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ABSTRAK
Layanan Perawat Desa yang dibentuk oleh perangkat Desa Panggungharjo-Sewon-Bantul sejak
tahun 2016 merupakan layanan homecare bagi lansia-ketergantungan, dimana perawat datang
berkunjung ke rumah pasien untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka secara berkala. Bila
ditemukan kondisi yang memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas
kesehatan terdekat. Diharapkan dengan layanan ini, kondisi kesehatan warga lansia dapat terpantau
dan masalah-masalah kesehatan lansia setempat dapat cepat teratasi. Namun pendokumentasian
data pasien masih belum sistematis, sehingga mengurangi kesinambungan atau riwayat pasien.
Ini akan menghambat dalam penentuan perawatan dan tindakan selanjutnya. Adapun tujuan studi
kasus ini adalah agar pendokumentasian rekam medis pasien lansia-ketergantungan layanan perawat
desa lebih sistematis agar hasilnya lebih efektif dan efisien, yaitu dengan cara mengidentifikasi
masalah-masalah pendokumentasian rekam medis, mengidentifikasi kebutuhannya, serta memenuhi
kebutuhannya. Metode pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam kepada
perawat desa, pengamatan lapangan serta studi dokumentasi. Masalah pendokumentasian pasien
lansia-ketergantungan adalah data sulit direkap secara periodik; lembar catatan sulit diambil
karena cara simpan ditumpuk; belum dirumuskan maupun tertulis prosedur pendokumentasian
data rekam medis pasien lansia-ketergantungan. Adapun kebutuhan dalam menyelesaikan masalah
tersebut adalah membuat map berkas rekam; membuat formulir rekam medis yangmana setiap
lembar memuat informasi identitas pasien; membuat buku register; membuat sistem penomoran
berkas rekam medis guna kemudahan penjajaran dan pengambilan kembali; membuat prosedur
pendokumentasian rekam medis pasien lansia-ketergantungan. Rekomendasinya adalah melaksanakan
sistem pendokumentasian sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan lebih tertib administratif dalam
melaksanakan pendokumentasian data pasien.
Kata kunci: Pendokumentasian Data Pasien, Perawat Desa, Layanan Homecare, LansiaKetergantungan.
ABSTRACT
Since 2016, the Panggungharjo government has established a homecare nursing service for the
dependency elderly, where nurses come to visit patients’ homes to check their health conditions
periodically. If a condition is found that requires further treatment, the patient will be referred to the
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nearest health facility. It is hoped that with this service, the health condition of the elderly can be
monitored and local elderly health problems can be quickly resolved. However, documenting patient
data is still not systematic, thus reducing continuity of patient healthcare history. This will hinder the
determination of further action and treatment. The purpose of this case study is to analyze the need for
patient documentation to be more systematic by identifying problems documenting medical records,
identifying their needs, and meeting their needs. The data collection method was carried out by means
of in-depth interviews with the community nurse, field observations and documentation studies. The
problems of patient documentation are the data is difficult to recap over periodically; note sheets
are difficult to retrieve because of the stacking way they are stored; neither formulated nor written
procedures for documenting medical record data of elderly patients. The need to solve this problem is
to create a record file folder; make a medical record form in which each sheet contains information
on the patient’s identity; make a register book; create a medical record file numbering system for easy
alignment and retrieval; create a procedure for documenting the medical records of elderly patients.
The recommendation is to implement a documentation system according to established procedures
and be more orderly administratively in documenting patient data.
Keywords: Documentation of Patient Data, Homecare Nursing Service, Dependency Elderly.
1. PENDAHULUAN
Layanan Perawat Desa yang dibentuk
oleh perangkat Desa PanggungharjoSewon-Bantul sejak tahun 2016 adalah
berupa layanan homecare, dimana perawat
melaksanakan layanan kesehatan bagi
lansia, termasuk datang berkunjung ke
rumah pasien untuk memeriksa kondisi
kesehatan mereka secara berkala. Layanan
ini khusus diperuntukkan bagi lansia,
terlebih yang tidak dapat secara mandiri
memeriksakan diri apabila mereka sakit,
tidak memiliki kartu jaminan kesehatan dan
taraf ekonomi rendah, yang disebut sebagai
lansia ketergantungan. Bila ditemukan
kondisi yang memerlukan perawatan
lebih lanjut, maka pasien akan dirujuk ke
fasilitas kesehatan terdekat. Diharapkan
dengan layanan ini, kondisi kesehatan
warga lansia dapat terpantau dan masalah-

masalah kesehatan lansia setempat dapat
cepat teratasi. Cukup banyak pasien lansia
ketergantungan di wilayah ini yang sangat
perlu diperhatikan, mengingat banyak
dari mereka hidup kekurangan, juga
sendirian tanpa sanak saudara. Perangkat
desa Panggungharjo menugaskan seorang
perawat untuk melaksanakan layanan ini.
Sejak saat berdirinya hingga kini, PerawatDesa Panggungharjo telah melayani sekitar
70 lansia-ketergantungan warga desa
Panggungharjo, 43 pasien masih hidup,
sedangkan lainnya telah meninggal.
Terkait penyimpanan data pasien lansia
ini, perawat melaksanakan pencatatan
secara manual menggunakan lembarlembar catatan pasien sebagai media catat
asuhan keperawatan yang dibawa saat
berkunjung. Lalu catatan tersebut disimpan
dalam laci lemari yang berada di kediaman/
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rumah perawat desa, agar lebih cepat dan
mudah menyimpannya setiap kali setelah
pulang bertugas. Layanan Perawat Desa
seperti ini belum melaksanakan sistem
pendokumentasian rekam medis yang
tertib administratif, karena data yang
dicatat dengan media lembaran-lembaran
kertas akan beresiko hilang atau tercecer
dan menjadi tidak sinkron secara riwayat
perawatan.Terlebih saat akan melaksanakan
rujukan, perawat harus mencari-cari rekam
medis pasien dari tumpukan lembaranlembaran tadi secara satu persatu. Memilahmilah lembaran ini akan memakan waktu
cukup lama, karena harus dicari data yang
sesuai dengan pasien yang akan dirujuk,
sementara rujukan harus segera dilakukan
dengan secepatnya. Pendokumentasian
yang tertib sangat penting, mengingat cara
kerja akan menentukan hasil. Agar rekam
medis pasien dapat tersimpan aman, tertib,
mudah diambil dan dikembalikan, maka
perlu dilakukan pendokumentasian yang
sistematis pada aspek cara pencatatan,
media perekam/pencatatan, dan prosedur
pencatatan.
2. METODE
Studi dilaksanakan di desa Panggungharjo,
Sewon, Bantul dengan melaksanakan
wawancara terhadap satu-satunya perawat
yang
melaksanakan
tugas
sebagai
perawat desa di wilayah Panggungharjo.
Juga
melaksanakan
observasi
dan
studi dokumentasi pelayanan perawat
terhadap lansia-ketergantungan, seperti
layanan medis, perawatan rawat jalan
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dan pendokumentasiannya seperti cara
mencatat, media catat, cara penyimpanan
dan prosedur pendokumentasian.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem
pendokumentasian
yang
dilaksanakan dalam layanan perawatdesa belum sistematis dan belum
tertib administratif, sehingga beresiko
mengurangi kesinambungan atau riwayat
pasien. Ini akan menghambat dalam
penentuan perawatan atau tindakan
selanjutnya. Dari hasil wawancara kepada
perawat dan observasi lapangan, ditemukan
berbagai masalah dalam pelaksanaan
pendokumentasian data pasien, yaitu media
catatan berupa lembar-lembar kertas di
stepless tanpa sampul; hal ini berisiko
tercecer dan tidak dapat direkapitulasi
secara priodik; ini juga terkait dengan
belum ada prosedur, baik mekanismenya
maupun tertulis tentang pendokumentasian
data pasien dalam layanan perawat desa.
Walaupun perawat merupakan tenaga
medis, tetapi juga memiliki kompetensi
melaksanakan dokumentasi, dalam hal
ini asuhan keperawatan. Namun bisa
terjadi perawat kurang kompeten dalam
kemampuan ini. Hasil penelitian BingJonnson (2016) menunjukkan bahwa
perawat memiliki kompetensi di semua
bidang yang diukur, tetapi tingkat
kompetensinya tidak mencukupi di
bidang tindakan keperawatan, prosedur
lanjutan, dan dokumentasi keperawatan.
Mengingat bahwa perawat-desa tidak hanya
melaksanakan tugas pendokumentasian
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keperawatan, tetapi juga pendokumentasian
rekam medis, maka perawat juga harus
memiliki kemampuan untuk melaksanakan
sistem pendokumentasian rekam medis,
baik dari aspek cara mencatat, media
catat, cara penyimpanan dan prosedur
pendokumentasian. Mengapa demikian?
Bahwa pentingnya pendokumentasian
rekam medis adalah agar mempermudah dan
mempercepat ditemukannya kembali catatan
bilamana sewaktu-waktu dibutuhkan (Dewi,
2019). Dengan demikian, kebutuhan akan
sistem pendokumentasian dalam layanan
perawat-desa adalah membuat formulir
rekam medis beserta map atau sampulnya;
membuat buku register serta menyusun
prosedur tertulis pendokumentasian pasien
lansia-ketergantungan.

juga akan berpengaruh terhadap keputusan
perawatan pasien selanjutnya. Menurut hasil
penelitian Noviari (2015) ditemukan banyak
factor yang mempengaruhi kelengkapan
dokumen asuhan keperawatan ini, yang
seharusnya lengkap guna perawatan lanjut
pasien.

Formulir Rekam Medis dan Sistem
Penyimpanan

Selain dokumentasi asuhan keperawatan,
juga terdapat dokumentasi data sosial
pasien, seperti nama, umur, alamat pasien,
serta kondisi ekonomi pasien. Catatan
asuhan keperawatan terpisah dengan catatan
data sosial pasien, yaitu dengan lembaran
yang berbeda, keduanya diisi dengan ditulis
tangan. Catatan-catatan ini dibawa oleh
perawat untuk kemudian diketik agar data
masuk dalam bentuk file. Lalu lembaran
catatan tersebut disimpan dan disatukan
dalam map plastik, diletakkan di laci yang
disimpan di rumah.

Dalam pelayanan perawat-desa, khususnya
pasien lansia-ketergantungan yang tidak
bisa bepergian, perawat harus kunjung
ke rumah pasien tersebut, melaksanakan
pemeriksaan fisik seperti tekanan darah,
suhu badan, serta kondisi-kondisi lainnya
yang diperlukan oleh pasien tertentu seperti
cek gula, kolesterol dan asam urat per
periodik. Informasi yang didapat kemudian
dituliskan pada lembar-lembar catatan, baik
data identitas pasien maupun data medis
pada asuhan keperawatan. Dokumentasi
asuhan keperawatan ini juga menggunakan
prinsip pendokumentasian lengkap, artinya
semua item data yang diperlukan harus
diisi sesuai kondisi sesungguhnya pasien.
Ketidaklengkapan asuhan keperawatan

Penomoran catatan tersebut ditentukan
berdasarkan nomor urut terakhir sesuai
banyaknya pasien yang telah dilayani
perawat-desa, dan nomor ini digunakan
untuk mencari catatan dalam tumpukan
penyimpanan data pasien tadi. Lalu
untuk nomor yang digunakan pasien yang
telah meninggal, maka nomor tersebut
tidak digunakan lagi. Sistem penomoran
demikian merupakan sistem penomoran
Unit Numbering System. Pemberian
nomor pasien-baru menggunakan sistem
penomoran
unit
adalah
pemberian
nomor dengan cara setiap pasien-baru
akan diberikan satu nomor rekam medis
(Budi, 2011) yang akan digunakan untuk
kunjungan-kunjungan berikutnya dan tidak
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digunakan untuk pasien lainnya. Pelayanan
perawat-desa telah menggunakan tatacara
penomoran unit seperti ini, tetapi untuk
penyimpanan berkas, walaupun telah
menggunakan nomor urut, namun pencarian
berkas masih terhambat mengingat
penyimpanan berkas tersebut dengan cara
ditumpuk tidak dijajar. Oleh karena itu,
perlu menerapkan sistem penjajaran berkas
agar pengambilan dan pengembalian berkas
dapat dilakukan dengan mudah, rapi, cepat
dan aman.
Untuk dapat melaksanakan penjajaran
berkas, terlebih dahulu lembaran catatancatatan pasien lansia tadi diganti menjadi
bentuk formulir secara personal, yang
kemudian formulir tersebut disatukan untuk
setiap individu dengan menggunakan map
atau sampul. Formulir dan map dalam
pendokumentasian data pasien ini sangat
penting, karena merupakan komponen pokok
dalam pendokumentasian rekam medis.
Sebagaimana WHO (2006) menyatakan
bahwa komponen penting dalam rekam
medis terdiri dari formulir rekam medis,
alat penjepit dan alat pengancing untuk
menyatukan kertas, pembatas kertas antara
formulir satu dengan formulir yang lainnya
dan map berkas rekam medis.
Selanjutnya, untuk penyimpanan berkas
tersebut, tidak lagi ditumpuk seperti sedia
kala, tetapi dengan cara dijajarkan dalam
rak. Sistem penjajaran berkas pada layanan
perawat-desa ini dilaksanakan dengan
menggunakan penomoran langsung atau
Straight Numerical Filling yaitu menjajar
rekam medis di rak simpan dengan merunut
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nomor rekam medis secara berkelanjutan,
urut dari nomor kecil ke nomor besar.
Menurut Budi (2011) sistem penjajaran
dengan nomor langsung yaitu suatu sistem
penyimpanan berkas rekam emdis dengan
menjajarkan berkas berdasarkan urutan
nomor rekam medisnya secara langsung
pada rak penyimpanan. Dengan penjajaran
demikian, akan lebih mudah mengambil
atau mencari serta mengembalikan berkas
sewaktu-waktu diperlukan.
Kembali ke sistem penomoran dalam
pelayanan rekam medis yaitu tata cara
penulisan nomor yang diberikan kepada
pasien yang datang berobat sebagai
bagian dari identitas pribadi pasien yang
bersangkutan. Nomor rekam medis untuk
layanan perawat-desa ditentukan secara
nomor langsung yang terdiri dari 6 angka
(digit) yang terbagi menjadi 3 kelompok,
masing- masing kelompok terdiri dari 2
angka. Dengan demikian maka dijumpai
kelompok angka awal, kelompok angka
tengah dan kelompok angka akhir. Enam
angka tersebut mulai dari 00-00-01 sampai
dengan 99-99-99 (Budi, 2011). Untuk
nomor rekam medis yang diberikan kepada
pasien, perawat menyiapkan daftar nomor
yang dicatat dalam software exel guna
persediaan nomor (bank nomor).
Map/Sampul Berkas Rekam Medis
Penggunaan map/sampul rekam medis
menjadi keharusan, manakala akan
menerapkan sistem penjajaran rekam medis.
Saat perawat masih menggunakan catatancatatan per pasien yang masing-masing
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ditumpuk dan dimasukkan dalam map-map
plastik mika dan kemudian diletakkan di
dalam laci lemari, menghambat pencarian
kembali data pasien. Saat akan mengambil
salah satu dari berkas pasien tertentu,
perawat harus mengambil map tertentu
dari tumpukan map yang disimpan itu
terlebih dulu, kemudian barulah memilih
lembar catatan satu persatu mencari data
yang dituju. Ini membutuhkan waktu yang
relatif lama dan berisiko tercecer apabila
mencari dengan terburu-buru. Dalam hal
ini diperlukan map simpan yang dapat
menyatukan catatan-catatan tesebut guna
mengurangi resiko tercecer. Oleh karena
itu, kebutuhan pendokumentasian layanan
perawat-desa berikutnya adalah mendisain
map berkas rekam medis yang merupakan
salah satu komponen penting dalam rekam
medis (WHO, 2006).
Dengan menggunakan map secara personal
seperti itu, dan dengan sistem penjajaran
berdasarkan penomoran rekam medis, maka
hilir mudik pengambilan dan pengembalian
berkas akan lebih cepat, aman dan terjamin
keberadaannya. Menurut Huffman (1994),
untuk melindungi catatan dikarenakan
penggunaan berkali-kali, catatan medis
seharusnya diberi pelindung yang dilengkapi
dengan keterangan tentang pasien dan kode
warna. Pelindung di sini adalah berupa map
atau folder dengan bahan yang lebih tebal
daripada kertas berkasnya, yang berupa
kantong sehingga dapat disi berkas rekam
medis secara pas.
Dalam mendisain map rekam medis, perlu
mempertimbangkan tiga aspek, yaitu

aspek anatomi, aspek fisik dan aspek isi,
agar map dapat sesuai dengan kebutuhan
(Nurrizki, 2018). Sedangkan item data yang
dibutuhkan dalam sebuah map rekam medis
terdiri dari identitas institusi kesehatan,
judul, keterangan rahasia, identitas pasien,
peringatan alergi, tabel riwayat perawatan
(Amalia, 2018).
Buku Register
Kebutuhan pendokumentasian selanjutnya
adalah buku register pasien. Pada
kegiatan pengumpulan data, perlu dibuat
rekapitulasi, guna memudahkan kategori
data yang disimpan maupun data yang
akan digunakan. Agar rekapitulasi dapat
dilaksanakan dengan lebih mudah, maka
digunakan buku register, yaitu pencatatan
item-item atau informasi penting. Dalam
hal ini informasi terkait kondisi pasien,
baik data sosial maupun medis, antara lain
nama, nomor rekam medis, umur, penyakit,
jenis kelamin, alamat, nomor telpon. Dalam
layanan perawat-desa, belum melaksankaan
register,
sehingga
tidak
memiliki
rekapitulasi data pasien secara periodik. Hal
ini dikarenakan cara pencatatan yang belum
menggunakan sistem pendokumentasian
rekam medis yang sistematis.
Register diartikan sebagai tindakan
mencatat atau mendaftar, juga merujuk
sebagai tata laksana mengumpulkan dan
menyimpan data atau catatan (Gliklich,
2014). Lebih lanjut Gliclich (2014)
menjelaskan lebih lanjut bahwa register
dalam sistem informasi kesehatan sebagai
dokumen yang berisi informasi seragam
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tentang individu, dikumpulkan dengan
cara yang sistematis dan komprehensif,
untuk tujuan layanan yang telah ditentukan.
Register pasien layanan perawat-desa
dibuat menggunakan software exel untuk
meminimalir penggunaan kertas dan risiko
rusaknya data pasien. Register pasien dibuat
untuk dapat melakukan rekapitulasi guna
mengetahui jumlah pelayanan pasien dalam
satu hari, satu bulan, atau satu tahun Adapun
item dalam register pasien ini meliputi,
nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir,
alamat pasien, dan nomor telpon.
Prosedur
Medis

Pendokumentasian

Rekam

Kebutuhan terakhir yang diperlukan dalam
sistem pendokumtasian pasien lansiaketergantungan pada layanan perawatdesa adalah prosedur pendokumentasian
yang berupa SOP guna pelaksanaan
pendokumentasian
rekam
medis.
Berdasarkan Permenkes No. 2052 Tahun
2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan
Praktik Kedokteran BAB I pasal 1 ayat 11,
Standar Prosedur Operasional atau Standard
Operating Procedure (SOP) adalah suatu
perangkat instruksi/langkah-langkah yang
dibakukan untuk menyelesaikan suatu
proses kerja rutin tertentu. Dalam hal ini
proses kerja rutin tertentu adalah proses
pencatatan data pasien untuk disimpan guna
keperluan perawatan atau rujukan pasien
selanjutnya. Perawat-desa yang melayani
masyarakat lansia-ketergantungan di desa
Panggungharjo hanya satu orang, baik
sebagai tenaga medis maupun sebagai
pencatat data, sehingga dalam pelaksnaan
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tugasnya perlu didukung oleh peraturan dan
ketentuan agar pekerjaan dapat terselesaikan
secara efektif dan efisien. Salah satu
peraturan, maka SOP pendokumentasian
perlu dibuat, sebagai salah satu kebutuhan
yang harus dipenuhi.
Kebutuhan akan SOP saat membuat
desain dalam pendokumentasian rekam
medis, baik formulir maupun map,
akan melengkapi dan mendukung akan
terlaksananya pendokumentaian tersebut.
Menurut Kristina (2019) bahwa penilaian
SNARS MIRM 15 belum terpenuhi karena
belum dibuat SOP yang mengatur tentang
desain formulir, ketidak lengkapan format,
prinsip formulir ringkasan pulang. Oleh
karena itu, semua formulir rekam medis
perlu dibuatkan SOP tentang tata laksana
pendokumentasiannya.
4. KESIMPULAN
Hasil
analisis
kebutuhan
dalam
menyelesaikan masalah pendokumentasian
pasien lansia-ketergantungan dalam layanan
perawat-desa adalah membuat map berkas
rekam; membuat formulir rekam medis
yangmana setiap lembar memuat informasi
identitas pasien; membuat buku register;
membuat sistem penomoran berkas rekam
medis guna kemudahan penjajaran dan
pengambilan kembali; membuat prosedur
pendokumentasian rekam medis pasien
lansia-ketergantungan. Rekomendasi
bagi pihak perawat desa terhadap solusi
tersebut adalah melaksanakan sistem
pendokumentasian sesuai prosedur yang
telah ditetapkan dan lebih tertib administratif
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dalam melaksanakan pendokumentasian
data pasien.
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