
CLINICAL PATHWAY 
(JALUR KLINIS)



PENGERTIAN

• Clinical Pathway (Jalur Klinis) adalah:
 Suatu cara untuk menstandarisasikan 

praktik klinis dan umumnya dilaksanakan 
di rumah sakit



• Clinical Pathway dikembangkan à 
Clinical Practice Guideline (CPG)



PENGERTIAN

1. Suatu alat untuk mendapatkan perawatan yang terkoordinasi dan hasil 
yang prima dalam suatu rentang waktu tertentu dengan menggunakan 
sumber daya yang tersedia

2. Suatu metodologi untuk suatu pembuatan keputusan yang saling 
menguntungkan dan pengorganisasian pelayanan untuk suatu 
kelompok pasien dalam suatu jangka waktu tertentu

3. Suatu rancangan penatalaksanaan multi disiplin klinis terbaik untuk 
suatu kelompok pasien dengan diagnosis tertentu yang dapat 
membantu koordinasi dan memberikan kualitas pelayanan yang prima

4. Suatu alat audit untuk manajemen dan klinis, dimulai sejak kegiatan 
pasien saat mendaftar dan berakhir saat pasien dinyatakan sembuh 
dan boleh pulang ke rumah. Ia menyatukan rencana pelayanan 
kesehatan dan asuhan keperawatan dengan terapi lain seperti terapi; 
gizi, fisioterapi dan kejiwaaan

5. CP bukan merupakan standar pelayanan atau pengganti penilaian klinis 
atau pengganti perintah dokter, melainkan suatu dokumen yang 
terintegrasi untuk memudahkan proses perawatan pasien dan 
mengefektifkan pelayanan klinis dan finansial dengan menggabungkan 
pendekatan tim dan klinis



DASAR HUKUM CP

1. UU no 23/1992 tentang kesehatan
2. UU no. 29/2004 tentang praktik kedokteran
3. Permenkes RI No.159b/Menkes/Per/II/1988 tentang 

rumah sakit
4. KepMenkes RI No.436/1993 tentang berlakunya 

standar pelayanan rs dan SPM rumah sakit
5. PerMenkes RI No.920 Menkes/Per/XII/1996 tentang 

Upaya Pelayanan Kesehatan RS Swasta di bidang 
medik

6. KepMenkes RI No.496/Menkes/SK/IV/2005 tentang 
Pedoman audit medis di RS

7. KepMenkes RI No. 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang 
Peraturan Internal Staf Medis. 



PRIORITAS CP à DEPKES RI

1. Kasus sering ditemui
2. Kasus yang terbanyak
3. Biayanya tinggi
4. Perjalanan penyakit dan hasilnya dapat 

diperkirakan
5. Telah tersedia Standar Pelayanan Medis 

dan Standar Prosedur Operasional



4 KOMPONEN CP

1. Time Line
2. Kategori pelayanan, aktivitas dan 

intervensinya
3. Kriteria hasil jangka menengah dan 

jangka panjang
4. Variasi pencatatan



MANFAATCP

1. Variasi diagnosis dan prosedur minimal
2. Sumber daya yang digunakan homogen
3. Menyediakan standar untuk pelayanan secara nyata 

dan baik
4. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan
5. Mengurangi Length of Stay rumah sakit
6. Menurunkan penggunaan Clinical Guidelines dan 

pengobatan berbasis Evidence
7. Meningkatkan komunikasi, teamwork dan rencana 

perawatan
8. Menurunkan biaya perawatan
9. Efisiensi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi 

mutu



HUBUNGAN CP DENGAN DRG’s – CASE 
MIX

• Klasifikasi penyakit dalam ICD-10 à dapat 
dikelompokkan kembali à Kategori Diagnosis Utama 
(Major Diagnostic Category) à selanjutnya 
dikelompokkan menjadi beberapa kelompok diagnosis 
terkait Diagnosis Related Groups

• Pengembangan DRG à untuk menciptakan framework 
yang efektif untuk memonitor penggunaan pelayanan 
dalam rumah sakit. Sementara itu tujuan awal 
pembuatan DRG’s adalah untuk menggabungkan 
casemix dengan kebutuhan sumber daya

• DRG’s dan CP à cikal bakal dari Casemix yang 
merupakan sistem klasifikasi pasien yang 
dikombinasikan dengan jenis penyakit yang dibutuhkan 
dengan biaya selama perawatan



DRG à MDC
NO KATEGORI PENYAKIT UTAMA (MDC) DRG

Pre-MDC 12

1 Penyakit dan Gangguan sistem syaraf 53

2 Penyakit dan Gangguan mata 20

3 Penyakit dan Gangguan THT 28

4 Penyakit dan Gangguan sistem respirasi 42

5 Penyakit dan Gangguan sistem peredaran darah 67

6 Penyakit dan Gangguan sistem pencernaan 52

7 Penyakit dan Gangguan sistem hati dan pancreas 29

8 Penyakit dan Gangguan sistem musculoskeletal dan jaringan 
ikat

79

9 Penyakit dan Gangguan kulit, jaringan subkutan dan payudara 29

10 Penyakit dan Gangguan endokrin, gizi dan metabolik 19



DRG à MDC
NO KATEGORI PENYAKIT UTAMA (MDC) DRG

12 Penyakit dan Gangguan sistem reproduksi pria 19

13 Penyakit dan Gangguan sistem reproduksi wanita 20

14 Kehamilan, persalinan dan nifas 17

15 Neonatus dan perinatal 25

16 Penyakit dan gangguan darah,organ pembentuk darah dan imunologi 10

17 Penyakit dan gangguan darah,organ pembentuk darah dan imunologi 18

18 Penyakit Infeksi dan parasit 17

19 Penyakit dan gangguan mental 13

20 Penggunaan alkohol atau obat dan gangguan mental organik yang menyertai 8

21 Trauma, keracunan dan efek toksik dari obat 24

22 Luka bakar 8

23 Faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan dan kontak lain dengan 13



CLINICAL PRACTICE GUIDELINE 
(CPG)

• CPG adalah standarisasi praktik klinis 
yang disusun dan diputuskan bersama 
oleh para profesional di bidangnya, yang 
khusus mengatur pedoman dan tata 
laksana kasus tertentu yang berlaku 
secara nasional yang disesuaikan dengan 
kondisi setempat.



CPG PENTING à UNTUK

• Mengurangi variasi praktik klinis 
• Mengurangi biaya kesehatan
• Memonitor penatalaksanaan kasus 
• Mengatasi kesulitan yang timbul akibat 

perkembangan ilmu



CLINICAL PATHWAY
• Harus mudah penggunaannya
• Mendorong komunikasi antar-pengguna (para 

profesional kes, pasien dan keluarga)
• Meningkatkan peran audit medis
• Mengurangi catatan tertulis (paper-work)
• Mengandung informasi finansial secara bottom-up
• Berperan sangat penting dalam pengelolaan resiko 

penatalaksanaan klinis (tmsk resiko finansial)
• CP à strategi untuk penanggulangan penyakit atau 

kondisi dengan volume besar, beresiko tinggi thdp 
mortalitas dan morbiditas, bervariasi dan membutuhkan 
biaya besar



CONTOH-CLINICAL PATHWAY

• Stroke di NUH (National University 
Hospital) di Singapura
– Menurunkan angka kematian kasus stroke akut 10% à 5%
– LOS 10,3 hari à 7,64 hari
– Menghemat biaya sampai 2/3 (Venketa Subramanian, 2004)



• Kasus pneumonia di Malaysia
– Menurunkan mortalitas >50%
– Mengurangi LOS sampai 1/3 (Sivalal, 2005)



CLINICAL PATHWAY

• Di negara maju membutuhkan seorang pengelola kasus 
(case manager) à sistem multidisiplin dapat berjalan 
secara efektif dengan SD yang ada

• Pengelola kasus (PK) à dapat dipilih dari profesi dokter 
umum atau perawat senior

• Seorang PK ikut dalam melakukan penilaian 
(assessment), mengimplementasikan CP, 
mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi 
pelayanan

• PK berperan melalui komunikasi dan sumber daya yang 
ada untuk mencapai hasil yang cost effective.   



HUBUNGAN CP DENGAN DRG & 
CASEMIX
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