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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan 

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Bandar 

Lampung. Alasan penulis memilih Rumah Sakit Urip Sumoharjo sebagai tempat 

melaksanakan PKL yaitu karena Rumah Sakit Urip Sumoharjo adalah sebuah  

Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan terhadap semua bidang dan 

jenis penyakit. Oleh karena itu, RSUS Bandar lampung dituntut dapat 

memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal bagi pasiennya, itu sebabnya 

dimana teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting. 

Penulis ditempatkan PKL selama 2 bulan yaitu pada bulan April 2017 sampai 

dengan bulan Juni 2017, pada perusahaan ini dibagian Penjaminan Pasien 

Asuransi dan Verifikasi. Pelaksanaan kerja pada Rumah Sakit Urip Sumoharjo 

Bandar Lampung bertugas untuk melakukan pelaporan pasien masuk dan pulang, 

permintaan jaminan awal dan akhir, permintaan tindakan medis kepada pihak 

penjamin, pembuatan jaminan dan penginputan tindakan Asuransi In-Health, 

untuk memastikan biaya perawatan pasien tersebut baik rawat inap maupun rawat 

jalan dapat dicover oleh pihak asuransi penjamin, serta melakukan verifikasi 

terhadap tindakan medis apa saja yang dilakukan selama pasien menjalankan 

perawatan diruangan, guna proses claim ke pihak asuransi penjamin. 

Prosedur penanganan kendala pada bagian penjaminan dapat ditingkatkan 

dengan solusi menggunakan Aplikasi berbasis web atau mobile yang memiliki 

kemampuan mengakses informasi medis serta pengisian lembar medis awal atau 

lembar informasi medis lanjutan yang ditulis oleh dokter dapat diisi dengan 

mudah dan cepat, sehingga jaminan pasien dapat diterima dengan cepat. Proses 

Verifikasi dapat di tingkatkan dengan cara melakukan update pada sistem berjalan 

(SIMRS), yaitu menambahkan menu serta tabel baru pada database server yang 

dapat menyimpan seluruh hasil penunjang maupun tindakan medis yang dapat 

dicetak kapanpun untuk mempermudah proses verifikasi, jadi ketika ada berkas 

claim yang tidak dapat ditagihkan dikarenakan tidak adanya hasil penunjang yang 

disyaratkan oleh pihak penjamin guna proses claim. Sehingga seluruh tindakan 

medis yang dilakukan ke pasien dapat tersusun dan tersimpan dengan baik di 

database sistem. 

 

Kata Kunci : PKL, Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, Asuransi dan 

Verifikasi, SIMRS, Website, Database. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia, dan merupakan kegiatan untuk menerapkan 

teori-teori yang telah diterima saat proses pembelajaran perkuliahan ke dalam 

dunia kerja yang sebenarnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa 

teori-teori dan kegiatan praktikum yang dipelajari selama perkuliahan dapat secara 

langsung dipraktikkan di tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan (Indonesia, 

2018). 

Melalui pembekalan praktik kerja lapangan, dapat memberikan pengetahuan 

atau wawasan yang berkaitan dengan dunia kerja yang sebenarnya, seperti materi 

pembekalan troubleshooting yang mempelajari tentang penanganan masalah pada 

komputer, materi pembekalan desain grafis, korespondensi, cara beretika dengan 

baik, pembuatan web, penggunaanaplikasi Microsoft Office. Materi pembekalan 

tersebut dapat diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik.  

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak universitas berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. Dalam hal ini PKL di laksanakandi Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar 

Lampung. Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung atau biasa dikenal 

dengan nama RSUS, merupakan perusahaan milik swasta yang bergerak dibidang 

jasa kesehatan khususnya pelayanan medis. 

Alasan penulis memilih Rumah Sakit Urip Sumoharjo sebagai tempat 

melaksanakan PKL yaitu karena Rumah Sakit merupakan salah satu penyedia 

pelayanan kesehatan teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting. 
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Dibutuhkan sistem informasi yang aman, cepat, kuat dalam pemrosesan data 

ukuran besar dan stabil dalam pengoperasiannya. Disamping harus mengikuti 

perkembangan teknologi, penyedia layanan kesehatan harus mampu 

mensinergikannya dengan kebutuhan dan permintaan dari pengguna jasa 

kesehatan sebagai bagian strategi bisnis dalam skala luas. Hal inilah yang 

memberikan nilai lebih peran teknologi informasi bagi penyedia layanan 

kesehatan, dan menarik perhatian penulis untuk melakukan PKL disana. 

Selainitu, Rumah Sakit Urip Sumoharjo merupakan Rumah Sakit umum yang 

bernuansa Islam di kota Bandar Lampung. Latar belakang didirikannya Rumah 

Sakit ini pada waktu itu karena sebagian besar penduduk Lampung beragama 

Islam dan saat itu belum ada sarana pelayanan kesehatan yang bernuansa Islam. 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo merupakan Rumah Sakit swasta pertama yang 

terakreditasi B pada tahun 2012 di Provinsi Lampung, hal itu menunjukan bahwa 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo telah berhasil menerapkan teknologi informasi 

dengan baik. 

 

1.2 Tujuan Pelaksanaan PKL 

Tujuan dilaksanakannya PKL ini adalah: 

1. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang diproleh selama perkuliahan 

untuk memecahkan berbagai permasalahan khususnya dalam bidang 

teknologi informasi yang ada di Rumah Sakit Urip Sumoharjo. 

2. Meningkatkan kemampuan calon lulusan dalam bekerja khususnya dalam 

bidang pelayanan kesehatan. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa baik alur maupun cara kerja sistem 

teknologi informasi, serta melakukan pemecahan masalah yang terjadi 

pada Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung secara praktis. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun manfaat dari pelaksanaaan kegiatan kerja praktik ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengimplementasikan semua 

ilmu yang telah di dapat di perkuliahan. 

2. Universitas 

Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan dapat menjalin kerjasama yang 

baik antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan setiap perusahaan 

yang bersangkutan.  

3. Perusahaan 

Dapat menjadi bahan masukan bagi instansi untuk menentukan kebijakan 

perusahaan di masa yang akan datang berdasarkan hasil pengkajian dan 

analisis yang dilakukan mahasiswa selama PKL. 

 

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis di Rumah 

Sakit Urip SumoharjoBandar Lampung, yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo 

No.200, Gunung Sulah, Way Halim, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. 

Telepon (0721) 771322, website: www.rsuripsumoharjo.com. 

 

Gambar 1.1 Gedung Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung 

Sumber: www.rsuripsumoharjo.com 
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Denah adalah gambar yang menunjukan lokasi atau letak dari suatu 

tempat. Dibawah ini merupakan denah dan jarak tempuh dari Universitas 

Teknokrat Indonesia ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung yang 

beralamat di Jalan Urip Sumoharjo No.200, Gunung Sulah, Way Halim, Bandar 

Lampung, Lampung, Indonesia. Berdasarkan sumber yang tertera, jarak tempuh 

tercepat ke Rumah Sakit Urip Sumoharjo membutuhkan waktu + 13 menit dari 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

 

Gambar 1.2Rumah Sakit Urip Sumoharjo BandarLampung 

Sumber: Google Map 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada semester genap tahun 

2018/2019 selama kurang lebih 2 (dua) bulan di mulai pada tanggal 16 April 2018 

sampai dengan 09 Juni 2018.Selama melaksanakan PKL penulis tetap 

melangsungkan perkuliahan. PKL berlangsung mengikuti jam kerja kantor, setiap 

hari Senin sampai dengan Jum’at dengan di mulai pukul 07.30 sampai dengan 

16.00 WIB. Sebelum melaksanakan PKL penulis memang sudah bekerja di 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo selama3 (tiga) tahun.Untuk itu penulis tidak 

melakukan pembekalan PKL dan ujian pembekalan PKL yang diadakan oleh 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja Rumah Sakit Urip Sumoharjo 

HARI JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

Senin s/d Kamis 08.00 – 16.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB 

Jum’at 08.00 – 16 00 WIB 11.30 – 13.30 WIB 

Sabtu 08.00 – 13.00 WIB 11.30 – 12.30 WIB 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Untuk meningkatkan derajat kesehatan bangsa dalam rangka 

meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, diselenggarakanlah antara lain 

Program Pembangunan Kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan salah 

satu perwujudan dari fardhu kifayah. Untuk itu PT Gunung Sulah Medika 

sebagai perusahaan usaha bersama membangun sebuah sarana kesehatan 

masyarakat yang diberi nama “Rumah Sakit Urip Sumoharjo” (Sukarno, 

2011). 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo merupakan Rumah Sakit umum yang 

bernuansa Islam di Kota Bandar Lampung dan telah terakreditasi tingkat 

Paripurna. Latar belakang didirikannya Rumah Sakit ini pada waktu itu 

karena sebagian besar penduduk Lampung beragama Islam dan saat itu belum 

ada sarana pelayanan kesehatan yang bernuansa Islam. Rumah Sakit ini 

terletak di di dalam kota di Jalan Urip Sumoharjo Bandar Lampung yang 

mulai beroperasi pada tanggal 10 September 2001 dengan kapasitas tempat 

tidur sebanyak  72 tempat tidur dan bangunan Rumah Sakit berdiri pada tanah 

seluas 5.000 m2. Letak bangunan Rumah Sakit sangat strategis di tengah-

tengah kota Bandar Lampung, yaitu terletak diantara 3 (tiga) lokasi Real 

Estate utama di Bandar Lampung (Perumahan Way Halim Permai, 

Perumahan Villa Citra dan Perumahan Bukit Kencana), mempuyai jalan 

penghubung wilayah pengembangan kota (Perumahan Korpri) dan ke wilayah 

kota lama (Kedaton). Lokasi ini telah mempunyai jalan utama yang telah 

dilalui oleh angkutan umum. 

Seiring dengan berjalannya waktu, Rumah Sakit ini berkembang dengan 

cukup pesat. Saat ini Rumah Sakit URIP SUMOHARJO telah berhasil 

menambah tempat tidurnya menjadi ± 400 tempat tidur dengan luas bangunan 

± 13.000 m2 yang berdiri di atas lahan seluas 36.000 m2. Sampai tahun 2014 

Rumah Sakit telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan BOR 85 %. 

Adapun layanan yang tersedia saat ini antara lain : Rawat jalan, Rawat inap, 
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pelayanan gawat darurat 24 jam, Ruangan Intensive Care Unit serta kamar 

operasi 4 unit dan ditunjang oleh sarana Laboratorium 24 jam, unit Radiologi, 

Treadmill, Mammografi, CT-Scan, Digital Radiologi, ESWL, ENMG Bera, 

Alat Phaco (operasi mata) , Panoramic (Rontgen Gigi), Endoscopy, USG 4D, 

pelayanan Ambulance, serta penyelenggaraan pemulangan jenazah.  

Ditengah ketatnya kompetitif diantara Rumah Sakit di Bandar Lampung, 

dimana saat ini sudah terdapat 11 Rumah Sakit Swasta, 4 Rumah Sakit 

Pemerintah di samping Puskesmas dan Balai Pengobatan dan Rumah 

Bersalin, maka Rumah Sakit Urip Sumoharjo dituntut untuk bekerja lebih 

profesional dengan meningkatkan kwalitas pelayanan. Untuk lebih 

meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan dan dalam mengantisipasi 

era globalisasi serta merespon kebijakan pemerintah termasuk pelayanan 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan, maka pengelolaan Rumah Sakit diserahkan kepada Pimpinan 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo yang dalam hal ini kegiatannya dijalankan oleh 

seorang Direktur Rumah Sakit.  Dalam pengelolaan Rumah Sakit Urip 

Sumoharjo diawasi dan dibimbing oleh seorang Direktur PT. GSM dan 

Dewan Komisaris PT.GSM serta Dinas Pemerintah yang terkait. 

 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo memiliki Visi dan Misi Perusahaan 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Visi 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo menjadi Rumah Sakit rujukan di 

Sumatera Bagian Selatan. 

2. Misi 

a. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang bermutu, ramah 

dan profesional. 

b. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan secara cepat, tepat dan 

informative. 

c. Menyelenggarakan Pelayanan kesehatan yang berorientasi pada 

perkembangan teknologi. 
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d. Turut serta memelihara dan meningkatkan taraf kesehatan dan 

seluruh lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau. 

e. Mengembangkan profesionalime Sumber Daya yang 

berkesinambungan sehingga mampu bersaing ditingkat nasional. 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Dalam menjalankan suatu usaha diperlukan suatu struktur organisasi yang 

baik dan benar sesuai dengan tingkatan pekerjaan agar apa yang ingin dicapai 

perusahaan dapat berjalan dengan baik. Organisasi merupakan gambaran 

tentang tugas – tugas, tanggung jawab dan hubungan antara bagian – bagian 

yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi 

akan memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang akan 

dikerjakan oleh masing – masing bagian dari struktur organisasi. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung 

Sumber : Company Profile Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, 2018 

 

Struktur Rumah Sakit Urip Sumoharjo terdapat bagian yang mempunyai 

Tanggung jawab, fungsi, dan wewenang dalam mengatur, melaksanakanserta 

memeriksa pekerjaan yang mempengaruhi mutu yang telah ditetapkan dan 

didokumentasikan dalam uraian jabatan (Job Description) dan prosedur 

operasi. 

Berikut ini tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat pada 

Rumah Sakit Urip Sumoharjo: 
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1. Direktur Rumah Sakit 

a. Jabatan    : Pimpinan Rumah Sakit 

b. Unit Kerja   : Rumah Sakit Urip Sumoharjo 

c. Jabatan Atasan Langsung : Direksi 

Fungsi Jabatan 

Memimpin unit kerja yang bertanggung jawab terhadap: 

1. Menyusun kebijaksanaan pelaksanaan. 

2. Membina pelaksanaan kerja. 

3. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit 

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. 

 

2. Wakil Direktur Umum dan PSDM 

a. Jabatan   : Wakil Pimpinan 

b. Unit Kerja  : Umum, Keuangan, dan SDM 

c. Jabatan Atasan Langsung  : Pimpinan Rumah Sakit 

Fungsi Jabatan 

Direktur Umum dan PSDM membawahkan 5 (lima) Sub Bagianyang 

bertanggung jawabterhadap: 

1. Kegiatan pengembangan sumber daya manusia (PSDM). 

2. Kegiatan Umum. 

3. Arus Keuangan dan Accounting. 

4. Kegiatan purchasing atau pengadaan meliputi barang umum maupun 

medis. 

5. Kegiatan elektronik data processing (EDP)/IT. 

 

3. Kepala Bagian Keuangan dan Accounting 

a. Jabatan   : Kepala Bagian 

b. Unit Kerja  : Keuangan dan Accounting 

c. Jabatan Atasan Langsung: Wakil Pimpinan 

Fungsi Jabatan 

1. Menyusun rencana dan program kerja Bagian Keuangan dan 

Accounting. 
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2. Mengkoordinasikan rencana dan program Bagian Keuangan dan 

Accounting. 

3. Mengkoordinasikan pengendalian kegiatan Akuntansi, keuangan, 

Sistem Informasi Keuangan. 

4. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan bidang keuangan sesuai 

dengan target yang ditentukan. 

5. Penyusunan Anggaran Operasional Rumah Sakit. 

6. Mengusulkan system dan prosedur akuntansi dan keuangan yang 

memadai untuk pengembangan system informasi akuntansi dan 

keuangan dan bentuk-bentuk pelaporan. 

7. Memberikan pertimbangan mengenai kebutuhan dana yang tidak 

tersedia alokasi anggarannya dan kebutuhan dana lain di luar 

anggaran. 

8. Menghitung kebutuhan anggaran dan mengusulkan penetapan tarif 

Rumah Sakit. 

9. Mengevaluasi rencana kebutuhan biaya operasional dan rencana 

penerimaan dan pengeluaran Kas/Bank. 

10. Mengkoordinasikan para kepala sub bagian. 

11. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bagian dan 

bawahan. 

12. Menyusun perencanaan pendapatan dan keuangan. 

13. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada 

bawahan. 

14. Melaksanakan system pengendalian intern. 

15. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil 

kerja bawahan. 

16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; 

17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur/Wakil Direktur, 

dan. 

18. Menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja keuangan. 
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4. Sub Bagian Keuangan 

a. Jabatan   : Kepala Sub Bagian 

b. Unit Kerja   : Keuangan 

c. Jabatan Atasan Langsung : Kepala Bagian Keuangan dan Accounting 

Fungsi Jabatan 

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian. 

2. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada 

bawahan. 

3. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan. 

4. Melaksanakan tugas penyusunan anggaran belanja Rumah  Sakit baik 

anggaran langsung maupun anggaran tidak langsung. 

5. Menyusun anggaran pendapatan Rumah  Sakit dan melakukan 

evaluasi perkembangan pendapatan. 

6. Menerima dan membukukan pendapatan fungsional Rumah  Sakit dan 

melakukan penyetoran kepada bank, serta menyimpan jika bank tutup. 

7. Memverifikasi setoran penerimaan dari kasir penerima dengan 

rekening bank dan membuat buku kas penerimaan. 

8. Melakukan verifikasi terhadap pengeluaran cek/BG/ transfer dari kasir 

pengeluaran dengan rekening bank. 

9. Memverifikasi bukti pengeluaran berupa lembar order, lembar 

pengeluaran kas, legality form dan nota/ kwitansi. 

10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai seluruh 

pengeluaran keuanga Rumah  Sakit yang dituangkan dalam 

Administrasi akuntansi. 

11. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, berdasarkan 

kelengkapan data, berkas, dan dokumen lainnya dengan anggaran, 

otorisasai, verifikasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan. 

12. Mengajukan pengisian kas sesuai  kebutuhan. 

13. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil 

kerja bawahan. 

14. Melaksanakan system pengendalian intern. 
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15. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh 

atasannya. 

16. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bagian. 

 

5. Kepala Bagian Accounting 

a. Jabatan   : Kepala Sub Bagian 

b. Unit Kerja   : Accounting 

c. Jabatan Atasan Langsung : Kepala Bagian Keuangan dan Accounting 

Fungsi Jabatan 

1. Menyusun rencana dan program kerja sub bagian. 

2. Mengatur mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas kepada 

bawahan. 

3. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan 

4. Menyusun SPO tentang keuangan secara keseluruhan. 

5. Melakukan rekapitulasi hutang berdasarkan kelengkapan data, berkas, 

dan dokumen lainnya dengan anggaran, otorisasai, verifikasi, faktur, 

legality form dan nota/ kwitansi. 

6. Melakukan pencatatan setiap transaksi hutang ke buku pembantu 

hutang. 

7. Melakukan rekapitulasi pendapatan piutang. 

8. Melakukan penagihan kepada pihak rekanan. 

9. Mencatat setiap transaksi piutang ke buku pembantu piutang. 

10. Melakukan pengecekan dan konfirmasi pembayaran piutang. 

11. Melakukan penginputan setiap transaksi pembelian barang 

berdasarkan faktur pajak. 

12. Melakukan pemotongan setiap penghasilan yang diterima pegawai 

atau dokter. 

13. Mencatat besarnya hutang yang harus dibayar dibuku pembantu 

hutang. 

14. Melakukan penjurnalan ke buku besar pada setiap transaksi. 

15. Mengecek kembali setiap transaksi tentang kelengkapan dokumennya. 

16. Melakukan rekonsiliasi bank pada setiap transaksi perbankan. 
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17. Menilai prestasi kerja bawahan dan mempertanggungjawabkan hasil 

kerja bawahan. 

18. Melaksanakan system pengendalian intern. 

19. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh 

atasannya. 

20. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Bagian. 

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

Tujuan dari kegiatan didirikannya Rumah Sakit adalah sebagai sarana 

upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta 

dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan  dan penelitian 

Rumah Sakit didirikan dan diselenggarakan dengan tujuan utama 

memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk acuhan perawatan, tindakan 

medis dan diagnostik serta upaya rehabilitasi medis untuk memenuhi 

kebutuhan pasien. Pemenuhan kebutuhan untuk pasien ini tentu didasarkan 

atas batas-batas kemampuan Rumah Sakit.  



13 
 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. Pelaksanaan PKL : 

BOBBY HERWANTO, NPM 15311581 

 

3.1.1 Bidang Kerja 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018 sampai 

dengan 9 Juni 2018 di Rumah Sakit Urip Sumoharjo, penulis di tempatkan pada 

bagian Asuransi dan Verifikasi yang merupakan salah satu bagian untuk 

penjaminan pasien asuransi baik individu maupun perusahaan, serta membantu 

bagian penagihan (claim) dalam melaksanakan tugasnya. Berikut secara umum 

kegiatan penulis selama PKL : 

1. Pelaporan pasien masuk/ pulang via telp ke pihak asuransi penjamin baik 

pasien individu maupun perusahaan (group). 

2. Melengkapi dan memverifikasi dokumen medis/ claim perawatan pasien 

asuransi individu maupun perusahaan (group). 

3. Memastikan pasien mendapatkan jaminan akhir beserta perhitungan ekses 

yang dijaminkan oleh asuransi penjamin.  

4. Pembuatan jaminan pasien Mandiri inhealth Rawat Inap dan Rawat Jalan. 

5. Penginputan dan verifikasi seluruh tindakan medis pasien Mandiri inhealth 

pada website Pelkes Online. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun pelaksanaan kegiatan selama PKL yang penulis di tempatkan di 

bagian Asuransi dan Verifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Pelaporan pasien masuk/ pulang. 

Setiap pasien masuk rawat inap individu atau perusahaan harus 

dilaporkan dahulu melalui website khusus admedika (khusus pemegang 

polis provider admedika), lalu menghubungi via telphone kepihak asuransi 

penjamin guna memastikan apakah pasien tersebut benar terdaftar sebagai 

pemegang polis asuransi. Kelengkapan informasi medis harus dilengkapi 
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sebelum melakukan pelaporan masuk guna mempermudah proses 

penjaminan awal perawatan. Begitu juga sebaliknya saat pelaporan pasien 

pulang, Petugas asuransi Rumah Sakit wajib mengirimkan rincian billing 

pasien, hasil medis penunjang, dan resume medis yang diisi oleh dokter 

penanggung jawab selama perawatan. 

 Gambar 3.1 Pelaporan Pasien Masuk Provider Admedika 

 Sumber : https://mobile.admedika.co.id/edc/ 

 

2. Melengkapi dan memverifikasi dokumen medis atau claim perawatan 

pasien asuransi individu maupun perusahaan (group). 

Melakukan pengisian lembar awal medis yang dikirimkan oleh pihak 

asuransi penjamin untuk proses penjaminan awal pasien. Serta melakukan 

pengisian lembar medis lanjutan yang diminta oleh pihak asuransi 

penjamin guna pengontrolan pasien selama perawatan diRumah Sakit. 

Melakukan pengajuan rincian biaya tindakan medis (Rontgen, Pemberian 

Obat, dll) atau operasi (tindakan >Rp.500.000,-) dan melengkapi lembar 

tindakan pembedahan oleh dokter berdasarkan indikasi medis yang 

sebenarnya. Setelah itu lakukan verifikasi terhadap semua tindakan medis 

yang dilakukan termasuk hasil penunjang medis selama perawatan, baik 

secara dokumen maupun yang terimput didalam sistem Rumah Sakit 

(SIMRS), supaya semua tindakan dapat terinci tanpa adanya kesalahan 

penginputan tindakan perawatan sebelum pasien diperbolehkan untuk 

pulang oleh dokter. 
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3. Memastikan pasien mendapatkan jaminan akhir beserta perhitungan ekses 

yang dijaminkan oleh asuransi penjamin. 

Setelah pasien diperbolehkan pulang oleh dokter penanggung jawab, 

sebagai Petugas asuransi wajib melakukan pelaporan pasien pulang ke 

pihak asuransi penjamin untuk mendapatkan jaminan akhir beserta biaya 

ekses yang ditagihkan kepihak asuransi penjamin disesuaikan dengan 

billing pasien selama perawatan. Jika ada selisih ekses biaya perawatan 

yang harus dibayarkan pasien diRumah Sakit, pasien wajib membayar 

selisih ekses tersebut dan diselesaikan diRumah Sakit sebelum pasien 

meninggalkan Rumah Sakit. 

 

4. Pembuatan jaminan pasien Mandiri inhealth RI dan RJ. 

Mandiri inhealth merupakan rekanan khusus yang sudah melakukan 

MOU khusus dengan pihak Rumah Sakit Urip Sumoharjo, terkait dengan 

penjaminan perawatan pemegang polisnya yang merupakan dari asuransi 

perusahaan (group). Oleh sebab itu khusus pemegang polis asuransi 

mandiri inhealth bisa langsung digunakan tanpa harus melaporkan ke 

pihak asuransi penjamin, asalkan nomor polis asuransi yang digunakan 

masih aktif. Sebagai Petugas asuransi wajib membuatkan jaminan awal 

perawatan pasien dengan cara menginputkan data ke website sistem 

mandiri inhealth yang sudah disediakan lalu mencetaknya berdasarkan 

data perawatan yang dijaminkan serta diagnosa masuk pasien baik melalui 

poliklinik maupun IGD Rumah Sakit Urip Sumoharjo, yang kemudian 

diberikan kepada Petugas Administrasi diruangan (user) sebagai bukti 

bahwa pasien tersebut dapat dijaminkan pelayanan perawatannya. 
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Gambar 3.2 Proses Pembuatan Jaminan Pemegang Polis Mandiri 

Inhealth 

Sumber :https://pelkesonline.inhealth.co.id/RSOnline/Pelayanan/Create 

 

5. Penginputan dan verifikasi semua tindakan medis pasien Mandiri inhealth. 

Proses penginputan dan verifikasi dapat dilakukan setelah pasien 

tersebut selesai melakukan perawatan diRumah Sakit. Rincian diberikan 

oleh bagian kasir, yang kemudian Petugas asuransi melakukan 

penginputan tindakan perawatan pasien disistem website mandiri inhealth 

sekaligus memverifikasi apakah rincian dan tindakan medis penunjang 

yang diminta untuk proses penagihan sudah terlampir lengkap.  

 Gambar 3.3 Proses Input Pemegang Polis Mandiri Inhealth. 

 Sumber :https://pelkesonline.inhealth.co.id/RSOnline/Akomodasi/Edit/ 
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3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

1. Sering terjadi miss komunikasi terkait pengisian lembar medis pasien 

pemegang polis asuransi. 

Perawat diruangan sering lupa menyampaikan ke dokter DPJP 

(Dokter Penanggung Jawab Pasien) untuk melakukan pengisian 

laporan medis awal 1x24 Jam, proses ini sangat penting karena jika 

laporan medis yang diminta melewati batas waktu yang ditentukan, 

pemegang polis selaku pasien tidak dapat dijaminkan biaya 

perawatannya.Untuk pengisian lembar medis lanjutan harus 

menunggu dokter visite dikeesokan harinya, karena dokter hanya 

melakukan visite keruangan perawatan pasien 1 (satu) kali dalam 

sehari. Hal tersebut tentu membuang – buang waktu karena ada 

sebagian medis lanjutan yang bersifat urgent sebelum pasien tersebut 

dapat dijaminkan bila mendapatkan tindakan lanjutan. Proses 

penjaminan pasien Asuransi Individu yang membutuhkan waktu yang 

lama (banyak lembar medis lanjutan yang harus dilengkapi dokter).  

 

2. Kesulitan pembacaan diagnosa yang ditulis dokter.  

Kesulitan pembacaan diagnosa akhir pada resume medis yang 

bersifat teknis karena hal tersebut sangat penting untuk dilaporkan 

ketika proses pelaporan pemulangan pasien sebelum pihak asuransi 

penjamin mengeluarkan jaminan akhir beserta ekses penagihan yang 

ditanggung. Sebagai Petugas asuransi kita harus mencari dokter atau 

menghubungi secara pribadi untuk dapat mengetahui diagnosa yang 

ditulis. 

 

3. Kurang lengkapnya dokumen medis untuk proses claim. 

Terdapat beberapa berkas yang belum terlampir (Penunjang 

Medis, Resume, dll) sebagai syarat klaim Menyebabkan terjadinya 

keterlambatan pembuatan Invoice yang telah di tetapkan tanggalnya. 
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4. Selisih tarif dan perbedaan nama master data tindakan pelayanan pada 

sistem mandiri inhealth yang tidak sesuai dengan tarif dan nama 

master tindakan di Rumah Sakit. 

 Adanya perbedaan nominal tarif pelayanan dengan nominal yang 

diinputkan melalui system mandiri inhealth yang dapat merugikan 

rumah sakit dikarenakan tarif yang terdapat pada sistem mandiri 

inhealth tidak sesuai dan lebih rendah dari tarif Rumah Sakit. 

 

3.1.4 Cara Menghadapi Kendala 

1. Sering terjadi miss komunikasi terkait pengisian lembar medis pasien 

pemegang polis asuransi. 

Terkait dengan pengisian lembar medis yang dikirimkan oleh pihak 

asuransi penjamin, ada baiknya bagian terkait melakukan rapat koordinasi 

terkait permasalahan yang terjadi, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan 

melakukan komunikasi efektif antara bagian asuransi, ruangan, dan dokter 

penanggung jawab yang merawat pasien agar dibuatkan Surat Keputusan 

(SK) oleh Direktur Rumah Sakit yang mengatur tentang pengisian lembar 

medis tersebut, karena hal ini menyangkut penjaminan biaya perawatan 

pasien supaya tidak merugikan Rumah Sakit dan menghindari timbulnya 

komplain oleh pasien selaku pengguna jasa apabila perawatannya tidak dapat 

dijaminkan. 

 

2. Kesulitan Pembacaan diagnosa yang ditulis dokter. 

Masalah ini sering sekali terjadi yang menyebabkan keterlambatan proses 

penjaminan pasien asuransi baik rawat inap maupun rawat jalan termasuk 

ketika penginputan diagnosa didalam sistem mandiri inhealth. Cara 

mengatasinya adalah asisten dokter atau perawat diruangan rawat inap harus 

selalu memberikan catatan tersendiri diagnosa apa yang dituliskan oleh 

dokter DPJP yang dapat dibaca dengan jelas. 
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3. Kurang lengkapnya dokumen medis untuk proses claim. 

Sedangkan untuk permasalahan terkait kelengkapan dokumen penagihan 

yang harus dilampirkan pada saat proses penagihan, bagian EDP IT Rumah 

Sakit harus melakukan update sistem Rumah Sakit (SIMRS) supaya sistem 

yang dimaksud dapat melakukan upload data penunjang medis yang 

dibutuhkan untuk proses penagihan, dengan cara menambahkan tabel 

tersendiri pada database server sistem yang diperuntukan untuk menyimpan 

file penunjang medis yang dimaksud, sehingga ketika dokumen tersebut 

dibutuhkan untuk penagihan dapat langsung didownload atau dicetak 

langsung melalui sistem Rumah Sakit (SIMRS) tanpa harus menghubungi 

bagian terkait untuk mencari dokumen tersebut karena sangat merugikan 

Rumah Sakit serta menyulitkan bagian verifikasi dan penagihan ketika 

rincian perawatan pasien tersebut tidak dapat ditagihkan. 

 

4. Selisih tarif dan perbedaan nama master data tindakan pelayanan pada sistem 

mandiri inhealth yang tidak sesuai dengan tarif dan nama master tindakan di 

Rumah Sakit. 

Terkait dengan permasalahan ini Saya selaku petugas Asuransi dan 

Verifikasi berkoordinasi dengan bagian Marketing selaku bagian yang 

menangani terkait kerjasama dengan pihak ke-3 (tiga) yaitu Mandiri Inhealth 

Indonesia, untuk dapat mensinkronisasikan master data tindakan dan tarif 

dengan cara melakukan update sistem pada website Mandiri Inhealth sesuai 

ketentuan MOU antara Rumah Sakit dengan Mandiri Inhealth, untuk 

menghindari kekeliruan pada saat proses verifikasi eksternal dan selisih pada 

saat proses claim. 

 

Sebagai pendukung pernyataan untuk pemecahan masalah tersebut maka 

penulis menguraikan hasil dari berbagai penelitian terkait berdasarkan jurnal 

penelitian. 

Pengertian Sistem Informasi Menurut Sutabri (2012:16) Sistem Informasi 

adalah “suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan 

pengelolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang 
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bersifat manajerial menjadi kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat 

menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan”. Sumber:(Tata, 2012) 

Pengertian Database MySQL Menurut Bunafit (2004) MySQL adalah “sebuah 

program database server yang mampu menerima dan mengirimkan datanya 

dengan sangat cepat, multi user serta menggunakan perintah standar SQL 

(Structured Query Language)”. Sumber:(Bunafit, 2008) 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Rumah 

Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan beberapa hal yang didasarkan dari hasil Praktik Kerja Lapangan 

selama 2 bulan adalah, sebagai berikut: 

1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat meningkatkan 

kemampuan Mahasiswa dalam melakukan analisa alur kerja sistem 

pada suatu perusahaan serta melakukan pemecahan masalah yang 

terjadi pada proses tersebut, dengan cara mengimplementasikan ilmu 

dan teori yang diproleh selama perkuliahan. 

2. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan 

bahwa alur kerja pada bagian Asuransi dan Verifikasi di Rumah Sakit 

Urip Sumoharjo sebagian sudah dapat berjalan dengan baik, akan tetapi 

ada beberapa proses yang kurang efektif sehingga memperlambat 

proses kerja. Dari berbagai kendala yang terjadi penulis sudah 

mengajukan beberapa usulan perbaikan kepada Kepala Bagian Asuransi 

dan Verifikasi yaitu untuk melakukan analisa ulang terkait alur kerja 

saat ini agar dapat dibuatan peraturan baru terkait proses penjaminan 

pasien asuransi.  

 

4.2 Saran 

Dengan adanya permasalahan ataupun kendala yang terjadi di Rumah 

Sakit Urip Sumoharjo, penulis mengusulkan beberapa solusi pada bagian 

Asuransi dan Verifikasi agar dapat mengatasi permasalahan serta kendala 

tersebut, yaitu mengusulkan adanya perbaikan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) harus disesuaikan dengan alur kerja yang berjalan, 

pembuatan Peraturan Direktur (PERDIR) atau Surat Keputusan (SK) terkait 

proses penjaminan pasien Asuransi Individu maupun Perusahaan (Group), 

serta melakukan Update Sistem SIMRS (Sistem Informasi Manajemen 

Rumah Sakit) disesuaikan dengan kebutuhan pengguna (User). 
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