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INA – DRG 
INDONESIA DIAGNOSTIC 

RELATED GROUP



A. PENGERTIAN INA-DRG

 INA-DRG didefinisikan sebagai suatu sistem klasifikasi 
kombinasi beberapa jenis penyakit dan 
prosedur/tindkan pelayanan disuaatu RS dengan 
pembiayaan yang dikaitkan denga mutu dan 
efektivitas pelayanan terhadap pasien.

 Sistem INA=DRG ini juga dapat digunakan sebagai 
salah satu standar penggunaan sumber daya dalam 
memberikan pelayanan kesehatan di RS, dengan kata 
lain INA-DRG adalah sistem pemerataan, jangkauan 
yang berhubungan dengan mutu pelayanan 
kesehatan yang menjadi salah satu unsur dalam 
pembiayaan kesehatan atau mekanisme pembayaran 
untuk pasien berbasis kasus campuran.



B. Sistem INA-DRG terdiri dari 23 Major Diagnostic 
Category (MDC) dari Rawat Jalan  dan Rawat Inap

MDC Keterangan MDC

1 Diseases & Disorders of the Nervous System

2 Diseases & Disorders of the Eye

3 Diseases & Disorders of the Ear, Nose, Mouth & Throat

4 Diseases & Disorders of the Respiratory system

5 Diseases & Disorders of the Circulatory System

6 Diseases & Disorders of the Digestif System

7 Diseases & Disorders of the Hepatobiliary System & Pancreas

8 Diseases & Disorders of the Musculoskeletal System & Conn Tissue

9 Diseases & Disorders of the Skin, Subcutaneous Tissue & Breast

10 Diseases & Disorders of the Endocrine, Nutritional & Metabolic System

11 Diseases & Disorders of the Urinary Tract

12 Diseases & Disorders of the Male Reproductive System

13 Diseases & Disorders of the Female Reproductive System

14 Childbirth

15 Newborns & Other Neonates

16 Diseases & Disorders of Blood, Blood Forming Organs, Immunolog Disord

17 Myeloplroliferative Diseases & Disorders, Poorly Differentiated Neoplasm

18 Infectious & Parasitic Diseases, Sistemic or Unspecified Sites

19 Mental Diseases & Disorders

20 Alcohol/Drug Use & Alcohol/Drug Induced Organic Mental Disorders

21 Injuries, Poisonings & Toxic Effect of Drugs

22 Factors Influencing Health Status & Other Contacts with Health Services

23 Medical Outpatient Visits



C. PEMBETUKAN KELAS PENYAKIT DALAM INA-DRG

Setiap kelas dalam sistem INA-DRG disebut sebagai Diagnosis 

Related Groups (DRG’s).  14 Variabel untuk setiap kelas didapat 
dengan mengisi data sbb:

1. Identitas Pasien (Identification) 
2. Tanggal masuk RS (Admit Date)
3. Tanggal keluar RS (Discharge Date)
4. Lama Hari Rawatan (Length of stay)
5. Tanggal Lahir (Birth day)
6. Umur (thn) ketika masuk RS (Admit Age in Years)
7. Umur (hr) ketika masuk RS (Admit Age In Days)
8. Umur (hr) ketika keluar RS (Discharge Age in days)
9. Jenis Kelamin (Gender)
10. Status keluar RS (Discharge disposition)
11. Berat Badan Baru Lahir (Birth Weight in Grams)
12. Diagnosis utama (Pricipal Diagnosis)
13. Diagnosisi Sekunder (Secondary Diagnosisi) (Komplikasi & 

Ko-morbiditi)
14. Prosedur/Pembedahan Utama (Surgical Procedures)



D. TIGA LANGKAH UNTUK MEMBENTUK KELAS DRG

1) Diagnosa penyakit dimasukkan ke dalam kelompok 

Major Diagnostic Categories/MDC yang sesuai.

2) Setelah masuk kedalam MDC, kemudian di lihat lagi 

apakah pasien menjalini 

pembedahan/prosedur/tindakan atau tidak

3) Tingkat keparahan penyakit pasien ditentukan oleh 

comorbidity, komplikasi, umur dan status pasien 

selama masa perawatan.



E. KEUNTUNGAN / MANFAAT INA-DRG

 Bagi Rumah Sakit
a) Transparansi tarif atas biaya pealyanan rawat inap dan 

rawat jalan di RS

b) Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan standar 
mutu pelayanan kesehatan

c) Secara obyektif mementau pelaksanaan program 
“Quality Assurance”

d) Memudahkan mendapatkan informasi mengenai variasi 
pelayanan

e) Dapat mengevaluasi kualitas pelayanan

f) Dapat mempelajari proses pelayanan kesehatan pasien

g) Dapat membantu perencanaan pelayanan kesehatan 
pasien

h) Alat perencanaan Anggaran RS



 Bagi Pasien
a) Memberikan informasi prioritas pelayanan kesehatan 

berdasarkan tingkat keparahan penyakit.

b) Pasien menerima kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik

c) Mengurangi/meminimalkan resiko yang akan dihadapi pasien.

d) Mempercepat pemulihan dan meminimalkan kecacatan

 Bagi Institusi Kesehatan
a) Dapat mengevaluasi dan membandingkan kinerja RS

b) Benchmarking

c) Area untuk audit klinis

d) Mengembangkan kerangka kerja klinis dan alur pelayanan (SOP)

e) Menstandarisasi proses pelayanan kesehatan di RS



DAFTAR SINGKATAN

INA-DRG :  Indonesia Diagnosis Related Group

(Jumlah INA-DRG terdiri dari 1.077 kode INA-DRG 
untuk Rawat Inap dan Rawat Jalan)

MDC :  Major Diagnostic Category

(Jumlah MDC terdiri dari 23 MDC)

IP :  Inpatient Procedures

(Prosedur/tindakan pasien rawat inap)

Pelayanan Rawat inap yang diberikan kepada 
pasien mencakup Prosedur/tindakan, penggunaan 
alat, serta obat – obatan yang diberikan

IM :  Inpatient Medical

(Pelayanan Medis Rawat Inap)

Pelayanan Rawat Inap yang diberikan kepada 
pasien mencakup pelayanan medis, penggunaan 
alat serta obat-obatan yang diberikan dan tidak 
termasuk prosedur/tindakan operasi.



AP :  Ambulatory Procedure = Outpatient Procedur
(Prosedur/tindakan pasien rawat jalan)

Pelayanan Rawat Jalan yang diberikan kepada pasien 
mencakup Prosedur/tindakan, penggunaan alat, serta obat-
obatan yang diberikan.

AM :  Ambulatory Medical = Outpatient Medical

(Pelayanan Medis Pasien Rawat Jalan)

Pelayanan Rawat Jalan yang diberikan kepada pasien 
mencakup pelayanan medis, penggunaan alat serta obat-
obatan yang diberikan dan tidak termasuk prosedur/ 
tindakan operasi

RFV :  Reason For Visit

w/CC :  With Complication

w/MCC :  With Major Complication

Severity Level I :  Tingkat Keparahan 1

Severity Level 2 :  Tingkat Keparahan 2

Severity Level 3 :  Tingkat Keparahan 3



CONTOH :

KODE INA-DRG Description

0  1  1  0  1  1 IP  Intracranial Vascular Procedures

MDC Severity Level 1

0  1  1  0  1  2 IP  Intracranial Vascular Procedures w/CC

MDC Severity Level 2

0  1  1  0  1  3 IP  Intracranial Vascular Procedures w/MCC

MDC Severity Level 3



PENGGUNAAN TARIF INA-DRG 
RUMAH SAKIT UMUM & KHUSUS KELAS A

Tarif yang ada didalam INA-DRG di Rumah Sakit Umum dan 
Khusus Kelas A ini merupakan tarif paket pelayanan baik 
untuk rawat inap dan rawat jalan.

A. PELAYANAN RAWAT INAP RS UMUM & KHUSUS KELAS A

Kegiatan pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap 
meliputi jasa pelayanan, pemerikasaan penunjang, 
prosedur/tindakan medis termasuk penggunaan fasilitas 
ICU, ICCU, NICU, PICU serta obat-obatan yang dibutuhkan 
selama mendapatkan pelayanan rawat inap serta 
obat/alat/bahan habis pakai lainnya sesuai kode INA-DRG.  
Daftar tarif INA-DRG yang membuat kode INA-DRG, 
Deskripsi diagnosa dan tindakan, lama rawat (ALOS).



B.  PELAYANAN RAWAT JALAN

Kegiatan pelayanan kesehatan untuk pasien rawat 

jalan yang ada pada kode INA-DRG Rawat jalan terdiri 

dari satu paket yang terdiri dari komponen jasa 

pelayanan, pemeriksaan penunjang, prosedur/ 

tindakan dan obat-obatan yang dibutuhkan selama 

mendapatkan pelayanan Rawat Jalan termasuk obat –

obat yang dibutuhkan selama mendapatkan pelayanan 

Rawat Jalan termasuk obat-obatan yang dibawa 

pulang perkali kunjungan rawat jalan sesuai dengan 

kode INA-DRG.  Daftar tarif INA-DRG yang memuat 

kode INA-DRG.



C. TARIF PELAYANAN RS UMUM & KHUSUS KELAS A

Penetapan Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien rawat 

inap maupun rawat jalan didasarkan pada ketetapan tarif 

INA-DRG yang berlaku di RS Umum dan Khusus Kelas A. 

D.  DIAGNOSA DAN TANGGUNG JAWAB DOKTER

Penegakan dan penulisan diagnosa primer serta sekunder 

menggunakan ICD X termasuk melaksanakan seluruh 

prosedur/ tindakan yang sesuai ICD 9-CM dalam berkas 

rekam medis pasien rawat jalan dan inap serta membuat 

resume untuk pasien rawat inap adalah tanggung jawab 

dokter.  Penulisan diagnosa maupun prosedur/tindakan yang 

tidak lengkap akan mempengaruhi besaran tarif pelayanan di 

Rumah Sakit.



E.  KODE DIAGNOSA PENYAKIT

Diagnosa penyakit dan prosedur/tindakan yang telah 

dituliskan oleh dokter selanjutnya diberi kode yang sesuai 

dengan ICD X & ICD 9-CM yang kemudian diberi kode INA-

DRG oleh petugas rekam medis.  Kesalahan pemberian kode 

diagnosa dan prosedur/tindakan dapat mempengaruhi 

besaran tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit.

F.   BAGIAN KEUANGAN

Penetapan tarif pelayanan kesehatan dilakukan oleh bagian 

Keuangan berdasarkan pada kode INA-DRG yang telah 

ditetapkan oleh petugas rekam medis. Kesalahan pemberian 

kode diagnosa dan prosedur/tindakan dapat mempengaruhi 

besaran tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit.



CLINICAL PATHWAY
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DEFINISI CLINICAL PATHWAY

Suatu konsep perencanaan 
pelayanan terpadu yang 
merangkum setiap langkah yang 
diberikan kepada pasien 
berdasarkan standar pelayanan 
medis dan asuhan keperawatan 
yang berbasis bukti dengan 
hasil yang terukur dan dalam 
jangka waktu tertentu selama 
di rumah sakit. 



PRINSIP-PRINSIP DALAM MENYUSUN 

CLINICAL PATHWAY

 Seluruh kegiatan pelayanan yang 
diberikan harus secara terpadu/ 
integrasi dan berorientasi fokus 
terhadap pasien (patient focus 
care) serta berkesinambungan 
(continuing of care).

 Melibatkan seluruh profesi 
(dokter, perawat/ bidan, penata, 
laboratoris, farmasis).



PRINSIP-PRINSIP DALAM MENYUSUN 

CLINICAL PATHWAY (lanjutan…)

 Dalam batasan waktu yang telah 
ditentukan sesuai dengan keadaan 
perjalanan penyakit pasien dan 
dicatat dalam bentuk periode 
harian (untuk rawat inap) atau jam 
(untuk kasus gawat darurat di unit 
emergensi).

 Pencatatan CP seluruh kegiatan 
pelayanan yang diberikan kepada 
pasien secara terpadu dan 
berkesinambungan tersebut dalam 
bentuk dokumen yang merupakan 
bagian dari rekam medik.



PRINSIP-PRINSIP DALAM MENYUSUN 

CLINICAL PATHWAY (lanjutan…)

 Setiap penyimpangan langkah dalam 
penerapan CP dicatat sebagai varians dan 
dilakukan kajian analisis dalam bentuk audit

 Varians tersebut dapat karena kondisi 
perjalanan penyakit, penyakit penyerta atau 
komplikasi maupun kesalahan medis (medical 
error).

 Varians tersebut dipergunakan sebagai 
salah satu parameter dalam rangka 
mempertahankan dan meningkatkan mutu 
pelayanan. 



RANGKUMAN CLINICAL PATHWAY

Clinical Pathway merupakan suatu Standar 
Prosedur Operasional yang merangkum :

 Profesi Medis : Standar pelayanan medis dari setiap 
Kelompok Staf Medis/ Staf Medis Fungsional (SMF) 
klinis dan penunjang.

 Profesi keprawatan : Asuhan keperawatan
 Profesi Farmasi : Unit Dose Daily dan 

Stop Ordering
 Alur Pelayanan Pasien Rawat Inap dan Operasi dan 
Sistem Kelompok Staf Medis/ Staf Medis Fungsional 
(SMF), Instalasi dan Sistem Manajemen Rumah Sakit. 



LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

CLINICAL PATHWAY 

 Komponen yang harus dicakup 
sebagaimana definisi dari Clinical 
Pathway.

 Manfaatkan data yang telah ada di 
lapangan rumah sakit dan kondisi 
setempat seperti data laporan RL2 (Data 
keadaan Morbiditas Pasien) yang dibuat 
setiap rumah sakit  dan sensus harian 
untuk : 



LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN

CLINICAL PATHWAY (lanjutan…)

a. Penetapan judul/ topik Clinical Pathway yang akan 
dibuat. 

b. Penetapan lama hari rawatan.

 Untuk variabel tindakan dan obat-obatan mengacu 
kepada Standar Pelayanan Medis, Standar Prosedur 
Operasional dan Daftar Standar Formularium yang 
telah ada di RS setempat. Bila perlu standar-standar 
tersebut dapat dilakukan revisi.

 Pergunakan Buku ICD 10 untuk hal kodefikasi diagnosis 
dan ICD 9 CM untuk hal tindakan prosedur sesuai 
dengan profesi / SMF masing-masing.



Penulisan  
Dokumen Klinik

The Problem  Oriented Medical Record 
( POMR )

Pada akhir tahun 1968, Weed membuat suatu metode baru dari 
pencatatan informasi klinik yang dalam bentuk format / bentuk yang 
lebih teratur yang disebut : “ The  Problem Oriented Medical Record, 
cara ini sebenarnya hanya mengembangkan DMK - SOMR dengan 
menambah " Problem List " ( Daftar masalah ), catatan harian 
dokter yang mencatat perkembangan subyektif maupun obyektif  
penyakit pasien dan melakukan penilaian peruhabahan yang ter jadi 
serta membuat perencanaan tindakan diagnostik maupun terapi 
selanjutnya



Untuk maksud ini ada 4 komponen yakni : data base, problem list, plan dan 

progress notes. POMR ( " Problem Oriented Medical Record ) merupakan 

cara menulis rekaman medis  yang  lebih  baik  dibanding   rekaman medis 

konvensional yaitu  SOMR ( Source Oriented Medical Record ). Dasar 

metode berpikir POMR ialah " Problem Solving " 



Tujuan POMR  ialah supaya  seorang dokter dapat mengevaluasi dan 

menatalaksana masalah pasien dalam segi  diagnosis maupun dalam 

segi pencegahan / perawatan secara tahap demi tahap  sebaik - baiknya 

dalam arti  secara efektif, efisien dan manusiawi ( Barrow and Tamblyn, 

1980 ) :

1. Mengevaluasi ( "Evaluate " )

Yang termasuk dalam hal ini : keterampilan kognitif dalam " Clinical 

reasoning   atau medical problem solving  , anamnese, pemeriksaan 

fisik dan hubungan    interpersonal 

2. Menatalaksana ( " Manage " )

Keterampilan dalam memilih dan mereapkan tindakan pengobatan yang 

sesuai   seperti pengobatan medis, pembedahan, rehabilitasi, konsultasi 

dan pendidikan   kesehatan pasien dalam keadaan akut dan kronik.
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3. Efektif

Ketepatan dan kelayakandalam evaluasi dan perawatan pasie. 

Ketepatan dan  kelayakan dalam evaluasi dan perawatan pasien. 

Ketepatan evaluasi pasien menurut waktu, kegawatan dan data yang 

tersedia. Penatalaksanaan yang  sesuai ( Layak ) untuk pasien tertentu 

dengan masalah tertentu 

4. Efisien 

Penggunaan waktu dan biaya yang sesuai, termasuk dalam 

penggunaan  fasilitas   medis dan tenaga kesehatan lainnya 

5. Manusiawi

Memperlakukan pasien sebagai manusia  dan tidak sebagai masalah 

medis  atau penyakit. Dalam evaluasi dan penatalasanaan pasien 

harus memperhatikan nilai -nilai budaya, keluarga, ekonomi dan 

psikologi  



The Problem  Oriented Medical Record  ( POMR ) adalah catatan yang 

berorientasi masalah Sistem pencatatan ini memberikan suatu 

pendekatan data klinik yang lebih terorganisir dari pada Sistem SOMR 

untuk menginterpretasikan dengan mudah status pasien. Informasi data 

yang diperoleh dalam POMR dapat dibagi dalam bagian -bagian sbb : 

a. Data Base 

Data yang berkaitan dengan informasi pasien 

Contoh : 

* Hasil Pemeriksaan Diagnostik 

* Hasil Pemeriksaan Laboratoruim  

* dll
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b. Problem List 

Problem List adalah Daftar masalah apa yang terjadi pada pasien  dan 

masalah lain dan diberi tanggal dan dicatat sebagai " aktip / tidak aktip / 

terpecahkan Informasi yang didaftar dalam halaman masalah yang 

terpisah  didepan dari chart 

c. Plan ( Rencana ) 

Rencara adalah uraian mengenai rencana penanganan bagi masing –

masing  masalah. Hal ini biasa tergabung dalam progress notes



d. Progress Notes  ( Catatan Perkembangan Kemajuan )

Merupakan catatan kronologis "problem list "  perkembangan pasien. Catatan   

ini dapat disusun dari catatan semua tenaga perawatan. Setiap masalah 

disusun dalam format khusus " SOAP " yaitu : 

S   = Subjective information atau informasi simptomatik 

O   = Objective information 

Contoh : Hasil pemeriksaan laboratorium, Temuan fisik 

A   = Assesment of the Problem  ( penafsiran atas masalah ) 

P   = Plan of Action ( Rencana Tindakan ) 

Penulisan progress notes seperti diatas sangat membantu perawatan pasien 

khususnya dalam " Pemantauan Terapi Obat " karena rencana 

/ sasaran terapi  diketahui dengan jelas . Dalam Discharge Summary ( 

Ringkasan Keluar Rumah Sakit / KRS ) berisi masalah  demi masalah  yang 

menggunakan format " SOAP " untuk membuat " Problen List dan Progress 

Notes " 



DATA DASAR 

Batasan : Data minimum yang diperlukan oleh seorang dokter  melakukan 

tindakan medis ( Beck et al, 1981 ) dimana dibutuhkan sangat bervariasi dan 

tergantung pada : 

- Situasi

- Tempat

- keahlian dokter 

- Sarana Pemeriksaan 

Secara umum : 

- Anamnese

- Pemeriksaan fisik 

- Pemeriksaan Laboratorium sederhana 



Contoh . Data Dasar  
No 
1 Bag Kardiologi 

* Kasus Nyeri dada akut dengan Anamnese dan pemeriksaan fisik 
  kecurigaan IMA EKG

2 Obstetri Ginekologi 
* Kasus amenorrhoe dengan fluksus Anamnese, Pemeriksaan fisik, laboratorium 
   pervagina sederhana ( Hb ) dan pemeriksaan "vaginal toucher"

* Kehamilan Trisemester tanpa  
  komplikasi Anamnese

Pemeriksaan fisik 
Pemeriksaan Laboratorium sederhana 

Data Dasar Kasus 



PENUTUP
 “ The  Problem Oriented Medical Record “, cara ini sebenarnya hanya 

mengembangkan DMK - SOMR dengan  menambah " Problem List " ( 
Daftar masalah ), catatan harian dokter yang mencatat perkembangan 
subyektif maupun obyektif  penyakit pasien dan melakukan penilaian 
peruhabahan yang ter jadi serta membuat perencanaan tindakan 
diagnostik maupun terapi selanjutnya. 

 Untuk maksud ini ada 4 komponen yakni : data base, problem list, plan dan 
progress notes. POMR ( " Problem Oriented Medical Record ) 
merupakan cara menulis rekaman medis  yang  lebih  baik  dibanding   
rekaman medis  konvensional yaitu  SOMR ( Source Oriented Medical 
Record ). 

 Dasar metode berpikir POMR ialah " Problem Solving " 
 Farmasis harus ingat bawa Chart Review adalah  suatu  proses berkelanjutan 

karena perubahan -perubahan  kondisi pasien  dan perubahan - perubahan 
terapi  Farmasis harus membuat spesific print of reviewing daily – The Progress 
Notes - Nurse's notes  ( Jika tidak  digolongkan) dan setiap permintaan baru 
harus tertulis.



DMK - POMR menuntun kita untuk mengenal masalah -

masalah yang terdapat pada pasien,  baik yang bersifat : 

subyektif maupun obyektif, mencatatnya dalam problem list 

dan sekaligus  membuat  perencanaan tindakan diagnostik 

maupun terapinya  kemudian memantaunya.DMK POMR 

dengan jelas menggambarkan pola pikir ilmiah, suatu logika 

" hipotetiko-verivikatip " 

Dengan mengetrapkan DMK - POMR maka akan 

memudahkan komunikasi antar dokter dan tenaga 

kesehatan lainnya ( perawat, dietisen dan farmasis ) karena  

secara l angsung   akan diketahui problematik yang sedang 

dihadapi dalam problem list yang disusun. 

Demikian  juga  dalam kegiatan penilaian peserta didik  hal 

ini akan mempermudah sebab jelas akan mudah  diikuti 

langkah pikirannya mulai dari problem list hingga catatan 

harian dokter 



Mengoperasionalkan LAN ( Local Area 
Network ) khusus Instalasi Farmasi  dan 
konek dengan Bag  Ankuntansi, Keuangan 
mengingat 40 % penerimaan Rumah 
Sakit Dikelola oleh IFRS ( Rp 25 – 30 
Milyar pertahun bila diberlakukan  Sistem 
Pelayanan Farmasi Satu Pintu )

LOCAL AREAL NETWORK 
DI IFRS



• Instalasi Farmasi Rumah Sakit bertanggung 

jawab sebagai pengendali atas semua barang 

farmasi yang beredar di Rumah Sakit, sehingga 

mutu, keamanan, dan harga obat bisa 

terkendali.

• Perencanaan, pengadaan, pengendalian dan 

penyajian informasi obat siap pakai bagi semua 

pihak di Rumah Sakit, baik petugas kesehatan 

maupun pasien.

IFRS  Satu Pintu

 Suatu Sistem Layanan Obat



Untuk melaksanakan pelayanan 

Kefarmasian diperlukan :

1. Distribusi / dispensing perbekalan 

farmasi yang tepat waktu / akurat

2. Data pasien yang lengkap

3. Informasi obat yang lengkap dan 

memadai

4. Rekaman pemberian obat yang baik dan 

lengkap

Sarana ?



Dokumentasi terhadap kegiatan 

Kefarmasian ??

Suatu catatan kegiatan farmasis dalam pelayanan pasien yang terkait 

obat dalam upaya membantu tercapainya penggunaan obat secara 

berkualitas ( quality drug use ) 



Upaya terciptanya Dokumentasi Pelayanan 
Kefarmasian :

Membangun Infra struktur Sarana penunjang :

Jaringan komputer rumah sakit :

Sistem Pembayaran        

(Billing)

Sistem Inventory

 IFRS satu pintu 

Data rekaman   

transaksi obat

 Data Pasien

Database Pelayanan Kefarmasian



Jaringan Komputer Rumah Sakit

Server

Sistem Pembayaran

Sistem Asuhan KefarmasianSistem Inventory

Penerimaan Pasien PenunjangI G D Ruangan Perawatan



Analisis  DRP  

DATABASE PELAYANAN KEFARMASIAN

1. Indikasi

2. Pilihan Obat

3. Dosis

4. Rute

5. Interval

6. Lama Pemberian

7. Inkompatibilitas

8. ESO/ADR/Alergi

9. Interaksi Obat 

10.Duplikasi Obat



Analisis  DRP  

DATABASE PELAYANAN KEFARMASIAN

1. Indikasi

2. Pilihan Obat

3. Dosis

4. Rute

5. Interval

6. Lama Pemberian

7. Inkompatibilitas

8. ESO/ADR/Alergi

9. Interaksi Obat 

10.Duplikasi Obat



1. Data Demografi :
– Nomor register

– Nama

– Alamat

– Tanggal lahir (umur)

– BB/TB

– Jenis kelamin

2. Data Riwayat Penyakit dan 
Klinis:
– Diagnosa

– Kondisi Klinis

– Riwayat Penyakit sekarang dan 
dahulu

– Tanda-tanda vital

– Laboratorium penting

Format  Dokumen  Pelayanan Kefarmasian



3. Data Administrasi : 

– MRS-KRS

– Nama Dokter

– lokasi ruangan/kamar

– Biaya Obat

4. Dokumen Farmasi :
– Tanggal transaksi obat

– Obat yang digunakan

– Jumah Obat

– Dosis 

– Regimen

– Rute Pemberian

– Tanggal selesai pemberian obat   



IGD

Penerimaan

R. JALAN

Penerimaan
R. INAP
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Database Pelayanan Kefarmasian

1. Pemanggilan No. Register / Nama Pasien sebagai data awal 

penyimpanan di database

2. Pemanggilan ulang pasien yang telah tersimpan di database 

untuk update data dan melakukan analisis permasalahan 

obat sesuai Pelayanan Kefarmasian

3. Melakukan diskusi dengan dokter jika terjadi masalah obat

Resep

• No. Register

• Nama

• Ruang               

Perawatan

• Nama Dokter

• Obat

Alur pengisian data terapi pasien rawat inap  Database Pelayanan 

Kefarmasian

Lam

KerangkaKonsep_1a.ppt


Database Pelayanan Kefarmasian

– Mampu mengakses data kunjungan dan data 

terapi pasien setiap saat 

– Pendataan secara elektronik terhadap suatu 

kegiatan terapi oleh dokter. 

– Pendataan kegiatan farmasis terhadap 

masalah terkait obat (Drug Related Problem)



Pemanfaatan Database Pelayanan Kefarmasian

Dapat mengetahui secara rinci :
– identitas pasien

– lama perawatan 

– detail obat 

– jumlah obat yang diterima 

– biaya obat pasien selama dalam perawatan. 

– timbulnya permasalahan obat ( duplikasi 
obat: tumpang tindih peresepan dan lama 
penggunaannya )

Menentukan penyediaan obat sesuai 
skala prioritas

Pasien tidak terbebani dengan 
penggunaan obat yang tidak perlu oleh 
karena terjadinya DRP.



Semangat yang besar mendatangkan pikiran yang besar. Pikiran yang 

besar menimbulkan kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar 

memungkinkan langkah yang besar. Karena itu bersemangatlah 

( Eric Watson )


