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ABSTRAK
Adanya wabah Corona virus disease 2019 (Covid-19) di dunia membuat pemerintah dan rumah sakit
bekerja keras dalam melakukan penanganan penyebaran virus ini. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Kepala Bagian IGD RS X pelayanan pasien Covid-19 dialihkan ke bagian IGD. Berdasarkan
hasil survei yang telah dilakukan, ditemukan bahwa sering terjadi penumpukan pasien yang abai
akan protokol kesehatan, dan petugas TPP tidak menggunakan sarung tangan ketika memberikan
pelayanan. Penelitian ini disusun untuk mengetahui bagaimana manajemen pelayanan pendaftaran
pasien TPPGD RS X dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Metode penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Pengolahan data yang digunakan adalah
editing dan tabulasi. Subjek pada penelitian ini adalah petugas TPPGD, Kepala Bagian IGD yang
diwawancarai secara daring menggunakan Google Form. Objek dalam penelitian ini adalah tempat
pendaftaran pasien dan sarana ruang tunggu dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 di RS
X tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 75% petugas TPPGD bukan seorang
PMIK dan pengetahuan petugas tentang SE No. HM 01.01./002/III/2020 tentang Prosedur Kerja
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dalam Situasi Wabah Covid-19 (DPP PORMIKI)
kurang. Dari analisa data yang dilakukan terkait manajemen pelayanan pendaftaran paling banyak
75% responden tidak memakai sarung tangan bedah dan tidak terdapat wastafel untuk mencuci
tangan. Pada sarana ruang tunggu pasien tidak diatur untuk menjaga jarak. SE dari PORMIKI terkait
Prosedur Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK) dalam Situasi Wabah Covid-19
dapat membantu proses pelayanan pendaftaran pasien guna mencegah penularan Covid-19 di RS X
tahun 2021 serta perlu adanya pemberian tanda silang pada kursi tunggu dan wastafel di bagian pintu
masuk TPPGD.
Kata kunci: Manajemen Pelayanan Pendaftaran, Prosedur Antrian, Sarana Pendaftaran
ABSTRACT
Corona virus disease 2019 (Covid-19) outbreak in the world makes the government and hospitals
work hard in handling the spread of this virus. Based on the results of an interview with the Head
of IGD Section of RS X Covid-19 patient services were diverted to the IGD section. Based on the
results of the survey, it was found that there is often a buildup of patients who are neglectful of health
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protocols, and TPP officers do not use gloves when providing services. This study was prepared
to find out how the management of TPPGD RS X patient registration services in order to prevent
the transmission of Covid-19. This research method is descriptive quantitative with cross sectional
approach. The data processing used is editing and tabulation. The subject of this study was TPPGD
officer, Head of IGD Who interviewed online using Google Form. The object in this study is the place
of patient registration and waiting room facilities in order to prevent the transmission of Covid-19
at X Hospital in 2021. The results of this study show that 75% of TPPGD officers are not PMIK and
the knowledge of officers about SE No. HM 01.01./002/III/2020 on The Work Procedures of Medical
Recorders and Health Information (PMIK) in the Situation of Covid-19 Outbreak (DPP PORMIKI)
is less. From the data analysis conducted related to the management of registration services at most
75% of respondents do not wear surgical gloves and there is no sink for washing hands. In the waiting
room facilities the patient is not set to keep a distance. Policy from PORMIKI related to The Work
Procedure of Medical Recorders and Health Information (PMIK) in the Situation of The Covid-19
Outbreak can help the process of patient registration services to prevent the transmission of Covid-19
in RS X in 2021 and the need for cross-marking on waiting chairs and sinks at the entrance of TPPGD.
Keywords: Admission Service Management, Queue Procedures, Registration Facilities
1. PENDAHULUAN
Rumah sakit merupakan institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurna yang menyediakan pelayanan
rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
(Kemenkes RI, 2010). Hakikat dasar
dari rumah sakit adalah memberikan
pelayanan terbaik kepada pasien yang
diharapkan mampu untuk menyelesaikan
masalah kesehatan pasien. Perbaikan mutu
pelayanan senantiasa ditingkatkan demi
menunjang fasilitas rumah sakit. Salah satu
mutu pelayanan yang harus dijaga di rumah
sakit adalah adanya penyelenggaraan rekam
medis (Fachriza et al., 2019).
Berdasarkan Permenkes RI No.269 tahun
2008 yang dimaksud dengan rekam medis
adalah berkas yang berisikan catatan
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dan dokumen tentang identitas pasien,
pemeriksaan, pengobatan, tindakan,
dan pelayanan lain yang telah diberikan
kepada pasien.(PERMENKES RI No 269/
MENKES/PER/III/2008, 2008) Catatan
tersebut sangatlah penting untuk pelayanan
kesehatan, dikarenakan setiap pengobatan
dan pelayanan yang diberikan kepada pasien
akan menghasilkan informasi yang akan
digunakan untuk pengobatan dan pemberian
tindakan untuk kesembuhan pasien (Saputri
& Adriani, 2017).
Pelayanan IGD merupakan tindakan untuk
memberi pertolongan pertama bagi pasien
untuk menghindari resiko seperti kematian,
menanggulangi korban bencana lainnya
yang langsung membutuhkan tindakan.
(Katarina & Ambarsari, 2018). Upaya
pemberian pelayanan terhadap pasien,
tentu gerbang utama dari sebuah pelayanan
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rumah sakit adalah unit rekam medis yang
salah satunya adalah unit TPPGD. Bagian
TPPGD merupakan bagian yang paling
utama sekaligus terpenting bagi rumah
sakit. Karena bagian ini merupakan ujung
tombak pelayanan rumah sakit khususnya
untuk kegawat daruratan, sehingga petugas
dituntut untuk cekatan dalam melakukan
pendaftaran pasien.(Sakit & Pusat, 2017)
Pada bagian ini resiko penularan penyakit
sangat
besar,
dikarenakan
petugas
pendaftaran melakukan kontak langsung
dengan pasien atau keluarga pasien. Oleh
karena itu berbagai upaya perlu dilakukan
untuk mengurangi tingginya penularan
penyakit termasuk virus Covid-19 (Sagala,
2020).
Pada tahun 2020, dunia di hebohkan dengan
adanya wabah Conora virus diseases
2019 (Covid-19). Kasus ini pertama kali
di laporkan di Wuhan, Provinsi Hubei
pada Desember 2019, dan pertama kali
ada di Indonesia pada tanggal 2 Maret
2020 dengan jumlah dua kasus yaitu 9
data. Adanya pandemi covid-19 tentunya
sangat meresahkan masyarakat. Covid-19
merupakan virus yang disebabkan oleh virus
RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm.
Virus ini utamanya menginfeksi hewan, di
antaranya adalah kelelawar dan unta (Lubis,
2020).
Penularan virus ini dari manusia ke manusia
melalui percikan air liur (droplet) dan kontak
dengan benda yang telah terkontaminasi lalu
menyentuh mata, hidung atau mulut. Selain
itu, apabila pada saat berada di tempat
umum, jarak dengan pasien Covid-19 yang

kurang dari satu meter maka kemungkinan
besar bisa tertular (The World Health
Organization (WHO), 2020).
Adanya virus ini membuat pemerintah
dituntut untuk sesegera mungkin
menangani pandemi Covid–19. Jawaban
sementara terkait permasalahan ini ada
dalam Undang–undang Nomor 6 Tahun
2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Undang–undang tersebut memuat hal
tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam
kondisi saat ini kekarantinaan sangatlah
mendukung untuk meminimalisir penularan
Covid–19 (Telaumbanua, 2020).
Tidak hanya pihak pemerintah saja, Dalam
masa pandemi seperti ini rumah sakit
dituntut untuk mencegah dan mengendalikan
potensi penularan Covid-19 di lingkungan
kerja termasuk di lingkungan rumah sakit.
(PUTRANTO, 2020) hal ini dikarenakan
tingkat penularan Covid-19 di rumah sakit
sangatlah tinggi. Berbagai upaya tentu
dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam
memberikan pelayanan sesuai dengan
protokol kesehatan (Hasanah, 2006).
Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan
Profesional Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan Indonesia (DPP PORMIKI)
telah menetapkan standar minimal yang
ditetapkan dalam SE No. HM 01.01./002/
III/2020 tentang Prosedur Kerja Perekam
Medis dan Informasi Kesehatan (PMIK)
dalam Situasi Wabah Covid-19 harus
diterapkan di unit rekam medis fasilitas
pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit
(PORMIKI, 2020).
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Di RS X pelayanan pasien Covid-19
dialihkan ke bagian IGD, sehingga petugas
harus selalu taat pada protokol kesehatan.
Upaya perlindungan dari TPPGD RS
X antara lain, memberikan sekat pada
bagian loket pendaftaran, jaga jarak (sosial
distancing), pemakaian masker untuk
petugas pendaftaran maupun pasien, serta
penggunaan sarung tangan bagi petugas
pendaftaran, karena penularan Covid-19
bisa menular melalui media berkas rekam
medis maupun alat tulis kantor (Maulidah
& Artikel, 2019).
Berdasarkan hasil dari survei awal
yang dilaksanakan di RS X pada bulan
Desember 2020 dengan petugas kesehatan
khususnya petugas TPPGD. Pada saat
pandemi Covid-19, tidak jarang ditemukan
penumpukan pasien di TPPGD. Hal ini
mangakibatkan pasien yang datang tidak
menjaga jarak (social distancing) dan akan
mudah terpapar virus Covid-19 saat akan
dilaksanakan skrining oleh petugas IGD.
Alur prosedur pelayanan TPPGD RS X
masih sama. Pasien yang datang mengisi
KIUP di bagian pendaftaran paisen. Akan
tetapi, meja pendaftaran dan pengisisan
KIUP pasien jadi satu dengan meja petugas.
Pada saat memberikan pelayanan petugas
tidak mengenakan alat pelindung diri
berupa sarung tangan bedah. Dalam hal
ini tentunya tidak menutup kemungkinan
bahwa penularan Covif-19 bisa saja terjadi
melalui perantara KIUP yang diisi oleh
pasien.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
agar dapat meneliti lebih dalam upaya
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yang dilakukan pihak rumah sakit terkait
pencegahan penularan Covid-19 pada
bagian pendaftaran pasien gawat darurat
(TPPGD), maka penulis mengangkat judul
penelitian yaitu Manejemen Pelayanan
Pasien TPPGD Dalam Rangka Pencegahan
Penularan Covid-19 di Rumah Sakit X
Pada Tahun 2021.
2. BAHAN DAN METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan pendekatan cross
sectional. Subjek dan objek dalam penelitian
ini adalah petugas TPPGD RS X sebanyak
4 orang yang akan di wawancarai secara
daring dan mengisi kuisioner melalui google
form. Kemudian objek dari penelitian ini
adalah sarana ruang tunggu serta tempat
pendaftaran pasien gawat darurat RS X.
Pengambilan data awal dilakukan pada bulan
Desember 2020. Kemudian dilanjutkan dari
bulan Maret-April 2021.
Analisis data yang digunakan pada
penelitian ini adalah analisa deskriptif
dengan menggambarkan variabel dalam
bentuk prosentase yang akan diolah dengan
menggunakan metode pengolahan data
editing dan tabulasi. Hasil dari penelitian ini
akan dikelompokkan berdasarkan variabel
penelitian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Karakteristik Karyawan TPPGD
Karakteristik
karyawan
menurut
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55
Tahun 2013 Perekam Medis merupakan
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seseorang yang telah lulus pendidikan
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan
sesuai ketentuan perundang undangan
(Maskapai et al., 2013). Berdasarkan
data hasil kuisioner google form yang
diisi oleh petugas TPPGD RS X, ratarata petugas yang ada di bagian TPPGD
adalah bukan seorang perekam medis
dan informasi kesehatan. Sebanyak
75% dari petugas yang ada di bagian
TPPGD berpendidikan SMA dan D3
selain rekam medis. Petugas TPPGD
RS X rata-rata berumur 20-30 dan 3040 tahun.

pelayanan pasien TPPGD dalam rangka
pencegahan penularan Covid-19.
Pada masa pandemi Covid-19 DPP
PORMIKI menerbitkan surat edaran
terkait prosedur kerja perekam medis
dalam situasi wabah Covid-19. Akan
tetapi, sedikit petugas yang mengetahui
SE No. HM 01.01./002/III/2020
tentang Prosedur Kerja Perekam Medis
dan Informasi Kesehatan (PMIK)
dalam Situasi Wabah Covid-19 (DPP
PORMIKI) tersebut. Hanya terdapat
25% dari petugas yang mengehatui
terkait SE PORMIKI.

Pengalaman kerja petugas lebih dari
satu tahun dan tentunya sudah diberikan
pelatihan pengelolaan dokumen rekam
medis dalam rangka pencegahan
penularan Covid-19. Pelatihan diberikan
pihak diklat RS X min 1 tahun sekali
dan saat akan dilaksanakan akreditasi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan
informan DH bahwa pelatihan yang
diikuti petugas adalah pelatihan PPI
tentang penatalaksanaan penanganan
pendaftaran pasien selama pandemi
Covid-19. Sedangkan berdasarkan
keterangan dari MH dan AP, belum
pernah mendapat pelahitan. Sedangkan
IF beliau mendapatkan pelahitan
komprehensif.

Berdasarkan data wawancara secara
daring terkait kebijakan pelayanan
TPPGD, dijelaskan bahwa Pendaftaran
pasien rawat inap di IGD di layani oleh
petugas TPPGD, kemudian keluarga
di minta untuk melengkapi pengisian
formulir yang terkait data diri pasien.
Untuk protokol kesehatan, petugas
TPPGD dan keluarga yang mendaftar
tetap mengenakan masker,jaga jarak
dan cuci tangan serta adanya tambahan
sekat plastik di meja pendaftaran
TPPGD sesuai peraturan yang berlaku.
Selain itu, kebijakan lainnya adalah
mendahulukan pasien yang datang di
IGD dengan kriteria emergency-nya.

b. Kebijakan Pelayanan Pendaftaran
Kebijakan merupakan aturan yang
dibuat rumah sakit untuk mensukseskan
pelayanan terhadap pasien. Di RS
X sudah terdapat kebijakan yang
mengatur tentang pelaksanaan

c. Standar Pelayanan Pendaftaran
Dalam
pelaksanaan
pelayanan
pendaftaran, petugas dibekali SOP
dan kebijakan yang mengatur proses
pelayanan pendaftaran pasien. Standar
pelayanan tersebut berisi alur dan
prosedur pendaftaran pasien. Alur dan
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prosedur pendaftaran pasien selama
pandemi dan sebelum pandemi masih
sama, hanya saja protokol kesehatan
pada saat ini sangat ketat. Termasuk
petugas TPP yang harus mengenakan
alat pelindung diri berupa sarung kepala,
memakai masker dan rajin mencuci
tangan/memakai
handsanitaizer.
Dalam pelaksanaan pelayanan, apabila
ada pasien yang terkonfirmasi Covid-19
maka petugas TPP mengenakan gound
dan mengganti masker 4 jam sekali.
Masker yang digunakan petugas sudag
sesuai standar yaitu masker bedah dan
masker N19.
d. Prosedur
TPPGD
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Antrian

Pendaftaran

mesin antrian untuk pasien. Data dari
petugas TPP sebanyak 50% petugas
menjawab adanya prosedur yang
mengatur pendaftaran pasien TPPGD
dan 50% petugas menjawab tidak ada.
Di TPPGD RS X melayani pasien denan
kriteria emergency, sehingga pasien
akan dilayani terlebih dahulu sesuai
tingkat emergency nya. Di TPPGD
tidak jarang ditemukan penumpukan
pasien yang membuat mereka tidak
melakukan social distancing. Pada
bagian TPPGD RS X tidak terdapat
petugas yang mengatur antrian pasien.
e. Prosedur
TPPGD

Pendaftaran

Pasien

Antrian merupakan kegiatan menunggu
giliran untuk menerima pelayanan,
misalnya antri untuk membeli karcir
kereta, bioskop, tol dann tentunya
pelayanan yang di rumah sakit.
sedangkan prosedur antrian merupakan
seangkaian aksi spesifik yang disusun
untuk mengatur jalannya proses
antrian yang ada di suatu pelayanan,
termasuk
pelayanan
pendaftaran
pasien. Prosedur antrian pasien dimulai
dengan datang ke fasilitas pelayanan
kesehatan, berdiri dan mengambil
nomor antrian pada mesin antrian yang
telah disediakan. Pasien akan berdiri
atau duduk untuk menunggu dipanggil
oleh petugas (Sakit & Pusat, 2017).

Prosedur pendaftaran merupakan proses
yang mengatur pelaksanaan pendaftaran
pasien di suatu fasilitas pelayanan
kesehatan. Berdasarkan hasil data
dari Google Form petugas diberikan
prosedur pendaftaran baru terkait
pelaksanaan pelayanan pendaftaran
pasien dalam mencegah penularan
Covid-19 di TPPGD RS Ken Saras
Bawen. Prosedur tersebut berisikan
tata cara pelaksanaan pelayanan pasien
selama pandemi Covid-19. Pada saat
melakukan pendaftaran pasien, petugas
selalu mengunakan masker, sarung
kepala, dan selalu membersihkan
tanggan menggunakan handsanitizer
sebelum dan sesudah melakukan
pelayanan terhadap pasien.

Berdasarkan data dari kuisioner yang
telah diisi oleh TPPGD RS X, melayani
pasien emergency maka tidak terdapat

Prosedur pendaftaran pasien di TPPGD
masih sama sebelum pandemi. Yang
membedakan prosedur pendaftaran
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pada masa pandemi adalah adanya
protokol kesehatan yang sangat ketat
untuk mencegah penularan Covid-19.
Prosedur pendaftran pasien di TPPGD
dimulai dari pasien antri pada jam
kedatangan, kemudian akan dilakukan
skrining oleh petugas medis (perawat),
lalu keluarga pasien yang akan bertugas
untuk mendaftarkan pasien. Pada saat
mendaftar, keluarga pasien mengisi
formulir terkait data diri pasien dan
KIUP serta menunjukkan kartu identitas
pasien dan kartu asuransi BPJS/asuransi
lain.
f.

Sarana Ruang Tunggu TPPGD
Sarana ruang tunggu merupakan bagian
dari alat yang akan memfasilitasi dan
mendukung semua kegiatan di ruang
tunggu pasien gawat darurat dan
dapat digunakan untuk menunjang
pelaksanaan pelayanan dalam rangka
mencegah
penularan
Covid-19
(Rumalutur et al., 2016).
Berdasarkan data hasil kuisioner, sarana
yang ada di TPPGD cukup lengkap,
terdapat tabung oksigen yang cukup
untuk menangani apabila ada pasien
terkonfirmasi Covid-19 mengalami
gangguan pernafasan. Tidak hanya itu,
di ruang tunggu juga terdapat media
informasi terkait penularan Covid-19,
pencegahan dan informasi lainnya. Pada
meja petugas dan di beberapa sudut
TPP juga terdapat hand sanitaizer yang
cukup untuk pasien maupun petugas.
Pada bagian IGD juga dilengkapi
ruang kontaminasi untuk pasien yang

terkonfirmasi Covid-19. Ruangan
ini digunakan untuk menampung
sementara pasien sebelum dipindahkan
ke ruang isolasi. Pada ruang tunggu
pasien terdapat kursi untuk keluarga
pasien, akan tetapi kursi tersebut tidak
di atur dengan tanda silang untuk
himbauan jaga jarak (social distancing)
seperti yang di SE PORMIKI.
g. Manajemen Pelayanan Pendaftaran
TPPGD
Manajemen pelayanan pendaftaran
merupakan upaya yang dilakukan
fasilitas pelayanan kesehatan untuk
memberikan pelayanan terbaik sesuai
dengan protokol kesehatan selama
pandemi. Pada masa penademi dan
sebelum pandemi masih sama, hanya
saja pada masa pandemi tingkat
kewaspadaan pencegahan penularan
Covid-19 lebih ditingkatkan lagi.
Berdasarkan data hasil kuisioner yang
diisi petugas TPPGD RS X, Upaya
pencegahan penularan Covid-19 di
TPP RS Ken Saras cukup lengkap,
mulai adanya handsanitizer, petugas
yang selalu menggunakan masker
hingga sarung kepala, dan persediaan
masker selalu cukup untuk petugas
pendaftaran. Setiap selesai pelayanan
pasien Covid-19 tempat pelayanan
pendaftaran selalu dibersihkan dengan
disinfektan, dan setelah selesai
melakukan pelayanan, petugas selalu
membersihkan peralatan kantor dan
memakai handsanitizer.

69

PROSIDING DISKUSI ILMIAH:
Inovasi dan Teknologi Informasi untuk Mendukung
Kinerja PMIK dalam Masa Pandemi Covid 19

SE PORMIKI menjelaskan bahwa
petugas rekam medis dianjurkan untuk
memakai sarung tangan bedah pada saat
melakukan pelayanan kepada pasien.
Dari tabel hasil kuisioner, prosentase
petugas sebanyak (100%) 4 orang
petugas tidak memakai sarung tangan
bedah pada saat memberikan pelayanan
kepada pasin. Pada bagian TPPGD
juga tidak tersedia sarung tangan bedah
untuk petugas pendaftaran.
Pada bagian pendaftaran terdapat satu
meja untuk pendaftaran dan menjadi
satu dengan meja yan digunakan pasien
untuk mengisi KIUP. Meja pendaftaran
pasien dilengkapi sekat pembatas
berupa plastik dan terdapat lubang
untuk berbicara. Pada saat melakukan
pendaftaran, keluarga pasien selalu
menerapkan
social
distancing.
Menghindari kontak langsung dengan
pasien/keluarga pasien juga merupakan
upaya yang dilakukan oleh petugas
untuk
meminimalisir
penularan
Covid-19. Pada bagian pendaftaran tidak
terdapat masker untuk pasien/keluarga
pasien, akan tetapi ketika pasien/
keluarga pasien lupa mengenakan
masker, petugas mengarahkannya
untuk membeli masker di kantin rumah
sakit. Di bagian TPPGD tidak terdapat
wastafel dan sabun cuci tangan, Jarak
tempat duduk di ruang tunggu petugas
juga tidak terdapat stiker pembatas atau
himbauan untuk menjaga jarak seperti
yang dijelaskan pada SE No. HM
01.01./002/III/2020 tentang Prosedur
Kerja Perekam Medis dan Informasi
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Kesehatan (PMIK) dalam Situasi
Wabah Covid-19 (DPP PORMIKI).
4. KESIMPULAN
Karakteristik karyawan TPP dapat
disimpulkan bahwa karyawan yang di
bagian TPP berjumlah 4 orang dengan ratarata petugas yang berpendidikan terakhir
seorang perekam medis sebanyak 25%
dan selain dari D3 rekam medis sebanyak
75%. 5 petugas ini dibagi menjadi 3 shift
dan tiap shift nya diisi 2 petugas. Dengan
pengalaman kerja yang sudah cukup lama,
membuat pelayanan di TPPGD semakin
baik. Pada masa pandemi seperti ini,
pengetahuan terkait upaya pencegahan
penularan Covid-19 sangat diperlukan,
akan tetapi berdasarkan data yang telah
dikumpulkan petugas yang mengetahui
SE No. HM 01.01./002/III/2020 tentang
Prosedur Kerja Perekam Medis dan
Informasi Kesehatan (PMIK) dalam Situasi
Wabah Covid-19 (DPP PORMIKI) hanya
25% saja. Petugas yang telah mendapatkan
pelatihan terkait pengelolahan dokumen
rekam medis sebanyak 75% dan pelatihan
yang di dapatkan petugas biasanya terkait
PPI.
Kebijakan yang dibuat di bagian TPP sebagai
acuan pelaksanaan pelayanan pendaftaran
dalam rangka pencegahan penularan
Covid-19 beberapa telah memenuhi standar.
Akan tetapi ada beberapa hal yang ada pada
SE PORMIKI tentang Prosedur Kerja
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
(PMIK) dalam Situasi Wabah Covid-19
tidak terdapat dalam kebijakan tersebut
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seperti pada saat melakukan pelayanan,
petugas TPP tidak memakai sarung tangan
bedah.
Standar pelayanan di TPPGD RS X masih
sama seperti sebelum dan sesudah pandemi,
akan tetapi apabila pada masa pandemi
keluarga pasien yang mendaftar masih
mengisi KIUP secara pribadi dan tidak
terdapat bilik tersendiri untuk pengisian
KIUP pasien seperti yang diatur pada SE
PORMIKI. Pada bagian ini melayani kasus
pasien emergency, dan pelayanan pasien di
dahulukan dengan kriteria emergency nya,
sehingga tidak terdapat prosedur antrian
yang mengatur jalannya proses antrian
pendaftaran pasien TPPGD.
Manajemen pelayanan yang diterapkan
oleh petugas sangat mendukung untuk
meminimalisir penularan Covid-19. Hasil
dari analisa dan pengelolahan data ini,
menggambarkan bahwa petugas selalu
taat pada peraturan dan kebijakan yang
dibuat oleh rumah sakit. Akan tetapi pada
saat melakukan pelayanan, petugas tidak
mengenakan sarung tangan bedah dan
pada bagian kursi tunggu pasien tidak
terdapat tanda silang untuk menjaga jarak
seperti yang dijelaskan pada SE No. HM
01.01./002/III/2020 tentang Prosedur Kerja
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
(PMIK) dalam Situasi Wabah Covid-19
(DPP PORMIKI). Selain itu, pada bagian
ini tidak terdapat wastafel dan sabun cuci
tangan untuk pasien maupun petugas.
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