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MEMULAI PELAPORAN    
 

Jenis laporan ini digunakan oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). 
Untuk memulai memberikan laporan, klik tombol login pada website http://mutufasyankes.kemkes.go.id   

Anda akan dibawa ke halaman login aplikasi seperti pada gambar dibawah  

Silahkan masukkan username dan password anda.. Selanjutnya klik tombol login atau tekan enter. 
 

 
 

 

Apabila berhasil, anda akan dibawa ke halaman dashboard aplikasi mutufasyankes. 
 
 
 

http://mutufasyankes.kemkes.go.id/
http://mutufasyankes.kemkes.go.id/


Mutufasyankes Apps 
 

DASHBOARD APLIKASI IKP RS 
 . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RS 
IKP 
o Petunjuk Pengisian IKP 
o IKP Nihil 
o Form IKP 
o List  Insiden 
o List Hasil Investigasi 
o Hubunggi Kami 
o Umpan Balik 
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LANGKAH MERUBAH PASSWORD 

CATATAN :  

UNTUK RS YANG LUPA/TELAH MENGUBAH PASWORD , AGAR 

MEMBUAT SURAT RESMI DARI DIREKTUR RS DAN DI EMAIL JUGA 

MENGISI GOOGLE FORM DILINK APLIKASI KE DIREKTORAT MUTU 

DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN  

1. Email : sekretariat.knkp@gmail.com 

2. Google Form : http://bit.ly/FormGantiPass 
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PETUNJUK PENGISIAN APLIKASI LAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) EKTERNAL 

DI RUMAH SAKIT 

A. DATA PASIEN  

Umur Diisi umur pasien yang mengalami insiden (hari...bulan....tahun....) 

Penanggung Jawab Biaya 
Pasien 

Dipilih  penanggung jawab biaya pasien                                                              
□ BPJS 
□ Jamkesda 
□ Umum/Pribadi 
□ Asuransi Swasta 
□ Pemerintah 
□ Perusahaan 
□ Lain lain 

Jenis Kelamin  Diisi pilihan jenis kelamin pasien :                                                                
□ Laki-laki                        
□ Perempuan                                                                                                                          

Tanggal Mendapatkan 
Pelayanan 

Diisi pilihan  tanggal saat pasien mendapatkan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan. Mis. Untuk RS  saat MRS tgl 1 juni 2020,  
dan mengalami insiden tgl 5 juni 2020. Jadi yang diisi adalah tgl 1 juni 2020 
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B. RINCIAN KEJADIAN  

Tanggal dan Waktu Insiden Diisi pilihan tanggal dan waktu pasien mengalami insiden. Mis. Untuk RS  saat MRS tgl 1 juni 2020,  dan mengalami insiden tgl 5 juni 
2020. Jadi yang diisi adalah tgl 5 juni 2020 

Insiden Diisi Insiden yang terjadi mis. Pasien jatuh , Salah pemberian obat, Salah operasi dll. Jangan mengisi yang tercantum dalam  tabel 
Tipe insiden (Administrasi klinik, Dokumentasi) 

Kronologis Insiden  Diisi  deskripsi kronologi kejadian  untuk menggambarkan apa yang terjadi. Kronologis harus sesuai kejadian yang  sebenarnya, 
bukan pendapat / asumsi pelapor.  

Jenis Insidien Diisi pilihan Jenis Insiden :                                                                       
□ Kejadian  Tidak  diharapkan/ KTD (Adverse  Event) adalah Suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak 

diharapkan pada pasien karena suatu tindakan (“commission”) atau karena tidak bertindak (“omission”), bukan karena 
“underlying disease” atau kondisi pasien 

□ Kejadian Sentinel (Sentinel Event) adalahSuatu KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera yang serius; biasanya dipakai 
untuk kejadian yang sangat tidak diharapkan atau tidak dapat diterima seperti : operasi pada bagian tubuh yang salah. 
Pemilihan kata “sentinel” terkait dengan keseriusan cedera yang terjadi (misalnya Amputasi pada kaki yang salah, dan 
sebagainya) sehingga pencarian fakta terhadap kejadian ini mengungkapkan adanya masalah yang serius pada kebijakan dan 
prosedur yang berlaku 
a. Kematian yang tidak terkait dengan sebab alamiah dari penyakit dan penyakit yang mendasari pasien (sebagai contoh, 
kematian dari infeksi pascaoperasi dan emboli paru yang didapat di rumah sakit);  
 Kematian atas bayi cukup bulan; dan  
 Bunuh diri;  
b. Kehilangan fungsi tubuh pasien yang luas dan permanen yang tidak terkait dengan perjalanan alamiah dari penyakit atau 
penyakit dasarnya;  
c. Salah lokasi, salah prosedur, salah pasien ketika operasi;  
d. Penularan penyakit yang kronik atau fatal akibat infus darah atau produk darah atau transplantasi  organ atau jaringan yang 
terkontaminasi;  
e. Penculikan bayi atau bayi dipulangkan dengan orang tua yang salah;  
f. Pemerkosaan, kekerasan di tempat kerja seperti penyerangan (menyebabkan kematian atau kehilangan fungsi tubuh yang 
permanen) atau pembunuhan (yang disengaja) atas pasien, anggota staf, dokter, mahasiswa kedokteran, siswa latihan, 
pengunjung atau vendor pihak ketiga ketika berada dalam lingkungan rumah sakit 
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Insiden Terjadi Pada Pasien 
Yang Akan Melakukan 
Pemeriksaan Umum / Gigi /  
Spesialisasi 

Pasien dirawat oleh Spesialisasi ? (Pilih salah satu) Bila kasus penyakit / spesialisasi lebih dari satu, pilih salah satu yang 
menyebabkan insiden. 
Misal : Pasien dengan gastritis kronis dirawat oleh Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dikonsulkan ke Dokter Spesialis Bedah dengan 
suspect Appendicitis. Saat appendectomy terjadi insiden, tertinggal kassa, maka yang diisi Spesialisasi nya adalah : Bedah  dan 
Subspesialisasinya 
Bila dirawat oleh dokter umum : isi Lain-lain . Pilihan insiden terjadi pada pasien dengan penyakitnya :                
  Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya 
  Anak dan Subspesialisasinya 
  Bedah dan Subspesialisasinya 
  Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya 
  THT dan Subspesialisasinya 
  Mata dan Subspesialisasinya 
  Saraf dan Subspesialisasinya 
  Anastesi dan Subspesialisasinya 
  Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya 
  Jantung dan Subspesialisasinya 
  Paru dan Subspesialisasinya 
  Jiwa dan Subspesialisasinya                                                                 
 Urologi dan Subspesialisasinya 
 Orthopedi dan Subspesialisasinya       
 Gigi dan Spesiliasinya 
  Lain-lain ..................................................................(sebutkan) 
                                                                                                                                                                                  

Dampak insiden Terhadap 
Pasien 

Diisi pilihan dampak insiden terhadap pasien :                                         
 Kematian 
 Cedera Irreversibel / Cedera Berat 
 Cedera Reversibel / Cedera Sedang 
 Cedera Ringan  
 Tidak ada cedera 
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Probabilitas Diisi pilihan dengan deskrifsi probabilitas terjadinya insiden :                   
 Sangat jarang (>5 tahun/kali) 
 Jarang (>2-5 tahun/kali) 
 Mungkin (1-2 tahun/kali) 
 Sering (beberapa kali/tahun) 
 Sangat sering (tiap minggu/bulan)                                                                                                                        

Orang Pertama Yang 
Melaporkan Insiden 

Diisi pilihan siapa orang pertama melaporkan insiden :                            
□ Karyawan (pilihan) : dokter, perawat, ..... 
□ Pasien 
□ Keluarga / Pendamping Pasien  
□ Pengunjung                                                                                      
□  Lain -lain  

                                                   

Insiden menyangkut pasien Diisi pilihan terjadinya insiden pada :                                                              
□ Pasien Rawat Inap 
□ Pasien Rawat Jalan 
□ Pasien UGD                                                                                      
□ Lain – lain 

                         

Tempat insiden  Diisi pilihan  tempat terjadinya insiden  ( Catatan jika diluar bangunan gedung Rs termasuk diluar gedung co : halaman parkir )   5 
Dalam Gedung fasyankes : (sebutkan) 
        o ……… 
 Luar Gedung fasyankes : sebutkan 
        o ………. 

Unit / Departement terkait 
penyebab insiden 

Diisi pilihan unit pelayanan  terkait terjadinya insiden :                           
□ IGD 
□ Rawat jalan 
□ Rawat inap termasuk Intensive care 
□ Laboratorium 
□  Radiologi 
□  Fisioterapi      
□ Kamar operasi 
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□ Farmasi 
□  Gizi 
□ IPSRS 
□ Lain-lain : sebutkan …….  Mis.  Pasien DHF ke UGD, diperiksa laboratorium, ternyata hasilnya tertukar. Maka Unit terkait 

penyebab : Laboratorium. 
                                                   

Tindakan yang dilakukan 
segera setelah kejadian, dan 
hasilnya  

Diisi dengan tindak lanjut yang dilakukan terhadap pasien setelah terjadi insiden  saat itu dan hasilnya . Contoh : Insiden terpleset : 
tindak lanjut  ditolong dan diobati dan hasilnya didapatkan Vulnus laceratum di dengkul kiri dan telapak tangan kiri) 

Tindak lanjut dilakukan oleh Diisi pilihan tindak lanjut terhadap pasien yang mengalami insiden dilakukan oleh siapa :   
□ Tim      (jika lebih dari satu orang) :   terdiri dari : .............................(sebutkan) 
□ Dokter 
□ Perawat 
□ Bidan 
□ Petugas lainnya ........................................(sebutkan)                                                                                                                                                                                 

Apakah kejadian insiden  yang 
sama pernah terjadi  pada 
Pelayanan lain? 

Diisi pilihan :                                                                                                           
□ Ya   ( diisi penjelasan  langkah / tindakan apa yang telah diambil pada pelayanan tersebut, untuk mencegah terulangnya 

kejadian yang sama?)                                
□ Tidak 

  

Matriks Grading risiko  Tingkat Dampak / Akibat (Consequences)  insiden adalah seberapa berat akibat yang dialami pasien mulai dari tidak ada cedera 
sampai meninggal.. Tingkat Probabilitas / Frekuensi (likelihood)  adalah seberapa sering insiden tersebut terjadi di fasyankes. : 
SKOR RISIKO = Dampak x Probabilitas. Mis : Pasien jatuh dari tempat tidur dan meninggal, kejadian seperti ini sudah pernah terjadi 
di fasyankes   pada 2 tahun yang lalu. Maka Nilai dampak : 5 (katastropik ) karena pasien meninggal.  Nilai probabilitas : 3 (mungkin 
terjadi) karena pernah terjadi 2 thn yang lalu.   Skoring risiko : 5 x 3 = 15. Warna Pita (Bands) : Merah (ekstrim). Matriks Grading risiko 
akan terisi otomatis oleh sistem. 
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C. HASIL INVESTIGASI DAN ANALISA  

Tipe Insiden dan Sub Tipe Insiden  Pengisian  Tipe dan Sub tipe Insiden Lihat Tabel Tipe Insiden dalam Buku Pedoman Pelaporan Insiden.    Mis. 1.  Insiden : 
Pasien jatuh dari tempat tidur,  Tipe Insiden : Jatuh,  Sub tipe insiden : Subtipe insiden : Tipe jatuh : slip / terpeleset, Proses 
:  Keterlibatan saat jatuh : toilet.   2. Insiden Salah obat Tipe insiden : Medikasi Sub tipe insiden : Pemberian,  Masalah : 
Salah obat . (pilihan bisa lebih dari satu)  
3. Insiden : Tertukar hasil pemeriksaan laboratorium, Tipe Insiden : Laboratorium Subtipe insiden : Hasil 

Tipe Harm (dampak yang terjadi pada 
pasien akibat insiden baik penyakit 
maupun cedera) 

Diisi pilihan sesuai tipe Harm . Lihat ICD X ( Patofisiology (Diagnosa penyakit) atau dan Cedera/Injury, Lain-lain disebutkan) 
yang sudah tercantum dialam aplikasi. Mis. 1  Pasien dgn Rhinitis Alergi  tidak ada riwayat DM, salah di berikan obat oleh 
farmasi, yang diberikan obat DM,  mengalami Koma Diabetik maka ICD X yang di isi adalah  : E.10.0) – E.10 – E.14 : DM. 
“0” : With coma : Diabetic, coma with or without ketoacidosis,  hyperosmolar coma, hypoglycaemic coma, Hyperglycaemic 
coma NOSerkait Koma Diabetik. ( sebaiknya sudah di cari kodenya  sebelum akan mengisi aplikasi).   2. Pasien dengan 
Hipertensi, jatuh di kamar mandi dan mengalami  Fraktur di lengan kiri. -à (ICD X: S67.0) Crushing injury of wrist and hand 
S67.0 Crushing injury of thumb and other finger(s) 

Masalah Pelayanan terdiri dari 2 kategori  
: Masalah Asuhan perawatan / Care 
Management Problem (CMP)  dan 
Masalah  Pelayanan   / Service delivery 
Problem (SDP).  

Diisi masalah yang terjadi pada Insiden tersebut. Masalah bisa hanya salah satu kategori (CMP / SDP). Tidak wajib harus 
keduanya.  Jika hanya terjadi satu kategori mis CMP maka SDP diisi " tidak ada". Jangan dikosongkan. Masalah dalam 
setiap kategori bisa juga diisi lebih dari 1 mis. CMP tdd 3 masalah. SDP tdd 2 masalah.   Care Management Problem (CMP) 
: diisi masalah yang terjadi saat pemberian asuhan. Mis. Perawat salah menyuntik obat, Dokter salah menullis resep dll.  
Service delivery Problem (SDP) : diisi masalah yang terjadi terkait kondisi, situasi di fasyankes n mis fasilitas, sarana 
prasarana dll misal  lantai licin. 

Penyebab langsung (Proximate / 
Immediate Cause) 

Diisi  penyebab yang berhubungan langsung dengan insiden.  Penyebab langsung diakibatkan oleh : faktor Individu / faktor  
staf, Faktor Alat, Faktor  Lingkungan 

Akar masalah (Root Cause) Diisi Akar masalah yang melatarbelakangi Penyebab langsung.  Akar masalah terkait dengan Sistem dalam Manajemen 
atau faktor Eksternal yang jika ditindak lanjuti akan mencegah kejadian yang sama terulang kembali.  
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Orang yang terlibat sebagai penyebab 
langsung  insiden 

Diisi pilihan siapa  yang terlibat  sebagai penyebab langsung insiden ( tenaga kesehatan, pasien lain, pengunjung, 
keluarga/penunggu pasien atau pasien sendiri) 

Proses / fase pelayanan saat terjadi 
insiden  

Diisi pilihan proses / fase pelayanann saat insiden terjadi . Mis. Pelayanan diluar gedung fasyankes (Home Care) atau 
Pelayanan didalam gedung fasyankes mis. Saat konsultasi  

Faktor-faktor kontributor. : Komponen & 
Subkomponen 

Diisi pilihan faktor yang berkontribusi dalam insiden, Komponen dan Subkompen. Faktor kontributor yaitu : faktor Pasien, 
Faktor Staf, Faktor Fasyankes, Faktor Lingkungan, atau Faktor Eksternal  (pilihan bisa lebih dari satu , juga termasuk pilihan 
subkomponennya). Tidak semua Faktor kontributor mempunyai Sub komponen. (Diisi sesuai yang ada dalam aplikasi) 

Faktor Mitigasi Diisi faktor-faktor tindakan  mitigasi yang dilakukan saat terjadi insiden terhadap : Pasien, Fasyankes dan Faktor penyebab 
terkait   (pilihan bisa lebih dari satu , juga termasuk pilihan subnya) 

Cara mendeteksi Insiden  Diisi pilihan cara  mengetahui /mendeteksi terjadinya insiden :   
□  Berasal dari Laporan insiden 
□ Mengetahui dari perubahan kondisi Pasien 
□ Dengan Mesin / Sistem / Perubahan Lingkungan / Alarm 
□ Saat perhitungan / Audit / Review 
□ Saat Penilaian Risiko secara proaktif 
□ Lain2...... (sebutkan) 

Dampak pada Fasyankes  Diisi dampak insiden terhadap fasyankes :   
□ Kerusakan fasyankes (property damages) 
□ Peningkatan Alokasi Sumber Daya yang dibutuhkan untuk Pasien : peningkatan hari rawat, penambahan area rawat, 

penambahan alat pemeriksaan/ prosuder/ tindakan, perubahan alur pelayanan atau penambahan peralatan 
□  Publikasi media 
□ Keluhan dan complain 
□ Reputasi fasyankes menjadi jelek 
□ Konsekuensi Hukum 
□ Lain2 …..................................(sebutkan) 

(pilihan) 
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Rekomendasi Diisi rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan sistem  agar kejadian yang sama tidak terulang lagi. (maksimal 200 
karakter) 

Tindakan yang akan dilakukan  Diisi Tindakan yang akan dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi. (maksimal 200 karakter) 

Tindakan perbaikan  Diisi tindakan perbaikan setelah tindak lanjut insiden dilakukan terhadap : Pasien dan Fasyankes (pilihan bisa lebih dari satu 
, juga termasuk pilihan subnya) 

Tindakan untuk mengurangi resiko Diisi tindakan untuk mengurangi risiko setelah tindak lanjut insiden kepada Pasien , Petugas , Fasyankes/Lingkungan dan 
Faktor yang mempengaruhi . (pilihan bisa lebih dari satu , juga termasuk pilihan subnya) 

 


