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ABSTRACT
Background:One of the activities carried out in the medical record work unit in a hospital is a medical record
filling file which is a medium for storage, providers and protectors in the medical record document. these
activities can run well if there are facilities that support the storage rack of medical record documents so that
the files can be arranged properly and will facilitate the discovery and retrieval of medical record files. The
role of filing officers’ performance has an important role as the spearhead in providing medical records for
patients who will be treated at a hospital. In this case this writing will describe the performance and obstacles
encountered by filing officers at PKU Muhamadiyah Hospital in Yogyakarta.
Methods:This type of research is descriptive research. The population and sample used in this study were all
filing officers at PKU Muhammadiyah Hospital in Yogyakarta, there were 5 filing officers.
Results:From the results of the study obtained when the average filing officer completes his responsibilities
in providing medical record files classified as fulfilling the time set in the hospital minimum service standard
(SPM). Where the average file provision time is less than 2 minutes. PKU Muhammadiyah filingRS officers
perform their roles deftly, which in time has met the SPM.
Conclusion:From the results of the study obtained data on the suitability of the performance of the filing
department officers in providing the medical record file is in accordance with the hospital’s minimum service
standard which is a time limit of less than 10 minutes. Meeting the minimum service standards of the hospital can
give an idea that the performance of filing officers is good. This is supported by many factors, which include the
adaptation of officers with the existing filing room, the length of time of work, the history of attending training
on managing medical records and work skills. However, age factors will also affect the officers’ deft movements,
so it needs to be considered if the officers are aging and getting slower at work.
Keywords: Performance Officer Filing, Obstacles to Filing Officers, Filing.
ABSTRAK
Latar Belakang:Salah satu kegiatan yang dilakukan di unit kerja rekam medis di suatu rumah sakit adalah
filling berkas rekam medis yang merupakan media untuk penyimpanan, penyedia dan pelindung dikumen
rekam medis. kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik apabila terdapat fasilitas yang menunjang yakni
rak penyimpanan dokumen rekam medis sehingga berkas dapat tertata dengan baik dan akan mempermudah
dalam penemuan serta pengambilan berkas rekam medis. Peran kinerja petugas filing memiliki peranan penting
sebagai ujung tombak penyediaan berkas rekam medis pasien yang akan berobat di suatu rumah sakit. Tujuan
penelitian ini adalah menggambarkan kinerja dan hambatan yang ditemui oleh petugas filing di Rumah Sakit
PKU Muhamadiyah Yogyakarta.
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Metode:Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah seluruh petugas filing di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yaitu ada 5 orang petugas filing.Cara
pengumpulan data dengan wawancara. Analisis penelitian dilakukan secara deskriptif.
Hasil Penelitian: Dari hasil penelitian diperoleh waktu rata-rata petugas filing menyelesaikan tanggungjawabnya
dalam menyediakan berkas rekam medis tergolong dalam memenuhi waktu yang ditetapkan dalam standar
pelayanan minimal rumah sakit (SPM). Dimana rata-rata waktu penyediaan berkas adalah kurang dari 2 menit.
Petugas filingRS PKU Muhammadiyah melakukan perannya dengan cekatan dimana secara waktu sudah
memenuhi SPM.
Kesimpulan: Dari hasil penelitian diperoleh data adanya kesesuaian kinerja petugas bagian filing dalam
menyediakan berkas rekam medis sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit yakni dengan
batas waktu kurang dari 10 menit. Pemenuhan standar pelayanan minimal rumah sakit tersebut dapat memberikan
gambaran bahwa kinerja petugas filing sudah dapat dikatan baik. Hal ini didukung oleh banyak faktor yakni
meliputi adanya adaptasi petugas dengan ruang filing yang ada, faktor lama kerja, riwayat mengikuti training
tentang pengelolaan rekam medis dan keterampilan kerja. Namun factor usia juga akan mempengaruhi gerak
cekatan petugas, sehingga perlu dipertimbangkan bila petugas menua dan semakin lamban dalam bekerja.
Kata kunci : Kinerja Petugas Filing, Hambatan Petugas Filing, Filing.

PENDAHULUAN
Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan
yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan
perorangan secara paripurna yang menyediakan
pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila
dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan
profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak
dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan
keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
Penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan untuk
mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan
terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan
rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit,
meningkatkan mutu dan mempertahankan standar
pelayanan rumah sakit serta memberikan kepastian
hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya
manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.
Berdasarkan PerMenKes No.269 Menkes/Per/
III/2008 setiap sarana pelayanan kesehatan diwajibkan
menyelenggarakan rekam medis, rekam medis adalah
berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang
identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan
dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada
pasien. Rekam medis adalah keterangan baik yang
tertulis maupun yang terekam tentang identitas,
anamnesis, penentuan fisik laboratorium, diagnosa,

segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan
kepada pasien serta tentang pengobatan baik rawat
inap, rawat jalan maupun pengobatan melalui rawat
darurat. (Rustiyanto, 2010)
Salah satu kegiatan yang dilakukan di unit kerja
rekam medis di suatu rumah sakit adalah filling
berkas rekam medis yang merupakan media untuk
penyimpanan, penyedia dan pelindung dikumen rekam
medis. kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik
apabila terdapat fasilitas yang menunjang yakni rak
penyimpanan dokumen rekam medis sehingga berkas
dapat tertata dengan baik dan akan mempermudah
dalam penemuan serta pengambilan berkas rekam
medis. Peran kinerja petugas filing memiliki peranan
penting sebagai ujung tombak penyediaan berkas
rekam medis pasien yang akan berobat di suatu rumah
sakit. Dalam hal ini penulisan ini akan menggambarkan
kinerja dan hambatan yang ditemui oleh petugas filing
di Rumah Sakit PKU Muhamadiyah Yogyakarta.

METODE
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Desain
penelitian yang digunakan adalah observational yaitu
studi yang hanya akan melaksanakan pengamatan
tanpa intervensi. Berdasarkan Populasi dan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh
petugas filing di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
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yaitu ada 5 orang petugas filing.Teknik pengambilan
data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
instrumen wawancara mendalam yakni lembar
wawancara, disampingitu digunakan instrumen
lembar observasi, serta dilakukan studi dokumentasi.

Petu- Lama
gas
Kerja
ke- (tahun)

Riwayat
Training
Terkait
Pengelolaan
Berkas
Rekam
Medis

2

9

Pernah

SMK –
Otomotif

Petugas
filing

3

20

Pernah

SMEA
– Manajemen

Petugas
filing

4

24

Pernah

SMA

Petugas
filing

5

27

Belum
Pernah

STM

Petugas
filing

HASIL
Berkas rekam medis berisi data pasien yang bersifat
rahasia, sehingga setiap lembar formulir berkas rekam
medis harus disimpan dan dilindungi dengan cara
dimasukkan ke dalam folder map yang berisi data dan
informasi hasil pelayanan kesehatan yang diperoleh
pasien. Sistem penyimpanan dokumen rekam medis
di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yaitu
menggunakan sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi
adalah sistem penyimpanan berkas rekam medis secara
sentral dengan cara menyatukan berkas rekam medis
pasien rawat jalan, rawat darurat danrawat inap ke
dalam satu folder tempat penyimpanan. (Budi, 2011)
Berkas rekam medis di RS PKU Muhammadiyah
disimpan secara sentral (terpusat) di ruang filing
yang ada di lantai 2 rumah sakit. Petugas yang
bertanggungjawab di ruang filing ada sebanyak 5
orang yang terdiri dari 1 koordinator bagian filing
dan 4 orang staff bagian filing. Kelima Petugas filing
tersebut seluruhnya dengan jenis kelamin laki-laki.
Berikut merupakan daftar data lama kerja, riwayat
training dan riwayat pendidikan terakhir petugas filing
di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Tabel 1. Data lama kerja, riwayat training dan
pendidikan terakhir petugas filing di RS PKU
Muhammadiyah Yogyakarta.

Petu- Lama
gas
Kerja
ke- (tahun)

Riwayat
Training
Terkait
Pengelolaan
Berkas
Rekam
Medis

1

Pernah

14

27

Pendidikan
Terakhir

D3
Rekam
Medis

Keterangan

Petugas
filing dan
super-visor
filing (koordinator)

Pendidikan
Terakhir

Keterangan

Dari lembar wawancara hasil penelitian diperoleh
data lama kerja, riwayat training dan pendidikan
terakhir petugas filing. Petugas filing di RS PKU
Muhammadiyah rata-rata sudah bekerja dalam kurun
waktu yang lama yakni lebih dari 20 tahun.Hasil
analisis perhitungan waktu penyediaan berkas rekam
medis. Berikut merupakan waktu rata-rata lamanya
penyediaan berkas rekam medis.

Petugas ke-

Petugas ke-1
Petugas ke-2
Petugas ke-3
Petugas ke-4
Petugas ke-5

Waktu
rata-rata
penyediaan
berkas
(menit)

Keterangan

01.49

Memenuhi SPM

01.42

Memenuhi SPM

02.25

Memenuhi SPM

01.19

Memenuhi SPM

01.04

Memenuhi SPM

Dari hasil penelitian diperoleh waktu rata-rata petugas
filing menyelesaikan tanggungjawabnya dalam
menyediakan berkas rekam medis tergolong dalam
memenuhi waktu yang ditetapkan dalam standar
pelayanan minimal rumah sakit (SPM). Dimana
rata-rata waktu penyediaan berkas adalah kurang
dari 2 menit. Petugas filingRS PKU Muhammadiyah
melakukan perannya dengan cekatan dimana secara
waktu sudah memenuhi SPM.
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PEMBAHASAN
Dari data pada Tabel 1 dapat diketahui riwayat
keikutsertaan petugas filing mengikuti training materi
rekam medis. Hanya ada satu petugas yang belum
pernah mengikuti training terkait rekam medis, yaitu
petugas ke-5. Training ataupun pelatihan yang pernah
diikuti oleh petugas filing di RS PKU Muhammadiyah
diantaranya diadakan oleh pihak PORMIKI, UGM
dan RS PKU Muhammadiyah.
“saya pernah ikut pelatihan tentang ICD oleh
PORMIKI, juga manajemen rekam medis yang
ngadakan Bethesda, PORMIKI, UGM juga pernah
sama A.Yani juga dari rumah sakit ini sendiri”

Secara latar belakang pendidikan terakhir mayoritas
petugas filing di RS PKU Muhammadiyah berlatar
belakang pendidikanterakhir Sekolah Menengah
Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan. Hanya ada
satu petugas filing yang background pendidikannya
dari D3 Rekam Medis, yakni petugas ke-1 yang
sekaligus bertugas sebagai koordinator filing.
Berdasarkan Permenkes No.55 Tahun 2013 mengenai
penyelenggaraan pekerjaan perekam medis,
kompetensi petugas yang bekerja di unit rekam medis
idealnya dilakukan oleh petugas dengan background
atau latar pendidikan paling tidak adalah dari Diploma
Rekam Medis atau Bidang Manajemen Informasi
Kesehatan (MIK). Namun demikian kekurangantenaga
kesehatan dengan latar belakang pendidikan bidang
rekam medis dan informasi kesehatan membuat
pelaksanaan tanggung jawab peran utamanya pada
bagian filing di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
dilaksanakan oleh petugas dengan latabelakang cukup
Sekolah Menengah Atas ataupun Sekolah Menengah
Kejuruan. Hal tersebut dipertimbangkan untuk
petugas filing di rumah sakit tersebut lebih mayoritas
cenderung pada aktifitas fisik seperti kegiatan
mengambil dan mengembalikan berkas sesuai nomor
rekam medisnya. Dalam pelaksanaan perannya di
bagian filing petugas bekerja sesuai dengan shift
yang sudah ditentukan dan disepakati bersama yakni
dengan dilakukan pembagian secara imbang pada shift
pagi, siang dan malam. Shift pagi dilakukan pukul
07.00 – 14.00 WIB, shift siang pukul 14.00 – 21.00
WIB, dan shift malam pukul 21.00 - 04.00 WIB. Di
sisi lain petugas diutamakan untuk yang laki-laki

supaya secara fisik kuat dalam memenuhi permintaan
penyedian berkas secara tepat waktu. Hal ini sesuai
kutipan wawancara sebagai berikut :
“Disini pembagian shift kerja berdasarkan jumlah
orangnya mbak, yang bisa malam 4 orang per bln
8 sampai 9 kali yang supervisor tidak dapat shift
malam. Lalu kriteria harus yang laki-laki. Dulu
pernah diuji cobakan pegawai perempuan, tapi
malah lama ngambilnya”.

Petugas filing di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta
bertanggungjawab dalam melakukan tugas sebagai
berikut :
1.

Menyiapkan berkas rekam medis untuk keperluan
berobat ataupun penelitian.
Dalam kegiatan ini petugas berperan dalam
mengambil/menyediakan berkas rekam medis
sampai kepada bagian pendaftaran / TPP(Tempat
Pendaftaran Pasien) atau untuk keperluan
penelitian

2.

Mengembalikan berkas rekam medis.
Petugas melakukan pengembalian berkas rekam
medis dari pengolahan data yg sudah selesai
pengolahan datanya baik itu rekam medis pasien
rawat jalan atau rawat rinap dan atau berkas rekam
medis yang telah selesei dipakai penelitian.
Berkas yang dikembalikan kemudian disimpan
ke ruang filing sesuai dengan pengaturan nomor
berkas rekam medis.

3.

Melakukan retensi.
Petugas melakukan retensi dengan aturan
dan cara yang terbaru yang telah disesuaikan
dengan standar akreditasi rumah sakit. Berkas
rekam medis yang diretensi dilakukan dengan
cara discan kemudian file berkas rekam medis
disimpan dalam suatu program yang sudah
terkomputerisasi.

Hal ini sesuai kutipan wawancara sebagai berikut :
Tugas kami di fiiling itu tugasnya ada 2 dan tugas
tambahan yang pertama mnyiapkn berkas RM
untuk keperluan berobat ataupun penelitian,
yang kedua mengembalikan berkas RM dari
pengolahan data yang sudah selesai pengolahan
data baik itu RJ ataupun rinap dan berkas RM
yang telah selesei dipakai penelitian. Kemudian
ada tugas lain yaitu retensi.
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Kalau dulu retensi bisa 5 tahun atau 6 tahun
sekali sekarang dengan RM yang terbaru versi
akreditasi yang terbaru ini ternyata perkembangan/
penambahan form itu sangat-sangat2 banyak
seghingga raknya cepat penu, kalau dulu bisa
menyimpan 5 tahun sekarang tinggal terakhir
kondisi saat ini hanya mampu menyimpan 3 tahun.
Karna kalau dulu waktu masih model lama itu 1
formulir bisa untuk 7 atau 8 kali pasien datang ke RS
sekarang sekali datang sudah 3 sampai 4 lembar
jadi penambahan ketebalan berkasnya sangatsangat cepat sehingga ada tugas untuk meretensi.
Itu yang 2013 hanya mampu 2014-2017 tergolong
4 tahun saja ini yg 2014 hampir mulai diretensi.
Tetapi retensinya karena discan jadi inshaAllah
data yg kami miliki masih ckup bahan penelitian.

Berdasarkan hasil pengukuran waktu penyediaan
berkas rekam medis oleh petugas bagian filing di RS
Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa
waktu penyediaan berkas rekam medis pasien ratarata kurang dari 10 menit. Hal tersebut sesuai dengan
standar pelayanan minimal rumah sakit (SPM RS).
Standar untuk batas waktu dalam menyediakan berkas
rekam medis harus kurang dari sama dengan 10 menit.

KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian diperoleh data adanya kesesuaian
kinerja petugas bagian filing dalam menyediakan
berkas rekam medis sudah sesuai dengan standar
pelayanan minimal rumah sakit yakni dengan batas
waktu kurang dari 10 menit. Pemenuhan standar
pelayanan minimal rumah sakit tersebut dapat
memberikan gambaran bahwa kinerja petugas filing
sudah dapat dikatan baik. Peran petugas filing tidak
berarti tidak menemui hambatan. Dari penelitian ini
diperoleh hambatan petugas filing meliputi ruang
filing yang kurang kondusif dimana jarak antara rak
penyimpanan hanya satu kotak keramik sehingga hanya
dapat dilewati oleh satu orang petugas, kejaian misfile
karena pengembalian dari bagian koding ataupun poli
yang terlambat. Namun demikian hambatan tersebut
tidak mempengaruhi kinerja petugas filing. Hal ini
didukung oleh banyak faktor yakni meliputi adanya
adaptasi petugas dengan ruang filing yang ada,
faktor lama kerja, riwayat mengikuti training tentang
pengelolaan rekam medis dan keterampilan kerja.
Namun factor usia juga akan mempengaruhi gerak
cekatan petugas, sehingga perlu dipertimbangkan bila
petugas menua dan semakin lamban dalam bekerja.
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