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ABSTRAK
Berdasarkan observasi UPTD Puskesmas Masaran II Kabupaten Sragen dalam penyimpanan dokumen rekam
medis pasien menerapkan sistem sentralisasi, yang akan menentukan rekam medis selanjutnya disejajarkan
dengan metode penjajaran secara berurutan. Penerapan masing-masing sistem ini saling mempengaruhi
dalam riwayat penyakit pasien yang berkesinambungan serta penyediaan dokumen rekam medis bagi pasien
lama yang melakukan kunjungan ulang. Namun saat pasien lama yang berkunjung tidak selalu dicarikan
dokumen rekam medis yang lama, melainkan dibuatkan formulir rekam medis baru khususnya dokumen
pasien yang telah memasuki masa in aktif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tata kelola ruang filing
UPTD Puskesmas Masaran II Kabupaten Sragen. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan
pendekatan crossectional. Jenis penelitian deskriptif dengan subyek petugas filing dan obyek ruang filing.
Metode penelitian adalah observasi dan wawancara. Definisi Konsep adalah Ruang penyimpanan, Sistem
penyimpanan, sistem penjajaran, sistem retensi, sistem pemusnahan. Instrumen penelitian menggunakan
pedoman observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian diketahui bahwa memiliki ruang filing dokumen
rekam medis aktif yang belum memenuhi aspek kerahasiaan dokumen rekam medis, ruang filing in aktif
disebut gudang tidak terdapat rak penyimpanan melainkan dokumen rekam medis in aktif hanya diikat tanpa
disejajarkan dengan metode tertentu, sarana dalam ruang filing aktif dan in aktif belum dilengkapi APAR,
Vacum Cleanner dan kapur karena rak penyimpanan terbuat dari kayu, desain rak yang terbuat dari besi
mudah merusakkan dokumen rekam medis saat pengambilan dan pengembalian dokumen. Sistem penyimpanan
sentralisasi telah sesuai dengan SOP dengan dikelompokkan berdasarkan kode wilayah dan nomor kepala
keluarga. Sistem penjajaran yang berlaku secara individual folder, disejajarkan berurutan dari nomor rekam
medis anggota keluarga dan tidak menggunakan tracer. Sistem retensi dan sistem pemusnahan dalam SOP
belum diuraikan tata cara retensi dan pemusnahan, namun retensi pernah dilakukan tahun 2014 tidak terdapat
berita acara retensi dan penunjukkan tim retensi secara lisan sehingga tidak diketahui penanggungjawab dan
jumlah dokumen yang telah diretensi aktif ke in aktif. Pemusnahan pernah dilakukan tahun 2018 dikarenakan
dokumen rusak dan tidak terbaca terkena bencana banjir sehingga tidak melaksanakan proses nilai guna.
Maka dapat disimpulkan bahwa ruang penyimpanan wajib dilengkapi sarana keamanan ruang, peralatan
vacum cleaner, APAR. Mengkaji isi SOP terkait retensi dan pemusnahan. Mengkaji desain tracer yang ada.
Menerapkan sistem penjajaran tertentu pada ruang filing in aktif untuk menghindari pembuatan formulir
rekam medis baru bagi pasien lama.
Kata kunci: Ruang filing, Sistem Penyimpanan, Penjajaran, Retensi, Pemusnahan
ABSTRACT
Based on the observation conducted in UPTD Puskesmas of Masaran II Sragen Regency, the medical record
document storage of the patients used centralized system, which would determine the next medical record
that was aligned with juxtaposition method sequentially. The implementation of these methods influenced one
another within continuous patient history and provision of medical record documents for previous patients
who made visit again. However, when the previous patients visiting again, it was not always given the previous
medical record document, but it was given new medical record form, particularly documents of patients who
had been in the active period. This research was aimed at knowing the filing room governance in UPTD
Puskesmas of Masaran II Sragen Regency. This research was descriptive research through cross sectional
approach. The subject of this research was filing officer and the object was filing room. The research methods
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were observation and intrview. The definition of concept covered storage room, storage system, juxtaposition
system, retention system, and annihilation system. The research instrument used observation guideline and
interview. From the research, it was known that UPTD Puskesmas of Masaran II Sragen Regency had filing
room of active medical record documents that had not met the credentialed aspect of medical record document,
the in active filing room was called as a warehouse did not have storage racks, but the active medical record
documents were merely bond without being aligned with certain methods, the facilities in the active and in
active filing rooms were not yet equipped with Lightweight Fire Extinguisher (APAR), Vacuum Cleaner, and
chalks since the storage racks were made from wood, rack design made from metal could easily damage
medical record documents when retrieving and returning documents. The centralized storage system had been
suitable with the Standard Operational Procedures which was categorized based on the area code and family
head number. The juxtaposition system applied folders individually, which was aligned sequentially from the
family members’ medical record number and did not use tracer. The system of retention and annihilation in
the Standard Operational Procedures, it was found that the procedures for retention and annihilation had not
been described. However, retention had been undertaken in 2014, but there were no retention report and the
appointment of retention team was done verbally so that the person in charge and the number of documents
that have been retained from active category to become in active were not known. An annihilation was also
carried out in 2018 since the documents were damaged and unreadable due to the flood, so it did not carry
out the use value process. So it can be concluded that the storage room must be equipped with room security
facilities, vacuum cleaner equipment, and Lightweight Fire Extinguisher (APAR); review the content of Standard
Operational Procedures related to the retention and annihilation; review existing tracer designs; implement
a certain juxtaposition system in the in active filing room to avoid the making of new medical record forms
for the previous patients.
Key Words: Filing Room, Storage System, Juxtaposition, Retention, Annihilation

PENDAHULUAN

Identifikasi pasien dapat dilakukan baik secara
numerical dan atau alphabetical, sedangakan
pen yimpanan berkas rekam medis pasien
dapat menerapkan secara sentralisasi dan atau
desentralisasi yang akan menentukan rekam medis
selanjutnya disejajarkan dengan metode dua angka
akhir dan atau dua angka tengah dan atau secara
berurutan. Penerapan masing-masing sistem ini
saling mempengaruhi dalam identifikasi pasien
serta penyediaan berkas rekam medis bagi pasien
lama yang melakukan kunjungan ulang. Hal ini
merupakan kunci utama keberhasilan manajemen
rekam medis di Puskesmas. Bila berkas rekam edis
tersebut disimpan sesuai aturan yang telah ditetapkan
maka akan memudahkan dalam proses pengambilan
dan pengembalian berkas rekam medis. Sistem
penyimpanan yang baik tentunya didukung oleh
sistem, prosedur, sarana, dan sumber daya manusia
yang cakap dan terampil. Maka perlu dikaji lebih
lanjut melalui penelitian terkait judul “Tata Kelola
Ruang Penyimpanan (Filing) Di UPTD Puskesmas
Masaran II Kabupaten Sragen”. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Ruang
Penyimpanan (Filing) di UPTD Puskesmas Masaran
II Kabupaten Sragen.

Puskesmas merupakan suatu kesatuan kesehatan
fungsional sebagai pusat pengembangan kesehatan
masyarakat yang juga membina peran serta
masyarakat disamping memberikan pelayanan secara
menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah
kerja masing-masing dalam bentuk kegiatan pokok.
Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung
jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat
dalam wilayah kerjanya. Upaya pemeliharaan
kesehatan masyarakat tersebut diantaranya melalui
penyelenggaraaan rekam medis. Penyelenggaraan
rekam medis akan tertib bila pelaksanaan identifikasi
pasien sampai dengan pengelolaan rekam medis
didasarkan pada tujuan rekam medis dibuat. Proses
identifikasi pasien saat masuk pertama kali melalui
tempat pendaftaran baik rawat jalan, rawat inap
maupun gawat darurat sampai dengan rekam medis
pasien disimpan dan ditemukan kembali (retrieval)
saat pasien berobat ualng maka akan berpengaruh
terhadap proses pelayanan pasien berikutnya. Oleh
karena itu dibutuhkan penerapan sistem identifikasi
pasien, sistem penyimpanan, sistem penjajaran,
sistem retensi dan pemusnahan rekam medis yang
disesuaikan masing-masing kondisi sarana pelayanan
kesehatan.
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METODE PENELITIAN
Jenis penelitian adalah observasional. Subjek
penelitian ini adalah petugas filing UPTD Puskesmas
Masaran II Kabupaten Sragen sedangkan objek yang
diteliti ruang penyimpanan dokumen rekam medis.
Instrumen penelitian adalah pedoman wawancara dan
pedoman observasi. Analisis data secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruang Penyimpanan dan Keamanan Dokumen
Rekam Medis Puskesmas Masaran II
Dokumen rekam medis pasien yang selesai perawatan
rawat jalan, rawat inap, gawat darurat di Puskesmas
Masaran II disimpan pada ruang penyimpanan aktif.
Ruang penyimpanan dokumen rekam medis aktif
terletak dibelakang ruang pendaftaran pasien rawat
jalan dengan ukuran ruangan panjang 4,5 m2 dan
lebar 3,2 m2. Ruang penyimpanan difungsikan hanya
selama 12 jam. Petugas yang bertanggungjawab
pada ruang penyimpanan adalah petugas pendaftaran
dengan jumlah 2 petugas. Pintu masuk menuju ke
ruang filing menggunakan satu pintu yang sama
dengan pintu ruang pendaftaran pasien rawat jalan.
Berdasarkan pengamatan terkait hak akses untuk
masuk ke ruang penyimpanan kecuali petugas yang
ditunjuk untuk mengambil dokumen rekam medis.
Khususnya di depan ruang filing tidak terdapat papan
peringatan “ selain petugas dilarang masuk “ dengan
adanya papan peringatan seperti itu dapat mencegah
orang yang tidak berkepentingan masuk ke ruang
filing yang dapat berakibat pada bocornya rahasia
pasien. Hal ini telah sesuai dengan Sudra (2013)
bahwa tanggung jawab professional MIK antara lain
adalah memastikan bahwa privasi dan kerahasian
informasi pasien melindungi serta melakukan
pengamanan data yang digunakan untuk mencegah
terjadinya akses yang tidak sah terhadap informasi
tersebut. Hal ini sesuai pula dengan rustiyanto (2011)
bahwa bagian filing berfungsi sebagai penjaga
keamanan dan kerahasian dokumen dokumen rekam
medis.
Ruang penyimpanan dokumen rekam medis aktif
terdapat tiga rak penyimpanan yang terbuat dari
rak kayu sejumlah 2 rak penyimpanan dan 1 rak
besi. Rak penyimpanan I terbuat dari kayu dengan
bentuk open shelft yang terdiri 6 sap dengan 5
sub rak, rak penyimpanan II terbuat dari rak kayu
dengan bentuk back to back terdiri 4 sap dengan
16 sub rak, rak pnyimpanan III terbuat dari rak besi
dengan bentuk back to back terdiri 4 sap dengan
9 sub rak penyimpanan. Ruang penyimpanan

dokumen rekam medis aktif memiliki desain rak
penyimpanan yang tidak representatif terbuat dari
bahan kayu dan beberapa pada section masih terdapat
penggunanan besi yang mengakibatkan dokumen
rekam medis mudah sobek saat pengambilan dan
atau pengembalian dokumen rekam medis pada
rak penyimpanan dokumen rekam medis. Hal ini
dikarenakan bentuk tidak semua section pada rak
dapat terisi dokumen rekam medis khususnya
pada rak penyimpanan urutan nomor 1 dan rak
penyimpanan nomor 2 dari pintu masuk. Hal ini
sesuai dengan rustiyanto (2011) bahwa Rak lemari
terbuka ( open shelves) model lemari ini biasanya
memiliki 4 sampai dengan 5 rak susun tanpa
pintu model inilah yang paling banyak digunakan
bahkan rangkanya biasa terbuat dari kayu atau besi
didalam ruang filing dalam proses penyimpanan
dokumen rekam medis, terdapat hal penting yang
harus diperhatikan apabila menggunakan rangka
besi harus dijaga agar tidak sampai berkarat karena
dapat menyebabkan karat dapat merusak dokumen
rekam medis yang disimpan apabila terbuat dari
kayu maka harus dijaga dari hewan perusak kayu
misalnya rayap, sehingga petugas filing dapat
mempertimbangkan pengunaan rak dengan model
terbuka dengan tujuan menghindari kerusakan
dokumen dari kerusakan yang disebabkan oleh bahan
kimiawi maupun dari hewan penganggu.
Ruang penyimpanan saat ini terdapat sarana satu
lampu penerangan sejumlah 1 buah yang dinyalakan
pada malam hari, dilengkapi satu buah kipas angin.
Namun tidak terdapat alat pemadam api ringan, air
conditioner (AC), alat penghisap debu, kemucing dan
kamper. Kondisi ruang penyimpanan terdapat jendela
kaca yang menghadap ke selatan, mengakibatkan
pantulan cahaya matahari dapat langsung menembus
pada dokumen rekam medis yang tersimpan
pada rak penyimpanan dikarenakan berdekatan
langsung dengan letak rak penyimpanan II dan
rak penyimpanan III. Hal ini tidak selaras dengan
penelitian Putri, (2015) dengan judul “Tinjauan
Manajemen Ruang Penyimpanan Ruang Filing Di
Rumah Sakit Umum Daerah DR.Soenoto Ngawi ”
bahwa bagian filing terjaga kebersihannya dengan
cara membersihkan dengan kain pel basah dan setiap
rak penyimpanan diberi kapur barus untuk mencegah
kerusakan yang disebabkan oleh serangga.
Ruang penyimpanan in aktif yang dikenal dengan
sebutan gudang yang terletak dibagian sudut belakang
dari gedung yang lainnya dengan ukuran 4m2 x 2
m2.. Ruang penyimpanan dokumen in aktif saat ini
tidak terdapat rak penyimpanan melainkan dokumen
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rekam medis diikat dan diletakkan dilantai ruang
penyimpanan serta tidak selalu digunakan dalam
pengambilan dokumen rekam medis apabila pasien
lama datang kembali untuk berobat. Hal ini tidak
sesuai Depkes (2006) bahwa kegunaan dokumen
rekam medis sebagai dasar untuk merencanakan
pengobatan / perawatan yang harus diberikan
kepada seorang pasien. Sebagai bukti tertulis atas
segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit
dan pengobatan selama pasien berkunjung maupun
dirawat.
Sistem penyimpanan dan sistem penjajaran dokumen rekam medis Puskesmas Masaran II
Penyelenggaraan penyimpanan dokumen rekam
medis dilakukan dengan menerapkan sistem
penyimpanan dokumen rekam medis secara
sentralisasi. Hal ini sesuai dengan SOP tentang
penyimpanan rekam medis nomor 11/SOP/UKP-RM
/105/2016revisi0tahunterbit02Januari2016 dimana
dokumen rekam medis pasien yang berobat melalui
rawat inap, rawat jalan gawatdaruratdisimpanpada
satu folder, pada rak penyimpanan dan ruang yang
sama. Penyimpanan dokumen rekam medis, hal ini
dilakukan untuk mempermudah tenaga medis melihat
riwayat penyakit pasien dan alergi obat pasien.
Penulisan pada dokumen rekam medis dengan
menerapkan sistem penomoran secara langsung
yang digunakan sebagai dasar penyimpanan pada
rak penyimpanan sesuai urutan nomornya. Ketentuan
tersebut dengan langkah meneliti alamat identitas
pasien untuk dikelompokkan berdasarkan indeks
8 digit. Pada setiap rak penyimpanan dilakukan
klasifikasi kelompok nomor rekam medis dengan
4 digit angka tengah dari kepala keluarga dengan
contoh 5086 s.d. 5235, 9026 s.d. 9560 dst. Berikut
contoh gambar 4.1 Pengelompokkan pada rak
penyimpanan :

Saat pengambilan dokumen rekam medis yang akan
dipinjam diketahui lebih dari satu dokumen dengan
nomor rekam medis yang sama, maka petugas
filing melakukan penggabungan dokumen rekam
medis tersebut. Hal ini sesuai dengan SOP No.11/
SOP/UKP-RM/105/010 bahwa penulisan pada
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folder dokumen rekam medis dilengkapi dengan
kode dalam wilayah atau kode luar wilayah serta
dilengkapi kode keluarga sebagai urutan dalam
anggota keluarga. Hal ini sesuai dengan Sudra
(2011) bahwa rekam medis pasien yang sangat tebal
sebaiknya dipecah menjdai dua atau beberapa folder.
Masing-masing folder pecahan tetap diberi identitas
(nama pasien dan nomor rekam medis) yang sama
dengan tambahan keterangan misalnya bendel ke-1,
bendel ke-2 dai 2 dan seterusnya.
Penjajaran dokumen rekam medis pasien yang
selesai perawatan rawat jalan maupun rawat inap
disejajarkan pada rak pnyimpanan dokumen rekam
medis dengan menerapkan sistem individual folder
dimana satu pasien menggunakan satu folder dengan
nomor sendiri. Penomoran rekam medis ditulis
pada depan folder dengan menggunakan 8 digit
nomor rekam medis. Unsur dari 8 digit diantaranya
2 kode wilayah, 4 digit tengah sebagai nomor indek
keluarga/KK, 2 digit akhir sebagai urutan dalam
keluarga. Berikut contoh gambar 4.2 Penjajaran yang
berlaku sebagai berikut :

Penjajaran dokumen rekam medis sudah sesuai
dengan SOP nomor 23/SOP/UKP-RM/105/2016
revisi 0 tahun terbit 02 Januari 2016 berdasarkan
nomor rekam medis dengan tulis angka ke satu
sebagai berikut : Kode dalam wilayah adalah 01, 02,
03, 04, 05 dst. Sedangkan kode dalam wilayah dengan
nomor 90 dan kode luar wilayah dikelompokkan
dengan digit 91. Untuk kelompok ke-2 dengan
menerapkan nomor urut/indeks register puskesmas.
Kemudian kelompok ke-3 dengan kode keluarag
yang terdiri dari unsur 00 sebagai kode kepala
keluarga, 01 sebagai kode isteri, 02 sebagai kode
anak ke -1 , 03 sebagai kode anak ke-2 dst. Empat
angka tengah dari penomoran tersebut digunakan
sebagai acuan dalam mensejajarkan dokumen rekam
medis pada rak penyimpanan berupa Family Folder.
Family Folder disejajarkan pada section yang sudah
diberi klasifikasi angka sesuai dengan 4 angka di
tengah, seperti section 1 dengan klasifikasi nomor
rekam medis 0001-0250. Proses penjajaran dan
penyimpanan kembali dokumen rekam medis pada

Antik Pujihastuti dan Rohmadi. Tata Kelola Ruang Filing Di Uptd Puskesmas Masaran II Kabupaten Sragen

rak penyimpanan mulai tahun 2016 dilakukan oleh
petugas yang khusus berlatar belakang pendidikan
diploma III rekam medis. Hal ini sesuai rustiyanto
(2011) bahwa tugas, peran dan fungsi pokok filing
menyimpan dokumen rekam medis yang sudah
lengkap dengan metode penyimpanan angka akhir
dan diurutkan sesuai nomor urutnya serta mencarikan
dokumen atau menyediakan dokumen rekam medis
untuk keperluan pelayanan dan keperluan lainnya
Saat pengambilan dan pengembalian dokumen rekam
medis tidak selalu menggunakan tracer yang berisi
nomor indek, nama, tanggal, poli yang dituju baik
untuk pelayanan pasien maupun untuk penelitian dan
pihak manajemen. Hal ini dikarenakan desain tracer
yang digunakan terbuat dari secarik kertas buram
yang saat diisi dan digunakan mudah rusak dan
hanya bisa digunakan satu kali dalam pengambilan
dan penyimpanan kembali dokumen rekam medis.
Hal ini tidak sesuai dengan SOP No.13/SOP/UKPRM/105/20016 tentang pengambilan rekam medis
bahwa dokumen rekam medis yang akan diambil
digantikan dengan tracer. Hal ini tidak sesuai pula
dengan Rustiyanto (2011) bahwa Petunjuk keluar
atau dalam istilah rekam medis dikenal dengan
tracer, tracer adalah alat yang dgunakan sebagai alat
petunjuk keluar jika dokumen rekam medis diambil
atau dipinjam untuk digunakan pasien atau petugas
kesehatan dalam pelayanan kesehatan.
Sistem retensi dan sistem pemusnahan dokumen
rekam medis Puskesmas Masaran II
Pelaksanaan retensi di Puskesmas Masaran II
Sragen tahun 2014 belum terdapat bukti berita acara
retensi aktif ke in aktif sehingga tidak diketahui
jumlah dokumen rekam medis yang telah di in
aktifkan. Sedangkan tim pelaksana retensi saat
itu hanya ditunjuk secara langsung oleh kepala
puskesmas belum dilengkapi dengan surat keputusan
penunjukkan. Hal ini dikarenakan petugas saat
itu belum memiliki latar belakang Diploma III
rekam medis sehingga belum mengetahui tatacara
melaksanakan retensi aktif ke inaktif. Hal ini tidak
sesuai dengan Sudar (2013) bahwa melaksanakan
retensi dengan mencatat nomor rekam medis yang
telah memenuhi waktu retensi sesuai jadwal retensi
yang dapat diperoleh dari KIUP dan atau buku
register pendaftaran sebagai dasar pengambilan
dokumen rekam medis yang akan di in aktifkan.
Pada tahun 2018 secara bertahap telah melaksanakan
retensi aktif ke in aktif dengan adanya penunjukkan
petugas sejumlah 5 orang diantaranya 2 petugas
pendaftaran yang sekaligus bertanggungjawab
terhadap penyimpanan dan distribusi dokumen

rekam medis dibantu oleh 1 petugas cleaning servis,
1 petugas AKL serta 1 petugas fisioterapi sebagai
pembantu umum dalam memindahkan dokumen
rekam medis ke ruang in aktif. Dokumen rekam
medis yang diretensi telah mengacu berdasarkan SOP
No. 11/SOP/UKP-RM.105/2010 menguraikan bahwa
rekam medis rawat inap wajib disimpan sekurangkurangnya jangka waktu 5 tahun dari tanggal pasien
berobat atau dipulangkan.
Puskesmas saat ini melakukan revisi SOP, akan
tetapi hal ini belum dapat dilaksanakan dikarenakan
menunggu revisi SOP yang terbaru yang mengacu
pada Permenkes RI No.269/Menkes/PER/III/2008
Pasal9 Ayat1 tentang penyusutan atau retensi yang
berisi bahwa rekammedis pada sarana pelayanan
kesehatan non rumah sakit wajib disimpan sekurangkurangnya untuk jangka waktu2 (dua) tahun terhitung
dari tanggal terakhir pasien berobat.
Dokumen rekam medis hasil retensi dari dokumen
aktif ke in aktif disimpan pada ruang tersendiri
yang disebut gudang. Penyimpanan dan penjajaran
dokumen hasil retensi aktif ke in aktif rata-rata
dokumen telah memiliki masa simpan 5 tahun.
Dokumen in aktif tersebut disimpan dalam kardus
dengan diikat tanpa pengelompokkan urutan
dokumen rekam medis dan atau tanpa disejajarkan
menurut metode penjajaran tertentu. Hal tidak sesuai
dengan Sudra (2011) bahwa menyimpan dokumen
rekam medis in aktif berdasarkan urutan tanggal
terakhir berobat dan dikelompokkan berdasarkan
jenis penyakit untuk memudahkan dalam penentuan
lamanya penyimpanan dokumen rakam medis in aktif
dan ketika melaksanakan proses nilai guna dokumen
rekam medis.
Dokumen rekam medis in aktif pasien lama yang
akan berobat kembali dan memerlukan dokumen
rekam medis tersebut, selama ini tidak diambilkan
melainkan dibuatkan dengan formulir rekam medis
yang baru sehingga dokumen rekam medis baru tidak
digabungkan dengan folder dokumen rekam medis
yang lama. Hal ini tidak sesuai dengan Sudra (2013)
bahwa berkas rekam medis aktif yaitu berkas rekam
medis yang masih dipergunakan untuk pelayanan
pasien yang bersangkutan sedangkan berkas rekam
medis inaktif yaitu berkas rekam medis yang sudah
tidak digunakan lagi untuk pelayanan pasien yang
bersangkutan selama masa tercantum dalam tabel
JRA di atas atau lebih dari itu.
PuskesmasMasaranII Sragen belum pernah
melaksanakan pemusnahan dokumen rekam medis
baik rawat jalan maupun rawatinap sehingga proses
pelaksanaan pemilahan dokumenin aktif ke nilai
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guna belum pernah dilakukan. Namun pada tahun
2018 dokumen rekam medis yang disimpan pada
rak penyimpanan aktif terkena musibah banjir
khususnya pada rak penyimpanan paling bawah
dokumen mengalami kerusakan yang pada akhirnya
isi dokumen rekam medis tidak bisa terbaca. Hal
ini sesuai SOP No. 27/SOP/UKP-RM/105/2016
tentang pemusnahan rekam medis point 8 bahwa
lembar rekam medis sisa dan berkas rekam medsis
rusak, tidak terbaca disiapkan untuk dimusnahkan.
Hal ini sesuai pula dengan Depkes (2006) bahwa
suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik arsip
rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai
gunannya. Penghancuran harus dilakukan secara total
dengan cara membakar habis, mencacah atau daur
ulang sehingga tidak dapat dikenali lagi isi maupun
bentuknya.
Kegiatan yang telah dilakukan pada saat dokumen
rekam medis terkena bencana banjir dilakukan
penjemuran dokumen diluar gedung (halaman
puskesmas) dan telah dibuatkan berita acara keruskan
dokumen rekam medis yang berisi sejumlah 200
dokumen rekam medis yang rusak tidak terbaca.
Saat inidokumen-dokumen yang sudah diretensi aktif
ke in aktif akan tetap disimpan pada ruang khusus
hingga pihak dari puskesmas sudah mengijinkan
untuk dilaksanakan pemusnahan sesuai revisi SOP
pemusnahan yang terbaru. Hal ini sesuai dengan
Sudra (2013) bahwa ruang penyimpanan bersih dan
terawat harus selalu aman secara fisik, menjaga dan
mencegah dari genangan air (banjir) dan kebocoran
guna mencegah terjadinya kerusakan dokumen
rekam medis pada ruang penyimpanan.

SIMPULAN
Ruang Penyimpanan Dokumen Rekam Medis aktif
Puskesmas Masaran II tidak terdapat peringatan
hak akses masuk ruang penyimpanan, dan ruang in
aktif tidak tersedia rak penyimpanan dokumen in
aktif serta sarana dlam menjaga ruang penyimpanan
belum lengkap.

66

DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta.
Budi, SC.2011. Manajemen UnitKerjaRekam Medis.
Yogyakarta: Quantum Sinergis Media.
Depkes RI. 2006. Penyelenggaraan Rekam Medis di
Indonesia. Jakarta.
Notoatmodjo, S. 2006. Metodologi Penelitian
Kesehatan. Jakarta : PT. Rineka Cipta
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
2008. PerMenkes RI No. 269/Menkes/PER/
III/ 2008. Tentang Penyelenggaraan Rekam
Medis. Jakarta
Purnamasari L. 2012.Tinjauan Pelaksanaan Retensi
Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan di
Puskesmas Kartasura. Jurnal Kesehatan
Rekam Medis. ISSN: 1979-9551, Vol VI, No.
1 Maret 2012: Hal 95-100.
Putri JNM.2015.Tinjauan Manajemen Ruang Filing
di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soeroto
Ngawi. [Karya Tulis Ilmiah]. Karanganyar:
STIKes Mitra Husada Karanganyar.(tidak
dipublikasikan)
Rufiatun S. 2009.Tinjauan Alur Prosedur Pemusnahan
Dokumen Rekam Medis Inaktif di Rumah
Sakit Umum Pandan Arang Boyolali. Jurnal
Kesehatan Rekam Medis ISSN: 1979-9551,
Vol III, No.1 Maret 2009: Hal 68-83.
Rustiyanto E.2011.Manajemen Filing Dokumen
Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.
Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Permata
Indonesia.
Sudra, RI. 2013. Rekam Medis. Tangerang Selatan:
Universitas Terbuka.

