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Pendahuluan 
Rumah sakit merupakan tempat 

pemondokan yang memberikan pelayanan 
medik jangka pendek dan jangka panjang 
yang meliputi kegiatan observasi, diagnostik, 
terapetik dan rehabilitasi bagi semua orang 
yang menderita sakit atau luka serta bagi 
mereka yang melahirkan, dan juga diberikan 
pelayanan berdasarkan rawat jalan bagi 
yang membutuhkan sesuai dengan sakit 
yang dideritanya. Fungsi rumah sakit itu 
sendiri adalah tempat menyelenggarakan 
pelayanan medik, pelayanan penunjang, 
pelayanan keperawatan, pelayanan 
rehabilitasi, dan pelayanan pencegahan 
penyakit. Dengan demikian rumah sakit 
merupakan institusi yang multi produk, padat 
modal, padat karya, dan padat teknologi, 
sehingga memerlukan manajemen yang 
baik dalam pengelolaannya (1). 

Pengertian dari rekam medis menurut 
Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 
pasal 1 yaitu rekam medis adalah berkas 
yang berisi catatan dan dokumen mengenai 
identitas pasien, hasil pemeriksaan, 
pengobatan, tindakan dan pelayanan 

lainnya yang telah diberikan kepada pasien. 
Penyelenggaraan rekam medis adalah 
merupakan proses kegiatan yang dimulai 
pada saat diterimanya pasien di rumah sakit, 
diteruskan kegiatan pencatatan data medis 
pasien selama pasien itu mendapatkan 
pelayanan medis di rumah sakit, dan 
dilanjutkan dengan penanganan berkas 
rekam medis yang meliputi 
penyelenggaraan penyimpanan untuk 
melayani permintaan dari pasien atau untuk 
keperluan lainnya. Selain itu rekam medis 
juga merupakan keterangan baik yang 
tertulis maupun yang terekam tentang 
identitas, anamnesis penentuan fisik 
laboratorium, diagnosis segala pelayanan 
dan tindakan medis yang diberikan kepada 
pasien dan pengobatan baik yang rawat 
inap, rawat jalan maupun yang 
mendapatkan pelayanan gawat darurat 
(2,3). 

Pelayanan rawat jalan merupakan 
salah satu bentuk pelayanan kedokteran. 
Pelayanan rawat jalan tidak hanya yang 
diselenggarakan oleh sarana pelayanan 
kesehatan yang telah lazim dikenal seperti 
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rumah sakit atau klinik, tetapi juga yang 
diselenggarakan di rumah pasien serta di 
rumah perawatan. Instalasi rawat jalan 
merupakan unit fungsional yang mengenai 
penerimaan pasien di rumah sakit, baik yang 
akan berobat jalan maupun yang akan 
dirawat di rumah sakit. Pemberian 
pelayanan di instalasi jalan pertama kali 
dilakukan di loket karcis yang dikelola oleh 
bagian rekam medis rawat jalan (4,5). 

Kualitas dan dokumentasi menyeluruh 
sama pentingnya dengan kualitas perawatan 
yang diberikan kepada pasien, karena 
catatan medis adalah dokumen hukum dan 
berfungsi sebagai bukti yang berharga 
tentang apa yang terjadi antara pasien dan 
penyedia layanan kesehatan. Apabila data 
yang disimpan dengan baik dan benar maka 
dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di 
rumah sakit tersebut dalam segi pelayanan 
non medis. Sistem penyimpanan itu sendiri 
adalah suatu sistem disimpannya rekam 
medis disuatu ruangan demi terjaganya 
keamanan dan kerahasiaannya sehingga 
dapat digunakan suatu saat nanti (6). 

Di RSUD Datu Sanggul Rantau 
menggunakan sistem desentralisasi, yaitu 
dengan cara pemisahan antara rekam medis 
poliklinik dengan rekam medis penderita 
dirawat, berkas rekam medis rawat jalan dan 
rawat inap disimpan di tempat penyimpanan 
yang terpisah. Sehingga penyimpanan 
berkas rekam medis tidak berpusat di satu 
tempat saja. Secara teori cara sentralisasi 
lebih baik diterapkan daripada 
desentralisasi, tetapi pada pelaksanannya 
tergantung pada situasi dan kondisi masing-
masing rumah sakit. 

Pada waktu penyimpanan, petugas 
rekam medis harus melihat angka-angka 
pertama dan membawa rekam medis 
tersebut ke daerah rak penyimpanan untuk 
kelompok angka-angka yang bersangkutan. 
Pada kelompok angka pertama rekam medis 
disesuaikan urutan letaknya menurut angka 
kedua, kemudian rekam medis di simpan di 
dalam urutan sesuai dengan kelompok 
angka ketiga. Sehingga dalam setiap 
kelompok penyimpanan nomor-nomor pada 
kelompok angka ketigalah yang saling 
berlawanan (2). 

Di RSUD Datu Sanggul Rantau sistem 
penjajarannya menggunakan sistem 
penjajaran secara langsung. Namun belum 
sepenuhnya terealisasikan dengan baik 

dimana nomor rekam medis kelompok 
angka pertama dan kelompok ke dua sudah 
tersusun dengan benar, tetapi dengan 
kelompok angka ketiga masih belum di 
urutkan dengan benar. 

Penjajaran yang dilakukan di RSUD 
Datu Sanggul Rantau memang 
memudahkan dalam proses penyimpanan 
rekam medis, tapi untuk pengambilan 
kembali rekam medis apabila sewaktu-waktu 
diperlukan oleh pasien yang ingin berobat 
kembali memerlukan waktu lebih lama 
dalam pencarian kembali rekam medis 
pasien tersebut. Ini karena tidak urutnya 
penjajaran kelompok angka ketiga rekam 
medis tersebut. 

 
Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Populasi pada penelitian ini 
adalah seluruh rekam medis yang 
digunakan di unit rawat jalan meliputi data 
tentang sistem penjajaran yang diterapkan 
di RSUD Datu Sanggul Rantau. 

Sampel pada penelitian ini adalah 
rekam medis rawat jalan yang terdiri dari 
rekam medis rawat jalan baru dan rekam 
medis rawat jalan lama. 

Variabel dalam penelitian ini adalah 
rekam medis rawat jalan, tata kelola sistem 
penjajaran rekam medis rawat jalan, SDM, 
Sarana dan SOP. 

Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan studi dokumen, wawancara, dan 
observasi. Teknik analisis data dilakukan 
dengan menggunakan Analisis Univariat. 

 
Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Sistem Penyimpanan Rekam 
Medis Rawat Jalan  

Dari hasil penelitian di RSUD Datu 
Sanggul Rantau sistem penyimpanan yang 
digunakan adalah dengan sistem 
desentralisasi, yaitu terjadi pemisahan 
antara rekam medis rawat jalan dan rekam 
medis rawat inap. Sistem penyimpanan 
dengan desentralisasi ini sudah lama 
diterapkan di RSUD Datu Sanggul Rantau. 
Faktor yang mempengaruhi dalam sistem 
desentralisasi ini yaitu tempat dan petugas 
yang bertugas di ruang rekam medis, karena 
terbatasnya petugas yang terampil untuk 
menangani pengelolaan rekam medis. 
Sistem desentralisasi ini juga dapat 
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mengakibatkan terjadinya duplikasi 
pembuatan rekam medis. 

Dalam ruang penyimpanan jumlah rak 
yang digunakan untuk menampung semua 
rekam medis rawat  jalan tidak memadai. 
Sering terlihat banyak rekam medis yang 
berada di dasar lantai akibat tidak cukupnya 
ruang penyimpanan untuk menyimpan 
semua rekam medis rawat jalan. Sering juga 
ditemukan petugas rekam medis yang 
sedang makan dan minum di ruang 
penyimpanan pada saat jam kerja. 

Di ruang penyimpanan rekam medis 
rawat jalan yang ada di RSUD Datu Sanggul 
terdapat 1 orang petugas yang berkewajiban 
untuk mengerjakan tugas yang telah 
ditetapkan. Namun dalam pencarian kembali 
rekam medis dilakukan secara bersamaan 
atau bergantian dengan petugas rekam 
medis rawat jalan yang lain yang 
seharusnya bukan tugasnya di ruang 
penyimpanan. Ini dilakukan agar cepat 
dalam pencarian kembali rekam medis. 

Di ruang penyimpanan rekam medis 
atau di pintu tidak terdapat papan 
pengumuman “selain petugas dilarang 
masuk”. Akibatnya banyak petugas dari 
poliklinik yang letaknya berdekatan dengan 
ruang rekam medis mengambil sendiri 
rekam medis yang diperlukan dari ruang 
penyimpanan tersebut. 

Di RSUD Datu Sanggul Rantau untuk 
rekam medis rawat jalan tidak ada ketentuan 
berapa lama jangka waktu untuk satu rekam 
medis diperbolehkan tidak berada di rak 
penyimpanan. 

 
2. Penjajaran Secara Langsung (Straight 
Filing System) 

Di RSUD Datu Sanggul Rantau sistem 
penjajaran yang digunakan yaitu dengan 
cara sistem penjajaran angka langsung. 
Sistem ini diterapakan karena dengan 
sistem angka langsung dapat memudahkan 
para petugas rekam medis yang bukan ahli 
dalam rekam medis untuk melaksanakan 
pekerjaan penyimpanan tersebut. Namun 
dalam sistem angka langsung yang 
diterapkan di RSUD Datu Sanggul Rantau 
sepenuhnya belum terelisasikan dengan 
baik dimana rekam medis kelompok angka 
pertama dan kelompok ke dua sudah 
tersusun dengan benar, tetapi dengan 
kelompok angka ketiga masih belum di 
urutkan dengan benar. Sehingga petugas 

sulit dalam pencarian kembali rekam medis. 
Dalam penyusunan rekam medis rawat jalan 
yang diterapkan di RSUD Datu Sanggul 
Rantau yaitu sebagai berikut : 

46-50-05 46-50-87 
46-50-12 46-50-54 
46-50-32 46-50-66 
46-50-46 46-50-49 

Dari hasil wawancara para petugas 
rekam medis tidak pernah mengikuti 
pelatihan tentang rekam medis, sehingga 
para petugas tidak mengerti bagaimana cara 
menerapkan sistem penjajaran dengan 
benar. Di RSUD Datu Sanggul Rantau 
sebelumnya sudah pernah diarahkan dari 
kepala rekam medis untuk mengubah sistem 
penjajaran dengan angka langsung 
diterapkan dengan benar, namun para 
petugas belum pernah mengubahnya 
karena para petugas kerepotan untuk 
merubah menjadi lebih baik. Hal ini 
dikarenakan sangat banyaknya rekam medis 
di rawat jalan. Para petugas rekam medis 
rawat jalan juga bukan lulusan dari bidang 
rekam medis, sehingga para petugas tidak 
mengerti tentang rekam medis dan kesulitan 
dalam menerapkan sitem penjajaran dengan 
angka langsung yang benar. 

Dari hasil penelitian dengan 
menggunakan alat bantu wawancara untuk 
mengetahui apakah ada kebijakan atau 
prosedur dalam penyimpanan, peminjaman, 
dan pengambilan rekam medis rawat jalan. 
Ternyata sudah ada kebijakan-kebijakan 
tersebut, namun belum sepenuhnya 
terlaksanakan dengan baik. 

Dalam penyusunan rekam medis 
rawat jalan, setiap pasien rekam medis yang 
di gunakan yaitu hanya menggunakan satu 
lembar kertas dan tidak memakai map untuk 
sampul luarnya. Untuk tiap satu map 
biasanya digunakan untuk menyimpan 
beberapa rekam medis pasien rawat jalan 
yaitu pasien lama atau pasien baru. Apabila 
kita ingin mengambil rekam medis di rak 
penyimpanan, maka kita harus melihat dulu 
nomor rekam medis pada sampul map. 
Misalkan kita ingin mencari rekam medis 
dengan nomor rekam medis 00 90 27, maka 
kita harus melihat pada sampul map yang 
telah ditulis oleh petugas dengan nomor 
rekam medis 00 90 00 sampai 00 90 90. 
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Pembahasan 
1. Sistem Penyimpanan Rekam Medis 
Rawat Jalan 

Dengan cara sistem desentralisasi ini 
terjadi pemisahan antara rekam medis rawat 
inap dengan rekam medis penderita dirawat. 
Rekam medis poliklinik disimpan di satu 
tempat penyimpanan, sedangkan rekam 
medis penderita dirawat disimpan di bagian 
pencatatan medis. 
Kebaikannya : 
a. Efisiensi waktu sehingga pasien 

mendapat pelayanan lebih cepat. 
b. Beban kerja yang dilaksanakan petugas 

lebih ringan. 
Kekurangannya : 
a. Terjadi duplikasi dalam pembuatan rekam 

medis 
b. Biaya yang diperlukan untuk peralatan 

dan ruangan lebih banyak. 
Dari hasil penelitian sistem 

penyimpanan yang digunakan yaitu 
menerapkan sistem desentralisasi, yaitu 
terjadi pemisahan antara rekam medis rawat 
jalan dan rekam medis rawat inap. Oleh 
karena itu sering terjadi duplikasi 
penggunaan rekam medis karena 
terpisahnya ruangan antara rekam medis 
rawat jalan dan rawat inap. 

Di RSUD Datu Sanggul terdapat 1 
orang petugas yang berkewajiban untuk 
mengerjakan tugasnya yang telah 
ditetapkan. Sering juga terdapat petugas 
rekam medis yang ditemukan sedang 
makan dan minum di ruang penyimpanan. 
Sebaiknya didalam ruang penyimpanan 
tidak diperbolehkan untuk makan dan 
minum. Ini bertujuan untuk menjaga 
kebersihan dan menjaga keamanan rekam 
medis. Apabila petugas rekam medis ada 
yang makan dan minum di ruang 
penyimpanan, maka bisa terjadi makanan 
akan tercecer sehingga dapat mengundang 
semut dan minuman akan tertumpah 
sehingga dapat mengakibatkan rekam 
medis akan basah dan kotor. Hal tersebut 
menyebabkan rekam medis yang berada di 
atas lantai akan basah akibat terkena air 
yang tertumpah, sehingga kemungkinan 
besar rekam medis akan sobek akibat 
basah. Kita harus berusaha untuk membuat 
rekaman medis yang sesuai dan menangani 
rekaman medis hari ini dengan baik, karena 
kita besok mungkin bergantung padanya. 
 

2. Penjajaran Secara Langsung (Straight 
Filing System) 

Sistem penomoran dengan sistem 
angka langsung mempunyai satu hal yang 
paling menguntungkan yaitu memudahkan 
melatih petugas-petugas yang harus 
melaksanakan pekerjaan penyimpanan 
tersebut. Namun sistem ini mempunyai 
kelemahan yaitu pada saat menyimpan 
rekam medis, petugasnya harus 
memperhatikan seluruh angka nomor 
sehingga mudah terjadi kekeliruan 
penyimpanan. Selain itu pengawasan 
kerapian penyimpanan sangat sulit 
dilakukan dalam sistem angka langsung, 
dikarenakan tidak mungkin memberikan 
tugas bagi seorang staf untuk bertanggung 
jawab pada rak-rak penyimpanan tersebut 
(7). 

Dari hasi penelitian sistem penjajaran 
yang digunakan di RSUD Datu Sanggul 
Rantau yaitu dengan cara sistem penjajaran 
angka langsung. Namun dalam penyusunan 
rekam medis sepenuhnya belum 
terealisasikan dengan baik dimana rekam 
medis kelompok angka pertama dan 
kelompok ke dua sudah tersusun dengan 
benar, tetapi dengan kelompok angka ketiga 
masih belum diurutkan dengan benar. 
Dengan demikian para petugas rekam 
medis susah dan lama dalam pencarian 
kembali rekam medis. 

Agar mudah dalam pencarian kembali 
rekam medis, sebaiknya petugas pada 
waktu penyimpanan nomor rekam medis di 
urutkan dengan rapi dan benar. Tidak hanya 
kelompok angka pertama dan kelompok 
angka kedua saja yang di susun secara urut 
tetapi kelompok angka ketiga juga harus 
diurutkan dengan benar agar para petugas 
rekam medis mudah dalam pencarian 
kembali rekam medis. Dengan cara ini 
petugas juga tidak lagi terhambat dalam 
pencarian rekam medis. 

 
Kesimpulan 

Dari hasil penelitian, peneliti dapat 
mengambil kesimpulan bahwa sistem yang 
digunakan dalam penyimpanan rekam 
medis rawat jalan di RSUD Datu Sanggul 
Rantau menggunakan sistem desentralisasi, 
dimana terjadi pemisahan antara ruang 
penyimpanan rekam medis rawat inap dan 
rawat jalan. Faktor yang mempengaruhi 
dalam sistem desentralisasi ini yaitu tempat 
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dan petugas yang bertugas di ruang rekam 
medis, karena terbatasnya petugas yang 
terampil untuk menangani pengelolaan 
rekam medis. 

Sistem penjajaran yang digunakan di 
RSUD Datu Sanggul Rantau menggunakan 
sistem angka langsung, dimana kelompok 
angka pertama dan kelompok angka kedua 
sudah disusun secara urut namun kelompok 
angka ketiga masih disusun secara acak. 
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