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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 Juli 2020 sampai 

dengan bulan September 2020, pada perusahaan ini dibagian User Administrasi. 

Pelaksanaan kerja pada Rumah Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung bertugas 

untuk melakukan penginputan tindakan medis setiap hari nya dan melakukan 

perincian pada setiap rekam medis pasien sampai berkas pasien terverifikasi. 

Prosedur penanganan kendala pada bagian User Administrasi 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 rincian pasien dapat diterima dengan cepat. 

Proses penginputan Tindakan dan perincian pasien 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 tindakan 

medis yang dapat dicetak kapanpun untuk mempermudah memperoleh rekaman 

medis Ketika diperlukan sewaktu-waktu, jadi ketika pasien yang pernah dirawat itu 

akan dirawat lagi perusahaan masih menyimpan berkas dan rekaman medis 

sebelum nya. 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, User 

Administrasi. 

 

 

 

 

 

 

 


