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Abstract
Medical Identity Card (KIB) is an identification of patients at the time of treatment. Puskesmas Region of Surakarta
City Health Service implements the Family Numbering System. It is known that the application of 1 MNH is used
by all family members so that it extends the time of patient registration service if the patient does not carry MNH,
in addition if the patient carries the MNH the condition is torn and the writing on the faded card makes it difficult
to identify . The purpose of this study is to identify the application of MNH in the implementation of the Family
Numbering System. Descriptive research type. Sampling technique with purposive sampling is 13 Puskesmas. The
research instrument is a semi-structured interview guide and observation guide. The results showed the shape
and material of MNH used were rectangular, wallet size with an average size of 86 mm x 56 mm, materials used
were BC paper or cardboard. The colors used by each Puskesmas are different, white, light green and yellow.
Black ink color. MNH data items include Family Head’s Name, Age, Address, Index Number or Register Number.
Recording data items is written manually with a ballpoint pen using label paper. The implementation of MNH
is given when the patient is first treated, if the patient is prolonged then the MNH is requested. If you do not
bring MNH, the officer will find a medical record number on the SIMPUS and a new MNH or medical record
number will be made on the patient’s BPJS card if using the BPJS facility. The conclusion of this research is
that the application of MNH with the Family Numbering System is constrained because old patients who seek
treatment do not carry MNH on the grounds that MNH is brought by other family members. It is recommended
for Puskesmas to apply plastic MNH materials to minimize damage, use labels, apply 1 MNH to 1 patient and
disseminate the importance of MNH.
Keywords: Medical Identity Card, Family Numbering

Abstrak
Kartu Identitas Berobat (KIB) merupakan tanda pengenal pasien pada saat berobat. Puskesmas Wilayah Dinas
Kesehatan Kota Surakarta menerapkan Family Numbering System diketahui penerapan 1 KIB digunakan oleh
semua anggota keluarga sehingga memperlama waktu pelayanan pendaftaran pasien jika Pasien tidak membawa
KIB, selain itu jika pasien membawa KIB kondisnya robek dan tulisan yang ada pada kartu luntur sehingga
menyulitkan proses identifikasi. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi penerapan KIB dalam Pelaksanaan
Family Numbering System. Jenis penelitian Deskriptif. Tehnik sampling dengan purposive sampling yaitu 13
Puskesmas. Instrument penelitian yaitu pedoman wawancara semi terstuktur dan pedoman observasi. Hasil
penelitian menunjukkan bentuk dan bahan KIB yang digunakan berbentuk Persegi Panjang, ukuran wallet size
dengan rata-rata ukuran 86 mm x 56 mm, Bahan yang digunakan kerta BC atau karton. Warna yang digunakan
masing-masing Puskesmas berbeda ada warna putih, hijau muda dan kuning. Warna tinta hitam. Item data KIB
meliputi Nama Kepala Keluarga, Umur, Alamat, Nomor Indeks atau Nomor Register. Pencatatan item data ditulis
secara manual dengan bolpoin ada yang menggunakan kertas label. Pelaksanaan KIB diberikan pada saat pasien
pertama kali berobat, jika pasien lama maka diminta KIB nya. Jika tidak membawa KIB maka petugas akan
mencarikan nomor rekam medis pada SIMPUS dan dibuatkan KIB baru atau nomor rekam medis akan dicatat
pada kartu BPJS pasien jika menggunakan fasilitas BPJS. Simpulan penelitian ini Penerapan KIB dengan Family
Numbering System mengalami kendala karena pasien lama yang berobat tidak membawa KIB dengan alasan
KIB dibawa oleh anggota keluarga yang lain. Disarankan untuk Puskesmas dapat menerapkan bahan KIB dari
plastik untuk meminimalisir kerusakan, menggunakan label, penerapan 1 KIB untuk 1 Pasien serta sosialisasi
pentingnya KIB.
Kata Kunci: Kartu Identitas Berobat, Family Numbering
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PENDAHULUAN
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada
masyarakat. Oleh karena itu perlu ditetapkan jenis-jenis
pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan
kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan
mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses
pemberdayaan masyarakat (Kemenkes RI, 2014)
Salah satu bentuk pelayanan di Puskesmas
meliputi pelayanan medis dan penunjang, salah satu
dari pelayanan penunjang dalam rangka pencapaian
pembangunan kesehatan di Puskesmas adalah bagian
rekam medis. Bagian rekam medis merupakan
gerbang utama dalam pelayanan kesehatan, dan
dapat dijadikan sebagai salah satu tingkat kepuasan
pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Ruang
lingkup bagian kerja rekam medis dimulai dari
penerimaan pasien sampai dengan cara penyajian
informasi kesehatan. Tugas bagian kerja rekam medis
dimulai dari pengumpulan data, pemrosesan data, dan
penyajian data informasi kesehatan (Budi, 2011).
Rekam medis merupakan suatu catatan baik
tertulis maupun yang terekam, berisikan identitas
pasien, anamnesa, pengobatan, diagnosis, tindakan
serta pelayanan lainnnya yang diberikan oleh petugas
kepada pasien baik pelayanan rawat jalan, rawat
inap maupun gawat darurat (Depkes RI, 2006) dan
Kemenkes RI, 2008).
Kegiatan rekam medis pertama di Pelayanan
Kesehatan pertama kali dilaksanakan dibagian
Pendaftaran tidak terkecuali di Puskesmas. Salah satu
penunjang lancarnya pelayanan di bagian Pendaftaran
yaitu tersedianya Kartu Identitias Berobat (KIB)
khususnya pelayanan untuk pasien lama. Menurut
Alifia (2010) jika pasien tidak membawa KIB akan
memperlama waktu penyediaan dokumen Rekam
Medis.
Menurut Depkes RI (2006) dan Sudra (2013)
menyatakan bahwa KIB merupakan tanda pengenal
yang harus dibawa setiap kali berobat sama baik
rawat jalan maupun rawat inap dan difungsikan untuk
melihat nomor rekam medis pasien.
Penerapan sistem penomoran di Puskesmas
Wilayah Dinas Kesehatan Surakarta yaitu Family
Numbering System dengan menggunakan kode wilayah
dan indeks keluarga. Jadi walaupun menggunakan
sistem keluarga namun pasien sebenarnya mendapatkan
satu nomor yang berbeda antara satu keluarga dengan
keluarga yang lain. Nomor pasien yang diberikan pada
saat pertama kali berobat digunakan untuk berobat
selanjutnya atau disebut sebagai Unit Numbering
System (UNS) (Harjanti&Wariyanti. AS, 2019)

Berdasarkan survei pendahuluan di Puskesmas
Wilayah Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang
menerapkan Family Numbering System diketahui
penerapan 1 KIB digunakan oleh semua anggota
keluarga. Hal ini memperlama waktu pelayanan
pendaftaran jika pasien tidak membawa KIB. Alasan
KIB dibawa oleh pasien karena KIB dibawa oleh
anggota keluarga yang lain sehingga petugas harus
mencari nomor rekam medis tersebut pada Sistem
Manajemen Puskemas (SIMPUS) terlebih dahulu,
baru bisa mencarikan Family Folder keluarga pasien
tersebut untuk digunakan pemeriksaan. Jikapun pasien
membawa KIB sudah dalam kondisi robek ataupun
tulisan di KIB luntur sehingga menyulitkan proses
identifikasi.
Tujuan penelitian mengidentifikasi penerapan
Kartu Identitas Berobat (KIB) Dalam Pelaksanaan
Family Numbering System.

METODE
Jenis penelitian Deskriptif. Lokasi penelitian yaitu
Puskesmas Wilayah Dinas Kesehatan Kota Surakarta.
Waktu Penelitian April s.d Agustus 2019. Populasi
yang digunakan yaitu 16 Puskesmas di wilayah
Dinas Kesehatan Surakarta. Sampel diambil dengan
menggunakan tehnik sampling dengan purposive
sampling, sampel yang diambil dengan kriteria
Puskesmas yang menerapkan satu KIB yang digunakan
untuk 1 keluarga yaitu 13 Puskesmas. Instrument
penelitian yaitu pedoman wawancara semi terstuktur
dan pedoman observasi. Tehnik pengumpulan data
dilakukan dengan Wawancara dan Observasi. Tehnik
analisis data yang digunakan yaitu tehnik analisis
interaktif. Model ini terdiri dari 4 komponen analisis
yaitu pengumpulan data, reduksi data,penyajian data
dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN
Penyebutan Kartu Identitas berobat di Puskesmas
Wilayah Dinas Kesehatan Surakarta berbeda-beda
ada yang menyebut Kartu Identitas Berobat (KIB),
Kartu Tanda Pengenal Kepala Keluarga (KTPK),
Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Berobat dan
Kartu Pasien.

A. Bentuk dan Bahan
Kartu identitas berobat (KIB) yang digunakan
berbentuk Persegi Panjang atau landscape, ukuran
seperti ukuran kartu pada umumnya agar mudah
di bawa (wallet size) dengan rata-rata ukuran
86 mm x 56 mm, Bahan yang digunakan kerta
BC atau karton. Warna yang digunakan masing11
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masing Puskesmas berbeda ada warna putih, hijau
muda dan kuning. Warna tinta yang digunakan
hitam.

B. Item Data
Berdasarkan hasil Observasi dari 13 (tiga
belas) Puskesmas diketahui bahwa Item data
yang ada di KIB meliputi Nama Kepala Keluarga,
Umur, Alamat, Nomor Indeks atau Nomor
Register. Dalam pencatatan item data yang
digunakan ada yang menulis secara manual
dengan bolpoin ada yang menggunakan kertas
label. Pada bagian bawah item data terdapat
tulisan “TIAP BEROBAT HARUS DIBAWA”.
Pada item data Nama Keluarga bertuliskan
nama Kepala Keluarga dari masing-masing
keluarga pasien. Dalam penulisan ada yang
menggunakan huruf balok ada yang menggunakan
huruf besar kecil. Umur ada yang mengisi sesuai
umur Kepala Keluarga yang bersangkutan tetapi
ada yang menulisakan tanggal lahir dari KK
tersebut. Alamat berisikan alamat tempat tinggal
sesuai Kartu Tanda Pengenal (KTP) namun ada
yang berisikan domisili tempat tinggal yang
ditempati. Nomor indeks atau nomor register
berisikan 6 digit angka yaitu 2 digit depan kode
wilayah, 4 digit berikutnya Nomor Rekam Medis
dari Kepala Keluarga tersebut.

C. Pelaksanaan Penerapan KIB
Pelaksanaan pemberian KIB dilakukan
pada saat pasien mendaftar pertama kali untuk
melakukan pengobatan di Puskesmas. Pada
saat pasien datang akan ditanyakan sudah
pernah berobat atau belum. Jika belum pernah
berobat maka akan ditanyakan nama pasien
yang bersangkutan jika Kepala Keluarga, namun
jika yang datang adalah anak, istri atau anggota
keluarga yang lain maka ditanyakan nama
kepala keluarga yang bersangkutan. Setelah itu
akan diberikan 4 digit angka yang digunakan
sebagai nomor rekam medis keluarga tersebut.
Selanjutnya akan ditanyakan alamat pasien untuk
menentukan 2 digit angka depan untuk penentuan
kode wilayah serta umur. Identitas tersebut akan
digunakan untuk mencatat di KIB dan diberikan
kepada pasien dengan pesan untuk dibawa pada
saat melakukan pengobatan baik kepala keluarga
ataupun anggota keluarga yang lain.
Jika pasien ataupun anggota keluarga sudah
pernah melakukan pengobatan di Puskesmas
tersebut maka akan diminta KIBnya. Apabila tidak
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membawa KIB maka petugas akan mencarikan
nomor rekam medis pada SIMPUS dan dibuatkan
KIB baru atau nomor rekam medis akan dicatat
pada kartu BPJS pasien jika menggunakan
fasilitas BPJS. Hal ini menyebabkan waktu
pelayanan pendaftaran yang diberikan kepada
pasien akan lebih lama

PEMBAHASAN
Kartu Identitas Berobat (KIB) yang digunakan
memiliki ukuran wallet size dengan rata-rata ukuran
86 mm x 56 mm sehingga mudah dibawa atau masuk
dompet hal ini sesuai dengan Sudra (2013), Saputra
GB, Rosita A, Sureni I (2018). Bahan yang digunakan
menggunakan kerta BC yang mudah sobek, luntur dan
terlipat pada saat dimasukkan di dompet. Salah satu
fungsi KIB yaitu sebagai bahan promosi, maka KIB
harus dibuat dengan bahan dan desain yang menarik
maka orang akan senang menyimpan,membawa
bahkan memperlihatkan KIB tersebut ke orang lan.
Hal ini memiliki efek promosi psikologi yang baik.
Seandainya KIB hanya dibuat dari Karton dengan
desain yang kurang menarik maka akan mudah rusak
juga kurang dihargai oleh pasien (Sudra, 2013).
Menurut Saputra GB, Rosita A, Sureni I (2018)
bahan yang disarankan untuk membuat KIB yaitu dari
plastik meminimalisir kerusakan karena penggunaan
bahan plastik umum digunakan sebagai kartu identitas
lainnya seperti KTP, SIM dan kartu Identitas lainnya.
Maka disarankan untuk pihak Puskesmas melakukan
evaluasi terkait bahan yang digunakan untukn KIB.
Warna yang digunakan sebagai bahan pembuatan
KIB ada yang menggunakan warna putih, hijau muda
dan kuning muda dengan tinta warna hitam. Jika
menggunaka stiker yang ditempel dengan warna
dasar pada stiker warna putih. Menurut Sudra (dalam
Wardani, AFK & Sugiarsi, S 2016) bahwa dalam tehnik
pencatatan yang tepat yaitu dengan menggunakan
tinta warna permanen dan berwarna gelap sehingga
tidak mudah hilang dan luntur. Dalam penggunaan
huruf ada yang menggunakan huruf balok namun ada
yang menggunakan huruf besar kecil. Penggunaan
huruf dalam pencatatan harus mudah dibaca dan tidak
menimbulkan bias persepsi dalam pembacan sesuai
dengan Sudra (dalam Harjanti &Wati, VR, 2016).
Maka disarankan untuk menggunakan label cetak
bagi Puskesmas yang belum menggunakan untuk
memudahkan dalam pembacaan di KIB.
Item data yang terdapat pada KIB meliputi nama
KK, Umur, Alamat dan nomor indeks atau nomor
register. Hal ini sudah sesuai menurut Sudra (2017),
Depkes RI (2006), Widiarta A, L.Hendro B, Astuti
R (2014) yang menyatakan bahwa KIB minimal
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terdapat nomor rekam medis pasien yang difungsikan
untuk memudahkan dalam pencarian dokumen rekam
medis. Dalam KIB terdapat tulisan “TIAP BEROBAT
HARUS DIBAWA” sesuai dengan Depkes RI (2006)
KIB merupakan tanda pengenal (kartu berobat) yang
harus dibawa pada saat kunjungan berikutnya baik
sebagai pasien berobat jalan maupun rawat inap.
Pelaksanaan penerapan KIB di unit pendaftaran
akan mengalami kesulitan dalam proses pelayanan
khususnya pasien lama jika pasien tidak membawa
KIB. Salah satu faktor penyebab tidak di bawanya KIB
ketika melakukan pendaftaran karena 1 keluarga hanya
mendapatkan satu KIB. Sehingga ketika ditanyakan
KIB pasien menjawab dibawa oleh anggota keluarga
yang lain. Dalam pencatatan nomor rekam medis di
KIB hanya terdiri dari 6 digit, yaitu 2 digit sebagai
kode wilayah dan 4 digit sebagai nomor kepala
keluarga. Maka dalam pelaksanaan pemberian KIB,
satu pasien hanya mendapatkan 1 KIB yang digunakan
oleh 1 keluarga. Jika dilihat nomor rekam medis yang
dimiliki pasien, 1 pasien mendapatkan 1 nomor dengan
pembeda 2 digit angka akhir yang digunakan sebagi
indeks keluarga. Selama ini solusi yang dilakukan
untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan
menuliskan nomor rekam medis pasien pada bagian
belakang kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan jika pasien menjadi peserta Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN). Namun jika pasien adalah
pasien umum atau bayar sendiri maka petugas akan
membutuhkan waktu yang lebih lama memberikan
pelayanan pendaftaran dibandingkan dengan jika
pasien sudah membawa KIB. Hal ini dikarenakan
petugas harus mencarikan identitas di SIMPUS
dulu, baru dokumen rekam medis dapat dicarikan.
Sesuai dengan Haviva DR, Rumpiati, Nurjayanti D
(2018) yang menyatakan bahwa setiap melakukan
pengobatan diharapkan pasien membawa KIB untuk
mempermudah petugas Pendaftaran dalam melakukan
penyediaan dokumen rekam medis dan akan semakin
cepat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
Solusi lain yang dilakukan yaitu dengan
membuatkan KIB baru bagi Pasien yang menyebabkan
nomor ganda pada pasien. Solusi ini sebaiknya
dihindari karena dapat merugikan pihak pasien dan
pihak Puskesmas. Bagi pihak pasien yaitu Dokter
tidak mengetahui riwayat perjalanan penyakit
terdahulu sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang
sedangkan bagi pihak Puskesmas akan menyebabkan
pasien memiliki nomor lebih dari satu dan jumlah
dokumen rekam medis semakin banyak sesuai dengan
Hatta (2011).
Maka disarankan untuk masing-masing anggota
keluarga mendapatkan 1 KIB karena memiliki nomor

rekam medis yang berbeda antara satu keluarga dengan
anggota keluarga yang lain. Hal ini sesuai dengan
fungsi KIB yang difungsikan sebagai media catatan
dan sumber informasi bagi petugas untuk mengetahui
nomor rekam medis saat kunjungan ulang (Sudra,
2017). Dan membantu Petugas rekam medis untuk
melakukan karena setiap pasien mempunyai satu
KIB, sehingga tidak ada alasan jika KIB dibawa oleh
anggota keluarga yang lain. Solusi lain yang dapat
dilakukan yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada
pasien agar setiap pasien membawa KIB pada saat
berobat untuk mempercepat penyediaan DRM sampai
dengan Poliklinik yang dituju (Haviva, DN; Rumpiati;
Nurjayanti; 2018)

SIMPULAN
Kartu Identitas Berobat (KIB) berukuran persegi
Panjang dengan ukuran wallet size, berbahan karton/
BC. Item data yang terdapat di KIB meliputi nama
KK, umur, alamat, nomor indeks/ nomor register.
Penerapan KIB dengan Family Numbering System
mengalami kendala karena pasien lama yang berobat
tidak membawa KIB dengan alasan KIB dibawa oleh
anggota keluarga yang lain. Disarankan untuk pihak
Puskesmas untuk mengubah bahan KIB dari Kertas
menjadi bahan plastik
untuk meminimalisir kerusakan. Menggunakan
label untuk identitas KIB untuk mempermudah
pembacaan identitas, penerapan 1 KIB untuk 1pasien
untuk memudahkan petugas mengidentifikasi nomor
rekam medis bagi Pasien lama serta sosialisasi
pentingnya KIB.

UCAPAN TERIMAKASIH
Terima kasih kami ucapkan kepada DRPM
Ristekdikti yang telah memberikan dana hibah. Pihak
Dinas Kesehatan Kota Surakarta dan Puskesmas
wilayah Dinas Kesehatan Surakarta yang memberikan
ijin untuk dilaksanakan Penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Alifah, S. 2010. Analisis Lama Waktu Pelayanan
Pasien Rawat Jalan yang Tidak Membawa Kartu
Berobat di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok
Kopi. Jakarta: Universitas Esa Unggul
Budi, SC. 2011. Manajemen Unit Kerja Rekam Medis.
Yogyakarta : Quantum Sinergi Media.
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2006.
Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis.
Jakarta: Depkes RI

13

PROSIDING: SEMINAR MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN NASIONAL DAN CALL FOR PAPER
“E-Health Dalam Pelayanan Kesehatan”

Hatta,GR. Ed. 2011. Pedoman Manajemen Informasi
Kesehatan. Edisi Revisi. Jakarta: Indonesia
Universitas

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2014.
Standar Akreditasi Puskesmas. Jakarta: Kemenkes
RI

Harjanti& Wati, VR. 2016. Analisis Kuantitatif
Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap
Diagnosis Hematemesis. Jurnal Rekam Medis
Vol X, No. 2

Sudra, RI. 2013. Rekam Medis Edisi 2. Tangerang
Selatan: Universitas Terbuka.

Harjanti& Wariyanti, AS. 2019. Identifikasi Penerapan
Family Numbering System di Wilayah Dinas
Kesehatan Kota Surakarta. Jurnal Rekam Medis
dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes
Semarang. Vol 2, No.2
Haviva DN, Rumpiati, Nurjayanti D. 2018. Penggunaan
Kartu Identitas Berobat (KIB) dalam Penyediaan
Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Jalan di UPT
Puskesmas Siman Kabupaten Ponorogo. Jurnal
Global Health Svience Vol 3 No. 3
Kementrian Republik Indonesia. 2008. Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 269/
MENKES/ III/ 2008 tentang Rekam Medis.
Jakarta: Kemenkes RI

14

Saputra GB, Rosita A, Sureni I. 2018. Perancangan
Desain KIB (Kartu Identitas Berobat) di UPT
Puskesmas Ngebel Kabupaten Ponorogo. Jurnal
Global Health Science Vol. 3 No.3
Widiarta A, L.Hendro B, Astuti R. 2014. Tinjauan
Penggunaan Kartu Identitas Berobat dan Lama
Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis
Pasien Rawat Jalan Lama Di RSUD H. Damanhuri
Barabai Tahun 2013. Jurkessia. Vol. V, No. 1.
Wardani, AFK&Sugiarsi, S. 2016. Analisis Kuantitatif
Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap
Gejala Hematuria di RSUD dr. Moewardi. Jurnal
Rekam Medis Vol X, No. 2

