
KIAT DALAM PENGAJUAN KLAIM CBG’s

AGUS M HIDAYAT, SKM

INSTALASI ADMINISTRASI PASIEN
RSPG CISARUA BOGOR



“ Manajemen dan profesi serta komponen rumah sakit yang lain

harus mempunyai persepsi dan komitmen yang sama serta

mampu bekerjasama untuk menghasilkan produk pelayanan

rumah sakit yang bermutu dan cost efective” . Bukan sekedar

untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Sebagai tim semua

komponen rumah sakit harus memahami tentang konsep tarif

paket (Permenkes 27 Tahun 2014 )

"Kiat dalam Pengajuan Klaim CBG's"



1. Manajemen

- Membuat Regulasi tetang Pembentukan Clinical Fathway dan 

Tim Casemix/Tim INA-CBG RS

- Membuat regulasi tentang pemggunaan obat Formularium RS

yang mengacu pada FORNAS

- Kerjasama dengan institusi pendidikan dalam melakukan

evaluasi dan analisis yang yang berhubungan kegiatan

analisis ekonomi diberbagai layanan kesehatan di RS secara

berkala-- (Reviu Post claim). Mis (PKEKK-FKMUI)

- Percepatan Briging System



Komite Medik 

- Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP)

- Tata cara penulisan diagnosa

- Laporan Jaga 

- Pembahasan Kasus –kasus tertentu

- Membuat dan merumuskan formularium RS

- Mengikuti kegiatan evaluasi dan analisis pasca claim

- Pengertian tarif paket



3. Keperawatan

- Menuliskan seluruh kegiatan pelayanan yang telah

diberikan pada berkas rekam medik

- Melakukan entry kedalam SIM-RS

4. Rekam Medik

- Pendaftaran Pemberkasan awal rawat jalan ( SEP, dll )

- Pemberkasan Lanjutan baik RJTL  maupun RITL

- Coding diagnosa ( ICD 10 dan ICD 9 CM )

- Pemahaman tenang ICD 10 dan ICD 9 CM



5. Administrasi Klaim

 Melakukan verifikasi awal tentang kelengkapan berkas 

klaim all :

• Resume 

• Laporan Operasi

• Kode diagnosa

• Lembar pemeriksaan penunjang (PDE)

• Lembar tindakan Medis (TMT)

• lembar klarifikasi



 Jika tagihan rumah sakit dengan cbgs lebih kecil/ lebih besar

maka langkah yang dilakukan

1. Melihat berkas rekam medik apakah sudah lengkap ?

2. Apakah seluruh diagnosa yang ditulis sudah di tuliskan

kedalam resume ?

3. Apakah sudah di koding dengan lengkap  ?

4. Apakah perhitungan LOS sudah benar ?

5. Lakukan klarifikasi kepada bagian rekam medik, bila perlu ke

dokter penanggungjawab pasien



6. Bila ada pebaikan diagnosa atau tindakan maka ditulis

dalam lembar klarifikasi dan di tanda tangani DPJP.

 Memberikan Informasi awal biaya perawatan pasien sebelum

klaim kepada DPJP dalam rangka pengambilan keputusan

tindaklanjut terhadap pasien.

 Sumber Informasi dari SIMRS atau Billing System

 Briging system

 Pertemuan rutin dengan komdik



Kesimpulan

 Komitmen dari manajemen mutlak diperlukan untuk keberhasilan

klaim

 Komite medik terutama dpjp mempunyai perananan penting dalam

penentuan diagnosa

 Optimalisasi perangkat pendukung klaim seperti SIM-RS dan

Briging Sistem

 Kejasama dengan institusi pendidikan penting dalam rangka

evaluasi dan masukan dari sudut pandang diluar pelaksana

kegiatan

 Tim administrasi klaim yang kuat



TERIMA KASIH
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