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1. Pendahuluan 

Dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, laboratorium 

Kesehatan Jawa Tengah terus menerapkan standar pelayanan yang sama, tidak 

membedakan antara pelanggan yang satu dan yang lain. Pendaftaran online ini 

untuk memudahkan pelanggan / pasien dalam melakukan pendaftaran di 

Laboratorium Kesehatan Jawa Tengah dan juga untuk mendukung program 

pemerintah dalam memutus mata rantai covid-19. Gambar 1 ini merupakan use 

case diagram sistem pendaftaran online dan tracking hasil.  

 

Gambar  1 Use Case Diagram Pendaftaran Online dan Sistem Tracking 

 

 

2. Manual Penggunaan untuk Pelanggan / Pasien 

Pasien dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui internet di laman web 

Balabkes dan PAK pada alamat https://www.silabkes.labkesjateng.id atau juga masukkan 

keyword labkes jateng di kotak pencarian google.com .  

https://www.silabkes.labkesjateng.id/
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Gambar  2 Halaman Pencarian di Google.com 

 

Gambar  3 Tampilan Pendaftaran Online melalui Website Labkes Jateng 

Setelah melakukan pendaftaran online dengan memasukkan semua identitas pribadi, 

nanti akan mendapatkan nomor RM (Rekam Medis) sebagai username yang dibuat untuk 

login dihalaman pasien/pelanggan. Selain username by RM, pelanggan juga dapat login 

dengan e-mail yang telah didaftarkan. 
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Gambar  4 Halaman Awal Pendaftaran Online 

 Setelah muncul halaman awal ini, pasien/pelanggan dapat mengklik daftar untuk 

mendapatkan Nomor RM (Rekam Medis) atau e-Mail sebagai username untuk login 

dihalaman pasien/pelanggan. 

 

Gambar  5 Form Pendaftaran Pasien / Customer Baru 

 Pada gambar 5 merupakan form pendaftaran pasien / pelanggan baru, yang nantinya 

pasien akan mendapatkan nomer RM untuk login ke halaman pasien/pelanggan, atau juga 

pasien/pelanggan bisa menggunakan e-mail untuk login ke halaman pasien/pelanggan. 

Bagi pasien/pelanggan yang tidak punya e-mail, bisa mengisi kolom e-mail dengan e-mail 

dummy atau e-mail yang tidak aktif sebagai contoh: ahmad@ahmad.com atau 

agus@agus.com. Untuk password harus memuat kombinasi huruf dan angka. 

mailto:ahmad@ahmad.com
mailto:agus@agus.com
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Gambar  6 Dashboard Halaman Pasien Baru 

 Setelah login menggunakan username email atau RM, pasien/pelanggan dapat 

melakukan pendaftaran Pemeriksaan, history pemeriksaan, informasi biaya pemeriksaan, 

tracking hasil pemeriksaan, mengganti password dan melihat informasi profil 

pasien/pelanggan. 

 

 

 

Gambar  7 Halaman Profil Pasien/pelanggan 
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Gambar  8 Halaman Pendaftaran Pemeriksaan Baru 

 

 Pada Gambar 8 pasien/pelanggan dapat melakukan pendaftaran mandiri pemeriksaan 

sample baru, baik itu pendaftaran pada divisi Patologi, Mikrobiologi, Kimia Kesehatan, 

EKG dan Radiologi maupun Pengujian Alat Kesehatan (PAK). 

a. Pendaftaran Patologi 

 Pasien/pelanggan yang akan melakukan pemeriksaan Klinik dapat memilih 

pendaftaran pemeriksaan Patologi yang pada umumnya merupakan pemeriksaan 

dengan sample manusia. Divisi Patologi ini melayani pemeriksaan:  

1. Gula Darah 

2. Urin Lengkap 

3. Napza 

4. Urinalisa 

5. Antigen 

6. Hematologi 
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7. Serologi, dst 

 

Gambar  9 Manual Pendaftaran Pasien/pelanggan Patologi 

 

Gambar  10 Pemeriksaan Napza 3 Parameter 

Setelah dipilih semua lalu klik “Selanjutnya”. Yang nanti akan muncul menu 

sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut: 
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Gambar  11 Pemeriksaan Napza dengan 3 Parameter 

Contoh diatas merupakan pemeriksaan Napza dengan 3 parameter. 

 

Gambar  12 Finish Transaksi 

Setelah mengisi semua parameter, kemudian klik “Selesai Transaksi”, jika muncul 

notifikasi Berhasil maka transaksi yang sudah dilakukan dinyatakan berhasil di order, 

kemudian pasien/pelanggan menunggu konfirmasi dari Pihak Resepsionis Laboratorium 

untuk melakukan cetak invoice / tagihan pembayaran. Setelah invoice keluar, maka 

pasien/pelanggan wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu di Kasir. 
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b. Pendaftaran Patologi Umum seperti pemeriksaan Darah, Urin, dst. 

 Untuk pendaftaran pemeriksaan patologi umum pasien/pelanggan harus memilih 

sesuai dengan jenis pemeriksaannya.  

 

Gambar  13 Pemeriksaan Sampel Patologi Klinik 

 Lalu untuk pemeriksaan darah, urin, nanah, dahak, dst pilih menu kode PAT / 

pemeriksaan Patologi. 

 

Gambar  14 Pemeriksaan Klinik 
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Gambar  15 Form Input Parameter 

 

Gambar  16 Daftar Parameter Pemeriksaan 

 

Gambar  17 Cari Parameter Pemeriksaan 



12 | P a g e  
 

Setelah dicari parameter pemeriksaan, kemudian pilih checklist parameter lalu klik 

“Tambah Parameter”. 

 

Gambar  18 Harga Pemeriksaan akan Muncul sesuai Parameter 

 Setelah itu akan muncul harga pemeriksaan sesuai dengan parameter yang dipilih. 

Kemudian klik “Selesai Transaksi”. 

 

c. Pemeriksaan Mikrobiologi 

 Untuk pemeriksaan mikrobiologi maka pertama kali pilih pemeriksaan Mikrobiologi 

sebagaimana pada Gambar berikut ini: 

 

Gambar  19 Sampel Pemeriksaan Mikrobiologi 
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 Setelah itu silahkan cari dengan keyword Mikrobiologi untuk memunculkan semua 

sampel mikrobiologi. 

 

Gambar  20 Pilih Nama Sampel Pemeriksaan 

 Setelah memilih baku mutu pada mikrobiologi, makan tahap selanjutnya memilih 

pengawet yang digunakan. Setelah itu baru memilih nama sampel yang akan dilakukan 

pemeriksaan. 

 

Gambar  21 Pemilihan Parameter Tambahan 

 Setelah memilih sampel, otomatis nanti akan memunculkan parameter default 

pemeriksaan, tetapi jika butuh pemeriksaan perameter tambahan maka silahkan klik 

“Tambah Parameter”. 
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Gambar  22 Pemilihan Parameter Tambahan 

 

Gambar  23 Tampilan Transaksi Parameter Tambahan 

 Setelah memilih parameter tambahan silahkan klik “Selesai Transaksi” sebagaimana 

pada Gambar 23. 

 

Gambar  24 Notifikasi Transaksi Berhasil 
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 Ketika muncul notifikasi transaksi berhasil berart transaksi sampel sudah berhasil 

dilakukan, setelah itu silahkan menunggu konfirmasi resepsionis dengan datang ke 

laboratorium dengan menunjukkan No. RM, nanti resepsionis akan mencetak form transaksi 

dan invoice / tagihan pemeriksaan sampel. 

 

Dibawah ini merupakan daftar baku mutu serta sampel pemeriksaan divisi Mikrobiologi. 

 

d. Pemeriksaan Kimia Kesehatan 

 Pada pemeriksaan sampel kimia, Langkah-langkahnya hampir sama dengan 

pemeriksaan Mikrobiologi, perbedaannya hanya pemilihan baku mutu serta sampel 

pemeriksaannya. Berikut panduan pemeriksaan sampel Kimia, pertama kali pilih 

pemeriksaan Kimia Kesehatan sebagaimana pada Gambar berikut ini: 

 

 

Gambar  25 Transaksi Pemeriksaan Kimia Kesehatan 

 Kemudian pilih jenis pemeriksaan Kimia Kesehatan seperti contoh pada Gambar 25 

lalu klik “Lanjut”. 
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Gambar  26 Pemilihan Baku Mutu pada Pemeriksaan Kimia Kesehatan 

 

 Pada Gambar 26 silahkan ketik Kimia Kesehatan untuk memunculkan semua baku 

mutu yang ada pada pemeriksaan Kimia Kesehatan, setelah itu pilih baku mutu sesuai 

dengan pemeriksaannya. 

 

Gambar  27 Pemilihan Jumlah Sampel, Pengawet dan Jenis Sampel Pemeriksaan 

 Pada tahap Gambar 27 pilih jumlah sampel, pengawet dan jenis sampel nya, setelah 

itu silahkan klik “Selanjutnya”. 
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Gambar  28 Tahap Pemilihan Parameter sesuai dengan Kebutuhan 

 Pada gambar 28 menunjukkan pemilihan parameter sesuai dengan yang dibutuhkan, 

jikalau perlu penambahan parameter lagi silahkan klik “Tambah Parameter” sehingga 

akan menampilkan Gambar 29. 

 

Gambar  29 Pemilihan Parameter Tambahan 
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Jika sudah diklik maka sistem akan menampilkan Gambar 28 sebagai berikut : 

 

Gambar  30 Penambahan Parameter Baru 

 Setelah itu silahkan klik “Selesai Transaksi” sebagaimana yang telah ditunjukkan 

pada Gambar 30. 

 

Gambar  31 Selesai Transaksi 
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Gambar  32 Notifikasi Berhasil pada Selesai Transaksi. 

Setelah transaksi dinyatakan berhasil, lalu akan muncul notifikasi sebagaimana Gambar 

32. 

 

Gambar  33 List Tampilan Transaksi 

 Pada Gambar 33 akan menampilkan hasil dari transaksi, baik transaksi yang menunggu 

konfirmasi maupun Transaksi yang sudah di konfirmasi / dilayani. 
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e. Pemeriksaan Pengujian Alat Kesehatan (PAK) 

 Untuk pemeriksaan sampel Pengujian Alat Kesehatan, maka pada pemilihan 

jenis pemeriksaan pilih jenis “Pengujian Alat Kesehatan”, sebagaimana pada Gambar 

dibawah ini: 

 

Gambar  34 Pemeriksaan Sampel PAK 

 

Gambar  35 Step Pertama Pemeriksaan Sampel PAK 

 Jika step pemeriksaan sampel PAK sudah, kemudian pilih parameter nama alat yang 

tercantum dalam daftar pengujian. 

 

Gambar  36 Pilih Nama Alat yang Tercantum dalam Daftar Pengujian 
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Selanjutnya mengisi form pengisian alat dan atributnya.

 

Gambar  37 Form Pengisian Alat dan Atributnya 

 

Gambar  38 Pilih Beberapa Alat Pengujian Jika Ada Beberapa Alat yang Akan di Uji 

 Jika sudah selesai mengisi form dan pemilihan alat pengujian lalu klik “Selesai 

Transaksi” 
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Gambar  39 Klik Selesai Transaksi untuk Menyelesaikan Transaksi PAK 

 

f. Tracking Transaksi 

 Pada transaksi ini akan menampilkan nomor pemeriksaan dan juga daftar list sampel 

yang sudah diperiksa sampel. Silahkan klik “Pemeriksaan” terlebih dahulu. Lalu klik 

“Detail Transaksi” yang nantinya akun akan melacak pemeriksaan yang dilakukan sudah 

sampai mana. 

 

 

Gambar  40 Klik pada Detail Transaksi, nanti akun melacak pemeriksaan sudah sampai mana. 
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Gambar  41 Status Tracking masih Pengujian Sampel 

 

Gambar  42 Status Tracking Sampel yang Sudah Keluar Hasilnya 

 Sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 41 dan Gambar 42 akan menampilkan 

history / melacak sampel pemeriksaan kita sudah sampai mana, apakah sudah jadi hasilnya 

atau masih dalam proses pemeriksaan sampel. Hal ini diperlukan untuk memonitoring 

sampel yang telah dilakukan pengujian, sehingga memudahkan pasien / pelanggan untuk 

mengecek statusnya di dashboard pasien / pelanggan. Selain status sampel customer juga 

bisa melihat histori pemeriksaan dari awal sampai akhir beserta biaya dan status 

pembayarannya, sudah lunas atau masih ada yang belum dibayar. 

Demikian tutorial pendaftaran online beserta pengecekan status tracking sampel 

pemeriksaan pada sistem laboratorium ini. 

Terima kasih. 


