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ABSTRAK 
Rekam medis harus disimpan dan dirawat dengan baik karena rekam medis 
merupakan harta benda rumah sakit yang sangat berharga. Di Klinik 
Bhayangkara, keadaan ruang filing yang masih menjadi satu dengan ruang kerja 
sehingga masih didapati banyak pihak selain petugas rekam medis yang keluar 
masuk ruang filing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan 
kerahasiaan rekam medis di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh petugas rekam medis dan kepala klinik. Instrumen 
penelitian yaitu wawancara dan observasi. Kondisi ruang penyimpanan rekam 
medis di Klinik Bhayangkara belum sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan 
Rekam Medis di Indonesia di Indonesia karena ruang kerja masih menjadi satu 
dengan tempat penyimpanan dokumen rekam medis. Banyak pihak selain petugas 
rekam medis yang keluar masuk tempat penyimpanan dokumen rekam medis. Hal 
ini juga tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Pelayanan Medik nomer 
78/Yanmed/RS/Umdik/YMU/I/91. Petugas rekam medis merupakan bukan 
lulusan perekam medis sehingga pemahaman petugas bagian pencatatan data 
dalam hal perlindungan kerahasiaan belum sesuai dengan Departemen Kesehatan 
mengenai penyelenggaraan rekam medis yaitu mereka kurang mengetahui bahwa 
dokumen rekam medis tidak boleh dibawa oleh pasien melainkan harus dibawa 
sendiri oleh petugas untuk diserahkan kepoli. 

Kata kunci : Rekam Medis, Ruang penyimpanan, SDM 

Kepustakaan : 14 1994-2012 

 
ABSTRACT 
Implementation of information system at Bhayangkara Clinic Polresta Surakarta 
uses manual recording system, officials feel difficach number medical record 
because patients don’t bring KIB. The aim of this study to develop system 
information patients at Bhayangkara Clinic Polresta Surakarta. The research 
method was prototyping developmental. The result of the study was creating of 
prototyping that included data flow diagram (DFD), Entity Relationship Diagram 
(ERD), data bases, design appearance system, andprint reported. Development of 
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patient information system helps increase servise at Bhayangkara Cinic Polresta 
Surakarta. Previous development in prototyping created summary of service 
healthy and report of patients visit. Development system had weaknes, for 
example it didn’t integrate with other systems. 
 
Keywords               : System Information of patient, Development system  
 
PENDAHULUAN 

Penyedia sarana pelayanan kesehatan harus selalu memberikan pelayanan 

kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat agar dapat terwujud derajat 

kesehatan yang optimal. Hal ini mendorong adanya peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan di berbagai instansi kesehatan dengan dukungan dari berbagai faktor 

yang terkait, salah satunya melalui penyelenggaraan rekam medis pada setiap 

sarana pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2006). 

Penyelenggaraan rekam medis saat ini masih belum sempurna, rekam 

medis masih dianggap tidak terlalu penting oleh sebagian pelayanan kesehatan 

padahal kualitas rekam medis merupakan cerminan dari baik atau buruknya 

pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan salah satu data yang dapat 

digunakan dalam pembuktian kasus malpraktek di  pengadilan. Rekam medis juga 

sebagai salah satu dokumentasi keadaan pasien dan isi rekam medis merupakan 

rahasia kedokteran yang harus dijaga kerahasiannya oleh setiap tenaga kesehatan 

(Gemala, 2010). 

Pembuatan rekam medis bertujuan untuk mendapatkan data dari pasien 

mengenai riwayat kesehatan, riwayat penyakit dimasa lalu dan sekarang selain itu 

juga pengobatan yang telah diberikan kepada pasien sebagai upaya meningkatkan 

pelayanan kesehatan. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, 

riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya 
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oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan 

pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Pimpinan sarana kesehatan bertanggung 

jawab atas hilang, rusak, pemalsuan dan atau penggunaan oleh orang atau badan 

yang tidak berhak terhadap rekam medis (Gemala, 2010). 

Menurut Pasal 1 Permenkes RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang 

Rekam Medis, rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan 

pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis merupakan pintu 

utama dalam pelayanan kesehatan, sebagai salah satu ukuran kepuasan pasien. 

Unit rekam medis bertanggungjawab terhadap pengelolaan, pengumpulan data, 

pemprosesan, dan penyajian data  pasien menjadi informasi kesehatan yang 

berguna bagi pengambilan keputusan. Selain itu, pelayanan kesehatan mempunyai 

kewajiban administrasi untuk membuat, menyimpan dan memelihara rekam medis 

(Firdaus, 2008). 

Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 02 Desember 2013  yang 

dilakukan di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta mengenai kerahasiaan 

dokumen rekam medis, peneliti melakukan observasi dan wawancara. 

Berdasarkan observasi keadaan ruang filing menjadi satu dengan ruang kerja 

sehingga masih didapati banyak pihak selain petugas rekam medis yang keluar 

masuk ruang filing, dan dokumen rekam medis dibawa sendiri oleh pasien 

sewaktu akan berobat ke poliklinik. Berdasarkan wawancara petugas pendaftaran, 

petugas belum mengerti tentang perlindungan kerahasiaan rekam medis. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan kerahasiaan 

rekam medis di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta. 

METODE PENELITIAN  

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Klinik Bhayangkara Polresta 

Surakarta pada Bulan Januari 2014. Objek  dalam penelitian ini adalah tempat 

penyimpanan dokumen rekam medis sedangkan subjeknya adalah 4 orang petugas 

rekam medis dan 1 kepala poliklinik. Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan wawancara, observasidan studi dokumentasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kondisi Ruang Penyimpanan Dokumen Rekam Medis  

Menurut data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara di 

bagian Instalasi rekam medis, kondisi ruang penyimpanan dokumen rekam 

medis di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta belum sesuai dengan 

Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis di Indonesia pada fasilitas dan 

peralatan yang berisikan ada ruang kerja untuk staf yang memadai sehingga 

dapat mengelola rekam medis dengan baik, sedangkan di Klinik Bhayangkara 

Polresta Surakarta ruang kerja masih menjadi satu dengan tempat 

penyimpanan dokumen rekam medis sehingga ruangan menjadi sempit. 

Selain itu, banyak pihak selain petugas rekam medis yang keluar masuk 

tempat penyimpanan dokumen rekam medis. Ruang pendaftaran berdinding 

kaca berbentuk persegi dengan ukuran 2.5m x 3m, dalam melakukan 

pendaftaran pasien harus masuk keruang tersebut karena diklinik  
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Bhayangkara hanya terdapat satu pintu untuk keluar masuk pasien dan 

petugas. Hal ini belum sesuai dengan Keputusan Dirjen Pelayanan Medik 

nomer 78/Yanmed/RS/Umdik/YMU/I/91 Tentang Penyelenggaraan Rekam 

Medik yang salah satu ketentuannya menyatakan hanya petugas rekam medis 

yang diizinkan masuk ruang penyimpanan berkas rekam medis. Sedangkan 

menurut Permenkes RI No 028/MENKES/I/2011 tentang Klinik dalam pasal 

8, mengungkapkan bahwa sebuah klinik harus memperhatikan fungsi, 

keamanan, dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan 

dan keselamatan bagi pasien. 

Alat penyimpanan rekam medis yang umum dipakai adalah rak terbuka 

(open self file unit), lemari lima laci (five-drawer file cabinet), dan roll 

o’pack. Alat ini hanya mampu dimiliki oleh rumah sakit tertentu karena 

harganya yang sangat mahal. Rak terbuka dianjurkan karena harganya lebih 

murah, petugas dapat mengambil dan menyimpan rekam medis lebih cepat, 

dan menghemat ruangan dengan menampung lebih banyak rekam medis dan 

tidak terlalu makan tempat. Harus tersedia rak-rak penyimpanan yang dapat 

diangkat dengan mudah atau rak-rak beroda. Sedangkan diKlinik  

Bhayangkara tempat penyimpanan dokumen rekam medis terbuat dari almari 

kayu yang tertutup 

Menurut (Yeni, 2012), dalam penelitiannya yang berjudul Perlindungan 

Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Umum PKU 

Muhammadiyah Delanggu mengungkapkan bahwa Rekam medis harus 

disimpan dan dirawat dengan baik karena rekam medis merupakan harta 
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benda rumah sakit yang sangat berharga. Rekam medis adalah arsip penting 

milik rumah sakit yang mengandung aspek hukum, maka sebaiknya RSU 

PKU Muhammadiyah Delanggu menyediakan ruangan khusus untuk 

menyimpan dokumen rekam medis. 

2. Kondisi Sarana Penyimpanan Dokumen Rekam Medis  

Sarana penyimpanan dokumen rekam medis di Klinik Bhayangkara 

Polresta Surakarta sudah dilengkapi dengan penerangan, alat penghisab debu 

dan kipas angin. Ruangan selalu bersih dari debu, kertas bekas, maupun sisa 

makanan. Diluar ruangan sudah disediakan alat pemadam kebakaran untuk 

mengantisipasi jika terjadi kebakaran. Hal ini sudah sesuai dengan 

pemeliharaan arsip menurut Sugiarto dan Wahyono yang salah satu isinya 

menyatakan ruang sebaiknya dilengkapi dengan penerangan, Ruangan harus 

terang, dan sebaiknya menggunakan penerangan alam, yaitu sinar matahari. 

Sinar matahari, selain memberikan penerangan ruangan, juga dapat 

membantu membasmi musuh kertas arsip. 

AC atau kipas angin juga bermanfaat untuk mengendalikan kelembapan 

udara. Ruangan harus selalu bersih dari debu, kertas bekas, puntung rokok, 

maupun sisa makanan. Alat pemeliharaan ruangan antara lain terdapat alat 

penghisap debu dan tabung pemadam kebakaran.    

3. Pemahaman Petugas Rekam Medis Mengenai Perlindungan 

Kerahasiaan Dokumen Rekam Medis 

Untuk dapat memenuhi segala kegunaan rekam medis dan kepemilikan 

rekam medis, maka pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan 
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dokumen rekam medis harus bertanggung jawab terhadap rekam medis. 

Pihak-pihak ini antara lain klinik selaku pemilik dokumen rekam medis, 

pimpinan klinik sebagai koordinator, pelindung, perencana, dan penanggung 

jawab pelayanan kepada pasien, petugas rekam medis selaku penyelenggara 

rekam medis, pasien selaku pemilik informasi dalam rekam medis, dan dokter 

atau tenaga medis maupun tenaga non medis selaku pemberi pelayanan. 

Sumber daya manusia Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta belum 

ada  petugas rekam medis merupakan lulusan D3 rekam medis. Di Klinik 

Bhayangkara Polresta Surakarta terdapat empat petugas rekam medis  yaitu 

dua petugas dibagian pendaftaran dan dua petugas dibagian pelaporan. 

Namun dalam pelaksanaannya, mereka sudah melakukan tugas sesuai dengan 

perundang-undangan dan etika profesi menurut Rustiyanto, khususnya dalam 

memelihara kerahasiaan informasi pasien, memfasilitasi pelepasan informasi 

kesehatan kepada pasien maupun pihak ketiga yaitu untuk klaim atau 

permintaan visum. Petugas juga menjaga keamanan alur permintaan 

informasi kesehatan pasien. Hanya saja pemahaman petugas bagian 

pencatatan data dalam hal perlindungan kerahasiaan masih kurang atau belum 

sesuai dengan Departemen Kesehatan mengenai penyelenggaraan rekam 

medis yaitu mereka kurang mengetahui bahwa dokumen rekam medis tidak 

boleh dibawa oleh pasien melainkan harus dibawa sendiri oleh petugas untuk 

diserahkan kepoli, hal ini untuk menghindari rekam medis hilang atau 

terbawa oleh pasien.  
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Menurut (Nurhidayah, 2011), dalam penelitiannya yang berjudul 

Pelaksanaan Pengamanan Berkas Rekam Medis Rawat Jalan dan Rawat Inap 

di RSUD Sukoharjo mengungkapkan bahwa didalam penelitiannya petugas 

rekam medis mengetahui pihak selain petugas rekam medis yang keluar 

masuk ruang penyimpanan dan terdapat pasien yang membawa sendiri 

dokumen rekam medis kepoliklinik yang akan memungkinkan informasi 

didalamnya dipengaruhi oleh orang yang tidak berkepentingan, sehingga ada 

berkas rekam medis yang dibawa pulang. 

SIMPULAN DAN SARAN 

1. Kondisi ruang penyimpanan dokumen rekam medis di Klinik Bhayangkara 

Polresta Surakarta, tempat penyimpanan dokumen rekam medis masih 

menjadi satu dengan tempat pendaftaran. Sehingga banyak pihak selain 

petugas rekam medis yang keluar masuk tempat penyimpanan rekam medis. 

Kondisi tempat penyimpanan rekam medis terbuat dari almari kayu tertutup.  

2. Sarana penyimpanan dokumen rekam medis Klinik Bhayangkara Polresta 

Surakarta sudah terdapat penerangan, alat pengendali kelembaban udara atau 

kipas angin, dan terdapat rak penyimpanan yang terbuat dari kayu. Diluar 

ruangan sudah disediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).  

3. Petugas rekam medis di Klinik Bhayangkara Polresta Surakarta masih belum 

paham mengenai kepemilikan rekam medis karena  petugas rekam medis 

bukan merupakan lulusan D3 rekam medis. Pemahaman petugas bagian 

pencatatan data dalam hal perlindungan kerahasiaan kurang mengetahui 
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bahwa dokumen rekam medis tidak boleh dibawa oleh pasien melainkan 

harus dibawa sendiri oleh petugas untuk diserahkan kepoli. 

Saran 

1. Klinik 

Rekam medis adalah arsip penting milik  pelayanan kesehatan yang 

mengandung aspek hukum, maka sebaiknya Klinik Bhayangkara Polresta 

Surakarta menyediakan ruangan khusus untuk menyimpan dokumen rekam 

medis, rak yang terbuat dari kayu diperbaharui dengan rak yang terbuat dari 

besi agar tidak mudah terbakar maupun dimakan rayap, dan dibuat Protap 

tentang perlindungan kerahasiaan rekam medis. 

2. Peneliti lain 

Sehubungan keterbatasan kemampuan peneliti maka penulis hanya sampai 

tahap studi perlindungan kerahasiaan. 
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