nomor-nomor baru 

secara berurutan ketika ada pasien baru maka anda mengambil nomor baru yang 

belum terpakai sebagai nomor rekam medis pasien. 

Disini anda akan mempraktekkan 3 cara pemberian nomor rekam medis pasien 

yaitu Unit Numbering System, Serial Numbering System, Atau Seri Unit 

Numbering System, anda dapat lihat pada Bab IV Sistem Pengarsipan Rekam 

Medis 

9) Setelah pasien mendapat nomor rekam medis, tulis nomor rekam medis pada 

lembar formulir pendaftaran pasien baru. 

10) Selanjutnya anda membuat kartu berobat pasien seperti pada gambar 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Gambar 1.4 Kartu berobat 

11) Kartu berobat kemudian diserahkan ke pasien/ keluarga pasien 

12) Anda lalu memberikan nomor antrian ( gambar 1.5) sesuai pelayanan yang 

dibutuhkan. Untuk pasien IGD biasanya tidak ada no antrian. 

 

 

 

 

 

 

     

 

      Gambar 1.5 Nomor antrian 
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13) Proses pendaftaran pasien selesai, tanyakan apakah ada lagi yang ingin 

ditanyakan bila tidak ucapkan terima kasih, silahkan tunggu di ruang... ( sesuai 

pelayanan yang dituju) 

14) Langkah selanjutnya, anda menyiapkan rekam medis pasien baru, ambil map 

rekam medis pasien tulis nama sesuai sistem penamaan misalnya famely name 

dan nomor rekam medis pasien (gambar 1.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

a 

 

Gambar 1.6 Rekam Medis 

 

15) Siapkan Formulir rekam medis rawat jalan, antara lain : 

- Formulir Ringkasan Riwayat Klinik ( Gambar 1.7 ) 

- Formulir Ringkasan Klinis Rawat jalan ( Gambar 1.8) 

- Lembar Tempelan untuk surat rujukan (bila ada) 

- Formulir Konsultasi, Permintaan penunjang medis ada di setiap ruang 

pelayanan poliklinik 

- Formulir Pasien gawat darurat ada di IGD, terdiri dari Assesmen Dokter, 

Assesmen Perawat tersedia di ruang IGD 
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Gambar 1.7 Formulir Ringkasan Riwayat Klinik 
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Gambar 1.8 Formulir Ringkasan Klinis Rawat jalan  

 

16) Kemudian lengkapi pengisian formulir ringkasan riwayat klinik 

17) Antar rekam medis ke pelayanan kesehatan yang dituju. 
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Pada praktikum Registasi Pendaftaran pasien lama rawat jalan/ IGD, anda tidak perlu 

membuat rekam medis pasien , langkah yang dilakukan adalah: 

1) Anda meminta kartu berobat pasien 

2) Bila pasien tidak membawa kartu berobat, maka cari pada kartu indeks utama 

pasien/ IUP, Bila nomor sudah ditemukan cocokkan dengan identitas 

pasien(KTP/eKTP/SIM/PASPOR) 

3) Jika cara pembayaran menggunakan asuransi/ jaminan kesehatan, maka perlu 

diperhatikan persyaratan klaim yang berlaku dan cek kelengkapan dokumen 

klaim. Perhatikan masa berlaku kartu asuransi/ jaminan kesehatan, identitas 

kepemilikan kartu asuransi/ jaminan kesehatan, Pemanfaatan dari asuransi/ 

jaminan kesehatan pasien. Atau Catatan penting lainnya yang berlaku di asuransi/ 

jaminan kesehatan, misalnya: 

- Penyakit konginetal/ bawaan umumnya asuransi tidak menjamin 

- Penyakit yang berhubungan dengan kecantikan 

- Untuk pasien dengan paritas kehamilan ke 4 dan seterusnya tidak dijamin dll 

4) Anda meng-up date data pada indeks utama pasien, bila ada perubahan data 

5) Siapkan buku register pasien rawat jalan (gambar 1.3), registrasi pasien dapat 

dilakukan dengan cara manual maupun elektronik.Cara pengisian buku register 

pasien rawat jalan dapat dilihat pada Bab II Sistem Pengumpulan Data Pasien 

6) Tulis data pasien ke dalam buku register pasien rawat jalan, dalam menulis kolom 

nama sesuikan dengan sistem penamaan, praktekkan dengan menggunakan 

penulisan nama keluarga/ family name 

7) Proses pendaftaran pasien lama selesai, tanyakan apakah ada lagi yang ingin 

ditanyakan bila tidak ucapkan terima kasih, silahkan tunggu di ruang... ( sesuai 

pelayanan yang dituju) 

8) Buatlah Bon pinjam dan masukkan kedalam Outguide/ Trecer ( Gambar 1.9 dan 

Gambar 1.10 ). Materi Bon pinjam dan Outguide/ Tracer dapat anda baca kembali 

pada Bab V Sistem Distribusian Rekam Medis  

FORM. PEMINJAMAN RM  Tanggal:  

No.RM  

Klinik/ Rg  

Nama Dr  

Nama Petugas RM  

                                Gambar 1.9 Bon pinjam 
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Gambar 1.10 Outguide/ Tracer 

 

9) Anda menyerahkan Outguide/ Tracer ke petugas penyimpanan rekam medis, bila 

sudah komputerisasi maka bon pinjam akan tercetak di ruang penyimpanan dan 

petugas penyimpanan akan memasukkan bon pinjam tersebut ke dalam outguide 

/ Tracer  

 

c. Proses Pendaftaran dan Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap 

Pada prinsipnya pasien yang dirawat di rumah sakit dapat masuk melalui Unit 

Gawat Darurat dan Unit Rawat jalan baik klinik umum maupun klinik spesialis. 

Langka-langkah praktikum pendaftaran pasien rawat inap, adalah : 

1. Anda melakukan 3S1T 

2. Kemudian meminta surat permintaan rawat lihat gambar 7.13 

Lihat dari mana surat pengantar rawat tersebut dibuat apakah dari IGD, atau 

poliklinik. 

Anda dapat melihat asal pengirim dari nama dan tanda tangan dokter yang tertera 

pada surat pengantar rawat. 
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Gambar 1.11 Surat Permintaan Rawat 

3. Tanyakan cara pembayaran perawatan rawat inap kepada pasien 

4. Jika Pembayaran dengan cara pribadi/ umum anda jelaskan kelas perawatan, biaya per 

kelas dan fasilitas yang tersedia di kamar perawatan tersebut, akan lebih informatif bila 

dijelaskan dalam bentuk gambar-gambar sehingga pasien mempunyai gambaran jelas 

tentang ruang perawatan yang akan dipakai 

5. Jika cara pembayaran menggunakan asuransi/ jaminan kesehatan, maka perlu 

diperhatikan persyaratan klaim yang berlaku dan cek kelengkapan dokumen klaim. 

Perhatikan masa berlaku kartu asuransi jaminan kesehatan, identitas kepemilikan kartu 

asuransi/ jaminan kesehatan, Pemanfaatan dari asuransi/ jaminan kesehatan pasien  

kelas perawatan yang sudah tertera pada kartu. Atau Catatan penting lainnya yang 

berlaku di asuransi/ jaminan kesehatan, misalnya: 

- Penyakit konginetal/ bawaan umumnya asuransi tidak menjamin 

- Penyakit yang berhubungan dengan kecantikan 

- Untuk pasien dengan paritas kehamilan ke 4 dan seterusnya tidak dijamin 

dll 

Untuk pelaporan pasien masuk rawat lakukan konfirmasi ke asuransi/ jaminan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di rumah sakit. 

6. Setelah proses jaminan asuransi selesai, anda menghubungi ruang perawatan untuk 

memastikan kamar yang dipesan belum terpakai 

7. Tulis kamar perawatan yang dipesan di surat pengantar rawat, mintakan pasien/ 

keluarga untuk membubuhkah nama dan tanda tangan, juga anda sebagai petugas 

pendaftaran. 
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8. Kemudian, anda menjelaskan persetujuan umum/ general consent (Gambar 1.12), jika 

pasien/ keluarga sudah mengerti minta membubuhkan nama dan tanda tangan, juga 

pada saksi1, saksi 2 ( bila ada) dan juga anda sebagai petugas pemberi informasi. 
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Gambar 1.12 General Consent/ Persetujuan umum 

7. Setelah itu cek kembali general consent, jika belum lengkap mintakan kembali ke 

pasien/ keluarga yang belum lengkap. 

8. Anda siapkan Formulir Pasien rawat inap, yang terdiri dari : 

- Formulir Ringkasan Masuk Dan Keluar ( Gambar 1.13) 

- Pengkajian awal pasien rawat inap  

- Catatan Perkembangan Pasien Terintergrasi 

16 



 

 

 

- Rencana asuhan keperawatan 

- Grafik TTV dan pemberian obat 

- Resume 

- Lembar tempelan untuk hasil-hasil penunjang  

 

Gambar 1.13 Ringkasan Masuk Dan Keluar  
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9. Siapkan buku register pasien rawat inap (gambar 1.14), registrasi pasien dapat 

dilakukan dengan cara manual maupun elektronik.Cara pengisian buku register 

pasien rawat inap dapat dilihat pada Bab II Sistem Pengumpulan Data Pasien 

10. Tulis data pasien ke dalam buku register pasien rawat inap, dalam menulis kolom 

nama sesuikan dengan sistem penamaan, praktekkan dengan menggunakan 

penulisan nama keluarga/ family name 

11. Proses pendaftaran pasien rawat inap selesai, tanyakan apakah ada lagi yang 

ingin ditanyakan bila tidak ucapkan terima kasih, silahkan kembali ke Unit yang 

mengirim pasien rawat  ( sesuai pelayanan yang dituju) 

12. Kirimkan formulir rekam medis pasien rawat inap ke Unit yang mengirim pasien 

rawat. 
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                                                      Gambar 1.14 Buku Registrasi Pendaftaran Pasien Rawat Inap 
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d. Peralatan yang digunakan 

Anda perlu mepersiapkan alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan Pendaftaran 

dan pelayanan rawat jalan sebagai berikut : 

1. Kartu Berobat 

2. Kartu Asuransi/ BPJS 

3. KTP/ e KTP 

4. Buku Registrasi rawat jalan 

5. Buku Pelayanan rawat jalan 

6. Daftar Praktek Dokter 

7. Formulir RM Pasien Baru 

8. Map RM 

9. Kartu Indeks Pasien 

10. Master Indeks Pasien 

11. Bukti Registrasi 

12. Outguide/Trecer 

13. Bon Pinjam 

14. Telp  

15. ATK 

 

2. Latihan 

a) Lakukan Praktikum pendaftaran pasien rawat jalan dilakukan oleh 2 mahasiswa 

yang satu berperan sebagai petugas pendaftaran dan satunya lagi sebagai pasien, 

sebanyak 5 kasus sebagai berikut : 

Tanggal Pendaftaran  14 September  2017, semua pasien ke klinik penyakit syaraf 

1) Dr. Nida Azahra (MR 11-10-80), 21 Februari  1990, perempuan, belum 

menikah, nama ayah Suratdi, seorang dokter perusahaan “X” , islam, 

pembayaran gratis anak direktur, belum pernah berobat, ingin konsul ke 

dokter penyakit Syaraf. Tinggal di Jl. Kemayoran Selatan no. 35, Jakpus. 

2) Joko Santoso (MR 12-15-00), 15 Februari  1979, lulusan SMA, pegawai 

negeri,laki laki , belum menikah, nama ayah Alex, kristen,  sudah pernah ke RS 

“X”  , dikirim dari puskesmas dengan pembayaran askes ingin berobat ke 

dokter penyakit Syaraf, Vertigo, jl. Arjuna II/ 23 Jaktim. Dirujuk kembali ke 

puskesmas. 

3) Hj Anni Ramadhan (MR 02-15-00) , 3 Februari  1965, perempuan, lulusan 

SMA, islam, nama suami Ramadhan, pegawai negeri, kontrol lagi ke dokter 

penyakit syaraf persiapan operasi craniotomy, tinggal di jl. Gading Putih XII/  
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20 Jakut. Karena di RS”X” kamar operasi penuh maka dikirim k e RS “Y” untuk 

dioperasi. 

4) Meimei Karim (MR 00-05-13), 1 Agustus 1991, perempuan, mahasiswa 

akademi perbankan,nama ayahKarim, islam, dikirim oleh dokter praktek dari 

Bengkulu, ingin check Hemiplegia ke klinik syaraf, tahun lalu pernah MCU di 

RS”X” ini juga. Biaya sendiri. Tinggal di Jl MekarIV/ 28 , Bengkulu. Selama di 

Jakarta tinggal di hotel Melati 

5) RahmatHidayat (MR 01-13-00), 12 Januari 1989, laki-laki, sarjana ekonomi, 

pegawai swasta, islam,nama ayahHidayat, sudah sering ke RS”X”, tapi baru I 

kali ke klinik penyakit syaraf, migrain sejak semalam.  Rico menggunakan 

asuransi Bringinlife, Jl. Sambas II/ 5, Jak sel. 

b) Lakukan Praktikum Pendaftaran Pasien IGD secara mandiri dengan 5 kasus 

pasien 

c) Lakukan Praktikum Pendaftaran Pasien rawat inap secara mandiri dengan 5 

kasus pasien 

d) Masukkan data pasien tersebut ke dalam buku registrasi pendaftaran pasien 

rawat jalan/IGD 

 

3. Rangkuman 

Petugas pendaftaran baik rawat jalan/ IGD dan rawat inap harus melaksanakan 

komunikasi efektif dengan metode 3S1T, dan ikuti prosedur penerimaan pasien rawat 

jalan pasien baru maupun pasien lama. Untuk pasien rawat jalan/ IGD, rawat inap 

perhatikan rujukan pasien dan jenis pembayaran dengan menggunakan asuransi perlu 

diperhatikan catatan-catatan penting yang berkaitan dengan klaim asuransi sesuai 

kesepakatan dengan rumah sakit. Selain melakukan wawancara untuk pengumpulan 

data, petugas juga harus dapat memasukkan data ke dalam buku registrasi pendaftaran 

pasien rawat jalan/ IGD dan pendaftaran rawat inap, membuat kartu berobat dan 

menyiapkan rekam medis pasien. 
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4. Tes Formatif 1 

1 Komunikasi efektif yang dilakukan petugas pendaftaran menggunkan tehnik? 

a. Senyum  

b. Sapa dan salam 

c. Senyum dan salam 

d. Senyum, salam dan sapa 

e. Senyum, Salam, Sapa dan Terima Kasih 

2 Suzana Putri, 1 Februari  2010, perempuan, islam, belum pernah berobat, nama 

ayah Fahrudin, asuransi BPJS, rujukan klinik Melati ke dokter syaraf. Kasus: 

kejang. Jl. Kebon Pisang IV/ 19, Jakbar, prosedur registrasi yang dilakukan 

adalah? 

a. Registrasi Pasien Rawat jalan 

b. Registrasi Pelayanan Pasien Rawat Jalan 

c. Registrasi Pasien Baru Rawat Jalan 

d. Registrasi Pasien Lama Rawat Jalan 

e. Registrasi Pasien Rawat Inap 

3 Petugas Pendaftaran melakukan up date data pasien di Kartu Indeks Utama 

pasien saat melakukan registrasi ? 

a. Registrasi Pasien rawat Jalan  

b. Registrasi Pelayanan Pasien rawat Jalan 

c. Registrasi Pasien Baru Rawat Jalan 

d. Registrasi Pasien Lama Rawat Jalan 

e. Registrasi Pasien Rawat Inap 

4 Meimei Karim (MR 00-05-13), 1 Agustus 1991, perempuan, mahasiswa akademi 

perbankan, nama ayah Karim, islam, dikirim oleh dokter praktek dari Bengkulu, 

ingin check Hemiplegia ke klinik syaraf, tahun lalu pernah MCU di RS”X” ini juga. 

Biaya sendiri. Tinggal di Jl Mekar IV/ 28 , Bengkulu. Selama di Jakarta tinggal di 

hotel Melati, bagaimana penulisan nama famely pasien tersebut ? 

a. Meimei Karim Nn 

b. Karim, Meimei Nn 

c. Nn Meimei Karim 

d. Meimei Karim 

e. Karim, Meimei 

5 Formulir apa yang diisi oleh petugas pendaftaran bila menerima pasien baru : 

a. Ringkasan rawat jalan 

b. Ringkasan riwayat klinik 

22 



 

 

 
c. Ringkasan Masuk dan keluar 

d. Resume  

e. Catatan Terintegrasi 

6 Ny.Endang Sukrisno, 1 Maret 1965 perempuan, islam, ibu rumah tangga, ke klinik 

bedah, dirawat kembali dengan pencabutan pen di kelas 3, sesudah operasi 

tahun yang lalu, keluarga miskin mendapat keringanan pembayaran. Pulang 

tanggal 5 Pebruari 2014, kondisi ada perbaikan. Alamat di Duri Kepa, jl. Azallea 

no.15, Jakbar, Apakah cara pembayaran pasien tersebut? 

a. Gratis 

b. Kurang mampu 

c. Keringanan 

d. Dinas Sosial 

e. BPJS 

7 Setiap pasien masuk rawat inap, petugas pendaftaran memberikan penjelasan 

dan meminta tandatangan yang disebut? 

a. Tata Tertib 

b. Informed Consent 

c. General Consent 

d. Kamar perawatan 

e. Biaya perawatan 

8 Formulir apa yang diisi oleh petugas pendaftaran bila menerima pasien rawat? 

a. Ringkasan rawat jalan 

b. Ringkasan riwayat klinik 

c. Ringkasan Masuk dan keluar 

d. Resume  

e. Catatan Terintegrasi 

9 Mario Teguh, 12 April 1985, laki-laki, kristen, pegawai swasta,sudah sering ke 

RS”X”, sudah berulang kali kemoterapi, kemudian datang pagi ke UGD dengan 

tidak sadarkan diri, pasien pernah dirawat Ca Prostat. Di RS sore harinya pasien 

meninggal, dalam buku register pelayanan rawat inap keadaan pasien keluar 

rumah sakit adalah? 

a. Mati<3 Jam 

b. Mati < 48 Jam 

c. Mati < 12 jam 

d. Mati < 6 Jam 

e. Mati >48 jam 
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10 Sri Dewi, 21 April 1937, perempuan, katolik, ibu rumah tangga, pembayaran 

mendapat keringanan karena orang tua direktur, sudah pernah ke klinik  bedah 2 

hari yang lalu, sekarang datang untuk ke klinik Penyakit dalam dan jantung untuk 

konsultasi, akan dioperasi dan masuk rawat 2 –9 Pebruari 2014 di VIP dengan fr. 

Femoris dextra. Alamat Jl.Petodjo VII no.77, Gambir,Jakpus, surat permintaan 

rawat pasien dari? 

a. Dokter UGD 

b. Dokter Umum 

c. Dokter Spesialis Penyakit Bedah 

d. Dokter Spesialis Penyakit Dalam 

e. Dokter Spesialis Jantung 

 

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan Jawaban anda dengan kunci jawaban Tes 1  yang terdapat di akhir modul 

praktikum 1 dibawah ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian gunakan rumus 

berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap kegiatan belajar 1. 

Tingkat Penguasaan =  Jumlah jawaban yang benar    X   100 % 

                                                  Jumlah soal   

Arti tingkat penguasaan  :  90 - 100 = baik sekali 

                                        80 -  89 = baik 

                                             70 - 79 = cukup 

              < 79 = kurang 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan bab 

selanjutnya. Jika masih dibawah 80, Anda harus mengulangi kegiatan belajar 1 

terutama materi yang belum dikuasai. 

 

E. Kegiatan Belajar 2, Pelayanan Pasien Rawat Jalan/ IGD dan Rawat Inap 

1. Uraian dan contoh  

a. Konsep Pelayanan Pasien  

Tujuan utama pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pelayanan pasien. 

Penyediaan pelayanan yang paling sesuai di suatu rumah sakit untuk mendukung 

dan merespon terhadap kebutuhan pasien baik di rawat jalan/ IGD maupun rawat 

inap. Proses pelayanan pasien bersifat dinamis dan melibatkan banyak praktisi 

pelayanan  kesehatan dan dapat melibatkan berbagai unit kerja yang berlainan. 

Pengintegrasian dan koordinasi aktivitas pelayanan pasien menjadi tujuan agar  
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menghasilkan proses pelayanan yang efisien, penggunaan yang lebih efektif sumber 

daya manusia dan sumber daya lain, dan kemungkinan hasil pelayanan pasien yang 

lebih baik. Pelayanan rawat jalan yang diberikan kepada pasien dikumpulkan dalam 

suatu registrasi yaitu Registrasi Pelayanan baik Rawat Jalan/IGD maupun Rawat 

Inap. 

Buku Register ini dibuat di unit rawat jalan (poliklinik)/IGD pada masing-masing Unit 

Pelayanan Fungsional (UPF) bagi  setiap pasien rawat jalan/IGD yang dilayani  baik 

pengunjung baru maupun pengunjung lama. Contoh UPF: klinik anak, klinik bedah, 

IGD, dll. Perlu Anda bedakan antara kunjungan lama dengan kunjungan baru. 

Kunjungan baru adalah kunjungan pasien yang pertamakali pada suatu klinik di 

rumah sakit atau pelayanan kesehatan tertentu, sedangkan kunjungan lama adalah 

kunjungan pasien yang kedua kali atau berikutnya pada suatu klinik di rumah sakit 

atau pelayanan kesehatan tertentu.Hal penting lainnya yang perlu anda ketahui 

adalah membedakan antara kasus baru dan kasus lama. Kasus baru adalah kondisi/ 

diagnosa yang baru didiagnosa pada klinik tertentu, sedangkan Kasus lama adalah 

kondisi/ diagnosa yang berulang didiagnosa pada klinik tertentu. 

b. Proses Pelayanan Pasien Rawat Jalan/ IGD 

Pada praktikum registrasi pelayanan anda akan mempraktekkan cara pengisian ke 

dalam buku registrasi pelayanan pasien di Rawat Jalan yang masing-masing klinik / 

IGD ( gambar 1.15) akan mengumpulkan data pasien yang ada dilayanannya. Untuk 

lebih jelasnya silahkan anda buka Bab 2 dengan Topik 1 tentang Registrasi 

Pendaftaran dan pelayanan Rawat jalan. 
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Tabel 1.15  Register Pelayanan Pasien Rawat Jalan. 
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Langkah-langkah dalam praktikum registrasi pelayanan pasien di klinik rawat jalan/ 

IGD; 

1) Kolom1; No Urut, diisi dengan nomor urutan pendaftaran pasien yang 

pertama mendaftar pada hari tersebut sampai akhir pelayanan pada hari 

tersebut 

2) Kolom 2; Tgl/ Bulan, diisi dengan tanggal dan bulan pasien tersebut 

mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan 

3) Kolom 3; Nomor Rekam Medis, diisi dengan nomor rekam medis pasien 

tersebut 

4) Kolom 4; Nama, diisi dengan nama lengkap pasien sesuai dengan KTP/ 

identitas lainnya dengan menggunakan sistem penamaan sesuai kebijakan RS 

5) Kolom 5; Alamat Lengkap, diisi dengan Alamat lengkap pasien sesuai dengan 

alamat saat ini yang terdiri dari nama jalan, nomor rumah, RT/RW, Kelurahan, 

Kecamatan, Wilayah, Propinsi . Bisa tidak sesuai dengan KTP/ identitas lainnya 

6) Kolom umur terdiri dari: 

a) Kolom 6; Umur (L) , diisi dengan Umur pasien yang sesuai dengan 

Tanggal lahir, bulan dan tahun pasien dilahirkan dengan jenis kelamin 

laki-laki  

b) Kolom 7; Umur (P) , diisi dengan Umur pasien yang sesuai dengan 

Tanggal lahir, bulan dan tahun pasien dilahirkan dengan jenis kelamin 

perempuan 

7) Kolom 8; Pekerjaan, diisi dengan pekerjaan pasien antara lain Karyawan 

Swasta, PNS, Ibu Rumah Tangga, Pelajar, Mahasiswa  

8) Kolom Cara kunjungan ke rumah sakit, dapat diisi dengan memilih bagaimana 

pasien datang ke RS antara lain : 

a) Kolom 9; datang sendiri,  

b) Kolom  10; Dikirim oleh dokter/ dokter spesialis,  

c) Kolom 11;  

d) Kolom 12; Rujukan Puskesmas,  

e) Kolom 13; Rujukan RS konsul rawat jalan,  

f) Kolom 14; Lain-lain diisi dengan hal-hal yang dianggap penting yang 

belum ada pada kolom sebelumnya. 

9) Kolom Jenis Kunjungan terdiri dari: 

a) Kolom 15; , Diberi tAnda (√)Bila pasien adalah kunjungan baru 

b) Kolom 16;  Diberi tAnda (√)Bila pasien adalah Kunjungan lama 

10) Kolom Tindaklanjut Pelayanan diisi dengan tindak lanjut sesudah pasien 

dilayani  , terdiri dari : 
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a) Kolom 17; Diberi tAnda (√)Bila pasien dirawat,  

b) Kolom  18; Diberi tAnda (√) Bila dirujuk  

c) Kolom  19 ; Diberi tAnda (√)Bila; pulang 

11) Kolom 20; Bila pasien meninggal Sebelum dirawat, diisi dengan Diberi tAnda 

(√) bila terjadi, bila tidak (-) 

12) Kolom 21; bila pasien saat Datang Sudah Meninggal, diisi dengan Diberi tAnda 

(√) bila terjadi, bila tidak (-) 

13) Kolom 22; Diagnosa, diisi dengan diagnosa yang diberikan dokter untuk kasus 

pasien tersebut 

14) Pada kolom Kasus, diisi dengan Diberi tAnda (√): 

a) Kolom 24; Kasus pasien baru ( belum pernah berobat di klinik 

tersebut) atau 

b) Kolom 25; kasus lama. 

15) Kolom 26; Penyebab Luar/ Kecelakaan, diisi dengan penyebab luar sesuai 

aturan ICD -10 

16) Kolom 27; Morfologi, Neoplasm, diisi dengan penyebab luar sesuai aturan ICD 

-10 

17) Kolom 28; Terapi Obat,Oral,Perianal, diisi sesuai dengan catatan rekam medis 

pasien pada saat itu 

18) Cara Pembayaran terdiri dari: 

a) Kolom 29; bila pasien Membayar sendiri/ cash 

b) Kolom 30: BPJS,  

c) Kolom 31; Asuransi lain ( dapat dirinci sesuai dengan asuransi lain 

yang bekerjasama dengan RS), 

d) Kolom 32; kontrak ( perusahaan yang bekerjasama dengan RS), 

e) Kolom 33; lainnya (bila diperlukan) 

f) Kolom 34; keringanan bila pasien membayar sendiri dengan mendapat 

potongan biaya 

g) Kolom pembayaran  Gratis terdiri dari: 

− Kolom 35; Relasi; bila pasien merupakan relasi dari pimpinan 

rumah sakit  

− Kolom 36; Tidak mampu; bila pasien tidak mampu yang 

menggunakan Kartu Jakarta Sehat/ Kartu lainnya yang sejenis 

 

c. Proses Pelayanan Pasien Rawat Inap 

Pada praktikum registrasi pelayanan rawat inap anda akan mempraktekkan cara 
pengisian ke dalam buku registrasi pelayanan pasien di Rawat inap ( gambar 1.16) 
dimana dalam buku register tersebut akan terdapat data pasien yang ada dilayanan  
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rawat inap. Untuk lebih jelasnya silahkan anda buka Bab 2 dengan Topik 1 tentang 
Registrasi Pendaftaran dan pelayanan Rawat Inap. 
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Tabel 1.16 Registrasi Pelayanan Pasien Rawat Inap
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Berikut cara pengisian tabel register pelayanan rawat inap : 

1) Kolom 1: Tgl/ Bulan, diisi dengan tanggal dan bulan pasien tersebut 

mendaftar untuk mendapatkan pelayanan rawat inap  

2) Kolom 2: No Urut, diisi dengan nomor urutan pendaftaran pasien 

rawat yang pertama mendaftar pada hari tersebut sampai akhir 

pelayanan pada hari tersebut 

3) Kolom 3; Nomor Rekam Medis, diisi dengan nomor rekam medis 

pasien tersebut 

4) Kolom 4; Nama, diisi dengan nama lengkap pasien sesuai dengan 

KTP/ identitas lainnya dengan menggunakan sistem penamaan sesuai 

kebijakan RS 

5) Kolom 5; Alamat Lengkap, diisi dengan Alamat lengkap pasien sesuai 

dengan alamat saat ini yang terdiri dari nama jalan, nomor rumah, 

RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Wilayah, Propinsi . Alamat bisa tidak 

sesuai dengan yang ada di KTP/ identitas lainnya 

6) Kolom umur terdiri dari: 

a) Kolom 6; Umur (L) , diisi dengan Umur pasien yang sesuai dengan 

Tanggal lahir, bulan dan tahun pasien dilahirkan dengan jenis 

kelamin laki-laki  

b) Kolom 7; Umur (P) , diisi dengan Umur pasien yang sesuai dengan 

Tanggal lahir, bulan dan tahun pasien dilahirkan dengan jenis 

kelamin permpuan 

c) Kolom 8; Kelas Perawatan, diisi dengan kelas perawatan yang 

dipakai pasien 

7) Kolom Cara Pasien Masuk RS, diisi dengan cara pasien masuk ke 

rawat inap (dengan memberi tAnda √ pada kolom yang sesuai 

pasien):  

a) Kolom 9; bila pasien masuk dari Instalasi Gawat Darurat 

b) Kolom 10; bila masuk dari Unit Rawat Jalan/ poliklinik 

c) Kolom 11; bila masuk dari TP2RI 
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d) Kolom 12; bila pasien langsung rawat inap 

8) Kolom Pindah intern RS dari, diisi dengan : 

a) Kolom 13; diisi nama ruang rawat inap sebelumnya 

b) Kolom 14; diisi kelas perawatan pasien sebelumnya 

c) Kolom 15; diisi dengan tanggal pindah pasien 

9) Kolom Dipindahkan intern RS ke, diisi dengan : 

a) Kolom 16; diisi nama ruang rawat inap yang baru 

b) Kolom 17; diisi kelas perawatan pasien diruang yang baru 

c) Kolom 18; diisi dengan tanggal pindah ke ruang yang baru 

10) Kolom 19; Tanggal dan Jam keluar (H+M), diisi dengan menulis 

tanggal dan jam keluar pasien baik hidup maupun meninggal 

11) Kolom 20; Diagnosa utama, diisi dengan diagnosa utama pasien 

12) Kolom 21; Komplikasi, diisi dengan komplikasi lain dari penyakit 

pasien bila ada 

13) Kolom 22; Sebab Luar kecelakaan, diisi dengan sebab luar kecelakaan 

bila ada 

14) Kolom 23; Tindakan/ operasi, diisi dengan nama tindakan/ operasi 

pasien 

15) Kolom 24; Tanggal Tindakan/operasi, diisi dengan tanggal tindakan/ 

operasi pasien bila ada 

16) Kolom 25; Dokter yang merawat, diisi dengan nama dokter/ inisial 

dokter yang merawat/ DPJP 

17) Kolom Cara Pasien Keluar RS, diisi dengan pilihan ; 

a) Kolom 26; bila pasien Pulang 

b) Kolom 27; bila pasien ke RS lain yang lebih tinggi 

c) Kolom 28; bila pasien Pindah RS lain 

d) Kolom 29; bila pasien Pulang paksa 

e) Kolom 30; Lain-lain yang dianggap penting yang belum ada pada 

kolom sebelumnya 
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18) Kolom Keadaan Pasien keluar RS, diisi dengan memberi ceklist (√) 

pada kolom keluar hidup;  

a) Kolom 31; bila pasien keluar hidup sembuh  

b) Kolom 32; bila pasien keluar hidup belum sembuh,  

Kolom keluar Mati/ Meninggal; 

a) Kolom 33; bila pasien meninggal dipilih < 48 jam  

b) Kolom 34; bila pasien meninggal > 48 jam  

19) Cara Pembayaran, diisi dengan: 

a) Kolom 35; bila pasien Membayar sendiri/ cash 

b) Kolom 36; BPJS,  

c) Kolom 37; Asuransi lain ( dapat dirinci sesuai dengan asuransi lain 

yang bekerjasama dengan RS), 

d) Kolom 38: kontrak ( perusahaan yang bekerjasama dengan RS), 

e) Kolom 39: lainnya (bila diperlukan) 

f) Kolom 40;keringanan bila pasien membayar sendiri dengan 

mendapat potongan biaya 

g) Kolom pembayaran  Gratis terdiri dari: 

− Kolom 41; Relasi; bila pasien merupakan relasi dari 

pimpinan rumah sakit  

− Kolom 42; Tidak mampu; bila pasien tidak mampu yang 

menggunakan Kartu Jakarta Sehat/ Kartu lainnya yang 

sejenis 

2. Latihan 

Buatlah Registrasi Pelayanan rawat inap dari soal di bawah ini 

1. Alan Sampurno, 12 Maret 1966, laki laki , islam,  pns, sudah pernah ke RS 

“X”  , dikirim dari puskesmas dengan pembayaran askes, langsung ke UGD,  

dirawat kelas 2 ruang bedah,  keluhan: sakit perut (Appendicitis),Jl. 

Kepustakaan no.15, Jaktim. Dirujuk kembali ke puskesmas setelah dioperasi 

dan dirawat 5 hari. 

2. Siti Mujenah, 22 Juni 1988, perempuan, islam, wiraswasta, baru I kali ke 

RS”X”, kiriman dokter praktek ke klinik bedah, pembayaran sendiri, keluhan  
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;ada benjolan di bagian leher, setelah dirawat 4 hari di kelas 1, dinyatakan 

Ca.kelenjar getah bening yang telah metastase ke paru. Saran untuk kontrol 

kembali 3 hari sesudah pulang rawat., Jl. Enggano no.14 Tanjung Priok, 

Jakut 

3. Mario Teguh, 12 April 1985, laki-laki, kristen, pegawai swasta,sudah sering 

ke RS”X”, sudah berulang  kali ke klinik bedah, kemudian dianjurkan untuk 

dirawat untuk mengetahui lebih lanjut  tentang tumor yang ada di daerah 

usus besar. Di RS sampai tanggal 2 Pebruari 2017 di kelas VIP, 

menggunakan asuransi prudential, Jl. H.Nawi no. 22, Jak sel.  

4. Maria Sudjarwo, 19 Desember 1989, perempuan, kristen, mahasiswa, 

sudah pernah ke klinik bedah sebelumnya, ingin gastroscopy dengan 

diagnosa Gastritis chronis, dianjurkan untuk rawat inap 2 hari di kelas 2, 

untuk pemeriksaan lebih lanjut. pembayaran ditanggung perusahaan 

tempat dia bekerja yang sudah ada kerjasama dengan RS”X” , tinggal di 

Kompleks Pemda, Jl ABC No.2, Bekasi 

5. Ny.Endang Sukrisno, 1 Maret 1965 perempuan, islam, ibu rumah tangga, ke 

klinik bedah, dirawat kembali dengan pencabutan pen di kelas 3, sesudah 

operasi tahun yang lalu, keluarga miskin mendapat keringanan 

pembayaran. Pulang tanggal 5 Pebruari 2017, kondisi ada perbaikan. 

Alamat di Duri Kepa, jl. Azallea no.15, Jakbar. 

 

3. Rangkuman 

Pada Kegiatan belajar 2 ini dipelajari tentang Registrasi pelayanan rawat jalan/ 

IGD dan pelayanan rawat inap. Registrasi pelayanan rawat jalan/ IGD berisi 

kumpulan pasien yang dilayani di klinik/ IGD per hari, dari data yang ada 

diregistrasi pelayanan dapat diketahui jumlah pasien klinik/ IGD perhari, 

diagnosa pasien, biasanya digunakan untuk mengamati pasien dengan 

diagnosa potensi wabah / surveilans penyakit menular. Dengan demikian harus 

segera dilaporkan ke Dinas Kesehatan setempat atau Puskesmas setempat. 

Sedangkan registrasi pelayanan rawat inap menggambarkan jumlah pasien 

yang ada di ruang rawat tertentu, kondisi pasien masuk dan keluar rumah sakit, 

cara masuk rawat inap dan lain-lain. 

Registrasi pelayanan rawat inap, saat ini pun sudah semakin maju, bahkan ada 

beberapa rumah sakit yang sudah melaksanakan elektronik medical record 

untuk pelayanan rekam medisnya. Sehingga pemahaman yang kuat tentang 

registrasi pelayanan rawat inap perlu dikuasai untuk dapat diaplikasikan sejalan 

dengan tehnologi yang berkembang saat ini. 
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4. Tes Formatif 2 

1 Satu diantara kegunaan Registrasi Pelayanan rawat jalan adalah untuk 

mengetahui: 

a. Jenis pengunjung, dan  cara pembayaran  

b. Jenis pengunjung, Jenis kunjungan dan cara pembayaran 

c. Jenis pengunjung, Jenis kasus dan  cara pembayaran  

d. Tempat tidur yang belum terisi pada masing-masing ruang rawat inap 

agar memudahkan penempatan pasien yang akan masuk Rumah Sakit. 

e. Jenis pengunjung, Jenis kunjungan, jenis kasus dan  cara pembayaran  

2 Satu diantara kegunaan Registrasi Pelayanan rawat Inap adalah untuk 

mengetahui: 

a. Jenis pengunjung, dan  cara pembayaran  

b. Jenis pengunjung, Jenis kunjungan dan cara pembayaran 

c. Jenis pengunjung, Jenis kasus dan  cara pembayaran  

d. Tempat tidur yang belum terisi pada masing-masing ruang rawat inap 

agar memudahkan penempatan pasien yang akan masuk Rumah Sakit. 

e. Sebagai informasi untuk mengetahui beban ruang rawat inap. 

3 Seorang pasien dirujuk dari klinik dokter spesialis untuk dirawat. Karena 

malam hari pasien diterima di Unit Gawat Darurat. Buku apa yang diisi 

petugas  di tempat ini ? 

a. Register pendaftaran pasien rawat inap 

b. Register pelayanan pasien rawat jalan   

c. Register pendaftaran pasien  rawat jalan   

d. Register pelayanan pasien rawat inap 

e. Register pelayanan penunjang 

4 Seorang pasien datang untuk  dirawat karena menderita diare. Pasien ini 

dirujuk oleh puskesmas ke rumah sakit  karena tidak dapat ditangani 

disana. Pasien diterima di klinik umum. Pertanyaan: Melalui mana pasien 

masuk  rawat (cara pasien masuk)? 

a. Instalasi Gawat darurat 

b. Klinik Penyakit Dalam 

c. Klinik Bedah 

d. Klinik Umum 

e. Langsung rawat inap 
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5 Seorang pasien datang dirawat karena menderita diare. Pasien ini dirujuk 

oleh puskesmas ke rumah sakit  karena tidak dapat ditangani disana. 

Pasien diterima di klinik umum. Pertanyaan: Dari mana asal pasien? 

a. Datang sendiri 

b. Dokter spesialis 

c. Puskesmas 

d. Rumah sakit lain 

e. Lainnya 

6 Apa tujuan  dibuat buku Register Pelayanan Klinik Mata ?: 

a. Untuk memperoleh informasi pasien yang dirawat inap kasus mata 

b. Untuk memperoleh informasi semua pasien yang dirawat jalan 

c. Untuk memperoleh informasi semua pasien yang dirawat darurat 

d. Untuk memperoleh informasi hanya pasien di satu ruangan saja 

e. Untuk memperoleh informasi hanya pasien di klinik mata 

7 Apa tujuan  dibuat buku Register Pelayanan rawat inap ? 

a. Untuk memperoleh informasi pasien yang masuk ruang rawat inap 

saja 

b. Untuk memperoleh informasi pasien yang keluar ruang rawat inap  

saja 

c. Untuk memperoleh informasi semua pasien yang masuk dan keluar 

ruang rawat inap  

d. Untuk memperoleh informasi semua pasien yang ke poliklinik 

e. Untuk memperoleh informasi pasien yang ke satu klinik saja 

8 Siapa penanggung jawab terlaksananya membuat  Registrasi Pelayanan 

Pasien rawat jalan ? 

a. Kepala Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap  

b. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Tempat Pelayanan Pasien Rawat 

Jalan  

c. Kepala Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan  

d. Kepala Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Darurat   

e. Kepala ruangan Tempat Pelayanan Pasien Rawat Inap  

9 Siapa penanggung jawab terlaksananya  Registrasi Pelayanan rawat Inap?  

a. Kepala Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap 

b. Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Tempat Pendaftaran Pasien Rawat 

Jalan 

c. Kepala Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan 

d. Kepala Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Darurat   

e. Kepala ruangan Tempat Pelayanan Pasien Rawat Inap 
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10 Dimana Registrasi Pelayanan rawat Inap dibuat? 

a. Di Tempat Pendaftaran pasien rawat jalan 

b. DI Tempat Pendaftaran pasien rawat inap 

c. Di Poliklinik 

d. Di ruang rawat 

e. Di Ruang Gawat Darurat 

 

5. Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

Cocokkan Jawaban anda dengan kunci jawaban Tes 2  yang terdapat di akhir 

modul praktikum 1 dibawah ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian 

gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap 

kegiatan belajar 2. 

Tingkat Penguasaan =  Jumlah jawaban yang benar    X   100 % 

                                                  Jumlah soal   

Arti tingkat penguasaan  :  90 - 100 = baik sekali 

                                            80 -  89 = baik 

                                               70 - 79 = cukup 

              < 79 = kurang 

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, anda dapat meneruskan 

bab selanjutnya. Jika masih dibawah 80, Anda harus mengulangi kegiatan 

belajar 2 terutama materi yang belum dikuasai. 

 

F. Kunci Jawaban 

1. Tes formatif 1 

1. A   6. A 

2. B   7. D 

3. B   8.C 

4. B   9.B 

5. A   10.E 
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2. Tes formatif 2 

1. E   6. E 

2. E   7. C 

3. B   8. B 

4. D   9.E 

5. C   10.D 
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