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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Instalasi Rekam 

Medis, dokter pembuat resume pasien pulang, pasien, PJRM dan 

verifikator internal klaim BPJS serta observasi terhadap pembuatan 

resume pasien pulang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pengaturan pembuatan dan penggunaan resume pasien pulang 

dilandaskan pada Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang 

Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 

tahun 2008 tentang Rekam Medis karena resume pasien pulang 

adalah bagian dari rekam medis, yang dituangkan dalam bentuk 

Kebijakan Pelayanan Rekam Medis dengan Surat Keputusan 

Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor : HK.00.01/I.I/782/2016 

dan SPO Nomor : HK.00.01/I.IV.1/28/2014 tentang Resume 

Pelayanan Pasien Rawat Inap. SPO ini sudah berusia lebih dari 

tiga tahun tetapi sampai dengan penelitian berlansung belum 

dilakukan revisi. 

2. Pelaksanaan pembuatan dan penggunaan resume pasien pulang : 

a) Pembuatan resume pasien pulang di Instalasi Rajawali 

Pembuatan resume pasien pulang di Instalasi Rajawali 

pada umumnya dibuat oleh asisten DPJP. Ada yang dibuat 
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oleh dokter jaga (bukan dokter yang merawat). Resume 

pasien pulang dibuat saat pasien pulang atau selesai 

perawatan. 

Resume pasien pulang dibuat secara elektronik melalui 

sistem informasi rumah sakit dan dicetak hasilnya. Saat 

membuat resume pasien pulang, dokter tidak menggunakan 

user id sendiri tetapi langsung mengetik pada sistem informasi 

rumah sakit yang sudah dibuka oleh petugas ruang rawat inap 

(user id kepala ruang, perawat, petugas administrasi). 

Isi resume pasien pulang telah memenuhi ketentuan 

minimal yang disyaratkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Resume pasien 

pulang yang diberikan kepada pasien sebagian besar (60%) 

belum ditandatangani DPJP tetapi resume pasien pulang yang 

disimpan dalam rekam medis dan untuk klaim BPJS semua 

sudah ditandatangani DPJP. 

b) Penggunaan resume pasien pulang 

Resume pasien pulang diberikan kepada pasien untuk 

keperluan kontrol, arsip rekam medis (rawat jalan dan rawat 

inap), salah satu syarat klaim BPJS Kesehatan, klaim asuransi 

lain dan disertakan saat merujuk pasien. Resume pasien 

pulang disimpan abadi (tidak dimusnahkan). 
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Perlindungan hak pasien belum sepenuhnya terpenuhi 

karena walaupun semua pasien pulang diberikan resume 

pasien pulang tetapi belum semua ditandatangani DPJP 

bahkan ada yang dibuat oleh dokter jaga yang tidak ikut 

merawat pasien. 

 

B. Saran 

1. Manajemen rumah sakit perlu membuat pengaturan pembuatan 

resume pasien pulang secara elektronik dengan mengacu pada 

ketentuan hukum secara umum (lex generalis) yaitu Undang-

undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi 

Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Elektronik karena 

pada praktiknya pembuatan resume pulang sudah secara 

elektronik. 

2. Pengembang sistem informasi rumah sakit perlu mengembangkan 

sistem supaya menu pembuatan resume pasien pulang hanya 

bisa dibuka oleh user id DPJP yang merawat pasien untuk 

menjaga privasi pasien dan tanggungjawab pembuat resume 

pasien pulang dan hasil cetakan revisi resume pasien pulang 

mencantumkan kode revisi untuk untuk keperluan audit trail. 
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3. Manajemen rumah sakit perlu membuat kebijakan, setiap lembar 

cetakan resume pasien pulang diberi paraf oleh pembuat resume 

pasien pulang untuk menjamin keaslian resume pasien pulang. 

4. Manajemen rumah sakit perlu membuat kebijakan tanda tangan 

DPJP ditanam (scanning) dalam sistem informasi rumah sakit 

sehingga ketika resume pasien pulang dicetak akan keluar tanda 

tangan DPJP sesuai dengan user id yang dipakai. 

5. Manajemen rumah sakit perlu melakukan edukasi penggunaan 

user id kepada stakeholder pengguna sistem informasi rumah 

sakit agar lebih tertib dalam menggunakan user id. 

6. Manajemen rumah sakit perlu segera merevisi SPO Resume 

Pelayanan Pasien Rawat Inap karena sudah berusia lebih dari tiga 

tahun. 

7. Manajemen rumah sakit perlu melakukan edukasi kepada pasien 

dan keluarga tentang hak pasien untuk mendapatkan resume 

pasien pulang setiap menjalani perawatan rawat inap. 

 

 

 

 

 

 

 




