PROSIDING:
SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Terkait Rekam Medis

PELAKSANAAN KREDENSIAL PROFESI PMIK DALAM RANGKA
MENINGKATKAN MUTU LAYANAN
DI RSU BINTUNI PAPUA BARAT
1

Suryo Nugroho Markus, 2Eliza Konda Landowero
Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, yoyokgodean@gmail.com
2
Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta, eliza.konda@yahoo.co.id
1

ABSTRAK
Sebagai salah satu Institusi pelayanan kesehatan, maka rumah sakit mempunyai tugas dan tanggungjawab
untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien. Hal ini dapat
dilakukan dengan mengikuti akreditasi KARS dan menjaga standar profesi serta kompetensi para staf medis
maupun staf tenaga kesehatan lainnya yang melakukan tindakan terhadap pasien. Walaupun seseorang telah
memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan, hal itu
harus dibuktikan lagi dengan pemeriksaan kembali kompetensi seseorang tersebut melalui proses assessment
kompetensi dan kredensial staff. Selain itu, proses ini harus dilakukan untuk memenuhi persyaratan akreditasi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang proses kredensial profesi Perekam medis dan
Informasi kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu layanan di RSU Bintuni. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kepala rekam
medis dan petugas rekam medis dengan latar belakang pendidikan D3 Rekam Medis. Obyek penelitian adalah
file kepegawaian, berkas assessment kompetensi, dokumen kredensial dan dokumen review. Dokumen review
diperlukan jika ada temuan terkait peningkatan mutu rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSU
Bintuni Papua Barat telah terakreditasi KARS pada program khusus yang meliputi 4 kelompok kerja, yakni
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Kualifikasi dan Pendidikan Staf
(KPS) dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP). Seluruh staf rekam medis terlibat dalam
akreditasi ini. Dari total 5 petugas rekam medis yang dilakukan assessment kompetensi dan pemeriksaan berkas,
portopolio didapatkan 3 petugas kompeten dan mempunyai kewenangan mandiri dan 2 petugas kompeten
dengan supervisi. .
Kata kunci: Kata Kunci: Akreditasi, Kualifikasi, Kredensial, CPD (Continuing Professional Development)
ABSTRACT
As one of the health care institutions, the hospital has the duty and responsibility to improve the quality of service
and give priority patient safety. This can be done by maintaining professional standards and competence of
medical staff as well as other staff of health personnel performing actions on the patients. Although a staff has
the competence to perform actions related to health care, it must be proven by re-examining this competence
through competency assessment and credentials process. In addition, this process must be performed to
requirements of KARS accreditation.The study aims to to find out about credentials process of profesionals on
Medical Record and Health Information in order to improve the quality of service at Bintuni general Hopital.
The study uses descriptive method with qualitative approach. The subjects in this study are the head of medical
record department and medical record officer with Medical Record vocation education background. The Object
of the study were employee file, competency assessment file, credential document and review document. Review
documents are required if there are findings related to hospital quality improvement. Result;RSU Bintuni /
Bintuni General Hospital has been accredited by KARS in a special program for 4 working groups : PPI, HPK,
KPS and PMKP. All medical record staff are involved in this accreditation. From 5 medical record staff
conducted by competency assessment and examination of portopolio file, 3 officers competent and have
independent authority and 2 officer competent with supervision.
Keywords : Accreditation, Qualification, Credentials, CPD (Continuing Proffesional Development)
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PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan kesehatan di tanah air
yang terjadi adalah kualitas pelayanan kesehatan di
rumah sakit. Kualitas pelayanan rumah sakit dapat
diketahui dari penampilan profesional personal
rumah sakit, efesiensi dan efektivitas pelayanan
serta kepuasan pasien. Kepuasan pasien ditentukan
oleh keseluruhan pelayanan : Pelayanan administrasi,
dokter, perawat, obat-obatan, sarana dan peralatan,
fasilitas, lingkungan fisik rumah sakit dan pelayanan
dibidang rekam medis. Menurut Undang-Undang RI
Nomor 44 tahun 2009, Rumah Sakit adalah Institusi
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna
yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan,
dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna
adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Baik buruknya suatu rumah sakit dinilai dari mutu
pelayanannya, semakin baik mutu pelayanan maka
baik pula lah mutu Rumah sakit tersebut. Mutu
pelayanan kesehatan adalah menunjuk pada tingkat
kesempurnaan penampilan pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan
para pemakai jasa layanan dan pihak lain tata cara
penyelenggaranya sesuai dengan kode etik profesi
serta standar yang telah ditetapkan (Azwar 2010).
Penilaian mutu pelayanan kesehatan dapat digolongkan
menjadi 3 yaitu : Input dapat diartikan masukan
fasilitas kesehatan, antara lain sumber daya manusia,
dana dan sarana. Jika inputnya baik kemungkinan
mutu menjadi baik. Proses dapat dilihat dari relevan
tidaknya proses itu bagi pasien, efektif atau tidak
mutu proses itu sendiri, meliputi metode atau tata
cara pelayanan kesehatan dan pelaksanaan fungsi
manajemen. Output adalah hasil akhir dan tindakan
dokter dan tenaga profesi lainnya terhadap pasien
(Donabedian, 2013).
Menurut PERMENKES NO: 269/MENKES/PER/
III/2008 yang dimaksud rekam medis adalah berkas
yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas
pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, yang telah
diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah
diberikan kepada pasien. Standar profesi rekam medis
dan informasi kesehatan disusun sebagai pedoman
atau acuan bagi tenaga profesi manajemen informasi

60

ISBN: 978-602-6363-47-3

kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dalam menjalan tugas profesinya sebagai
perekam medis.
Kompetensi perekam medis dan informasi kesehatan
merupakan pengetahuan, keterampilan, dan
prilaku yang harus dimiliki oleh seorang profesi
perekam medis dan informasi kesehatan dalam
melakukan tanggungjawab diberbagai tatanan
pelayanan kesehatan. Seorang perekam medis dan
informasi kesehatan harus mempunyai pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku yang merupakan
kompetensi dari profesinya Kompetensi pokok
merupakan kompetensi mutlak yang harus dimiliki
oleh profesi perekam medis, diantaranya: Klasifikasi
dan kodefikasi penyakit dan masalah-masalah yang
berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis,
Hukum dan Etika profesi, Manajemen rekam medis
dan informasi kesehatan, Menjaga mutu rekam medis,
Statistik kesehatan.
Kompetensi pendukung merupakan kemampuan yang
harus dimiliki sebagai pengembang pengetahuan
dan keterampilan dasar untuk mendukung tugas,
kompetensi ini ada 2 yaitu Manajemen Unit Kerja
manajemen informasi kesehatan, Kemitraan Profesi.
Artinya bahwa seorang profesi perekam medis harus
menguasai kompetensi pokok yang telah ditetepkan
oleh organisasi profesi untuk menjalankan kegiatan
rekam medis dan informasi kesehatan, sedangkan
Kompetensi pendukung merupakan kemampuan yang
harus dimiliki sebagai pengembangan pengetahuandan
keterampilan dasar untuk mendukung tugas sebagai
pengembangan dari kompetensi dasar. Pentingnya
penguasaan kompetensi ini untuk seorang profesional
petugas rekam medis terkait dengan kualitas kerja
dan jenjang karirnya di unit rekam medis, untuk
menjalankan pekerjaan direkam medis di perlukan
sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi
perekam medis (Gemala Hatta,2011).

Salah satu upaya rumah sakit dalam menjalankan
tugas dan tanggungjawabnya untuk menjaga
keselamatan pasien adalah dengan menjaga
standar profesi dan kompetensi para staf medis
maupun staf tenaga kesehatan lainnya termasuk
PMIK yang melakukan tindakan terhadap pasien.
Walaupun seseorang telah memiliki kompetensi
untuk melakukan tindakan-tindakan yang
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berhubungan dengan pelayanan kesehatan, hal
itu harus dibuktikan lagi dengan pemeriksaan
kembali kompetensi seseorang tersebut dalam
melakukan tindakan.
Proses pembuktian tersebut berpengaruh
terhadap pengakuan profesi yang diberikan
kepada individu, yang mempunyai otoritas atau
dianggap kompeten dalam melakukan suatu
tindakan tersebut, dan hal itu akan tercakup
dalam proses kredensial. Khusus terkait dengan
pemberian kewenangan bagi tenaga dari profesi
Perekam Medis dan Informasi Kesehatan oleh
pimpinan Rumah Sakit dilaksanakan melalui
suatu penugasan Kerja (Work appointment), maka
perlu dilakukan assessment oleh seorang asesor
untuk menilai kesesuai kompetensi yang dimiliki
dengan standar.
Sebelum melakukan kredensial, perlu adanya
suatu kompetensi dalam melakukan assessment
dan membutuhkan perangkat kerjanya. RSU
Bintuni Papua Barat merupakan rumah sakit
pemerintah kelas D dan merupakan sarana
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dari
berbagai kalangan, yaitu pasien umum, BPJS
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),
masyarakat adat dan Asuransi lainnya. Berbagai
upaya telah dilakukan untuk memberikan
pelayanan kesehatan secara optimal di rumah
sakit, antara lain peningkatan sarana gedung,
pengadaan fasilitas kesehatan, peningkatan
sumber daya manusia yang baik salah satu
kewajiban adalah penyelenggaraan rekam medis
yang baik RSU Bintuni Papua Barat juga telah
terakreditasi KARS pada program khusus yang
meliputi 4 kelompok kerja, yakni Pencegahan
dan Pengendalian Infeksi (PPI), Hak Pasien dan
Keluarga (HPK), Kualifikasi dan Pendidikan Staf
(KPS) dan Peningkatan Mutu dan Keselamatan
Pasien (PMKP).
Dari survey awal yang di lakukan di RSU Bintuni
Papua Barat, didapatkan bahwa pendidikan
petugas rekam medis yang berbeda-beda, seperti
tingkat pendidikan D3 rekam medis 5 orang ( 41
% ) dari 12 petugas. Ini menunjukkan bahwa
masih ada kesenjangan tingkat pendidikan rekam
medis dengan tingkat pendidikan yang bukan

rekam medis. Dari 5 petugas dengan pendidikan
D3 Rekam Medis belum tentu menguasai
kompetensi perekam medis. Direktur RS dalam
rangka akreditasi program khusus meminta semua
staff rekam medis dilakukan kredensial sesuai
standar KPS untuk menentukan pengelolaan
petugas dan meningkatkan mutu layanan di RSU
Bintuni dalam bidang rekam medis. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang
proses kredensial profesi Perekam medis dan
Informasi kesehatan dalam rangka meningkatkan
mutu layanan di RSU Bintuni.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Subyek yang diteliti
dalam penelitian ini adalah kepala rekam medis dan
petugas rekam medis dengan latar belakang
pendidikan D3 Rekam Medis berjumlah 5 orang.
Obyek penelitian adalah file kepegawaian, berkas
assessment kompetensi, dokumen kredensial dan
dokumen review. Dokumen review diperlukan jika
ada temuan terkait peningkatan mutu rumah sakit.

HASIL
Ketersediaan Regulasi Kredensial
RSU Bintuni sebagai rumah sakit pemerintah kelas D
dalam menjalankan operasional rumah sakit selalu
mengacu kepada peraturan daerah setempat. Struktur
organisasi rumah sakit juga sudah ditetapkan oleh
pemerintah daeraj kabupaten Bintuni walaupun
mempunyai perbedaan dengan standar yang ditetapkan
Kementrian Kesehatan.
RSU Bintuni Papua Barat telah terakreditasi KARS
pada program khusus yang meliputi 4 kelompok
kerja, yakni Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
(PPI), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Kualifikasi
dan Pendidikan Staf (KPS) dan Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien (PMKP). Seluruh staf rekam
medis terlibat dalam akreditasi ini.
Proses kredensial bagi staf perekam medis di RSU
Bintuni terdapat dalam kebijakan pengelolaan SDM,
Pedoman pelayanan Rekam medis, Pedoman
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Pelayanan SDM dan Panduan Kredensial bagi
tenaga Kesehatan Lain. Salah satu isi dari kebijakan
tersebut menyangkut prosedur kredensial, penetapan
kompetensi bagi profesi perekam medis dan Informasi
kesehatan, pelaksanaan serta penilaian kredensial.
Regulasi eksternal menggunakan kriteria pada
Permenkes 55 tahun 2013, diadopsi menjadi regulasi
internal dan termuat dalam panduan kredensial tenaga
kesehatan lain untuk profesi Perekam Medis dan
Informasi kesehatan dan selanjutnya disebut sebagai
criteria unjuk kerja.
Proses kredensial di RSU Bintuni untuk tenaga
kesehatan lain dilaksanakan oleh bidang SDM
dikarenakan di RSU Bintuni belum terbentuk komite
tenaga kesehatan lain.

10

11
12

13

14

15

Tabel 1: Kriteria unjuk kerja yang dinilai
No
1
2
3
4
5

6

7

8

9
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Kompetensi Kriteria Unjuk
Penilaian
Kerja (Asesmen Mandiri/
K KS BK
Self Assessment)
Menyeleksi rekam medis
incomplete.
Menyisipkan slip lembar
kekurangan.
Membuat laporan incomplete.
Identifikasi data untuk analisa
kuantitatif rekam medis.
Klasifikasi data untuk analisa
kuantitatif rekam medis.
Memilih,
mengkode
dan
mengindeks seluruh diagnosa
penyakit pasien rawat jalan
sesuai buku pedoman yang
telah ditentukan.
Memberi kode dan indeks
penyakit dan kode tindakan
medis dan kematian pasien
rawat inap sesuai buku
pedoman yang telah ditentukan.
Memberi kode dan indeks
tindakan medis pasien rawat
jalan sesuai buku pedoman
yang ditentukan.
Memberi kode dan indeks
tindakan medis pasien rawat
inap sesuai buku pedoman
yang ditentukan.
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16

17

18
19

20

21

22

23

24

Memproses permintaan surat
keterangan medis, baik untuk
pengadilan maupun non
pengadilan.
Memproses pembuatan resume
/ abstraksi Rekam Medis.
Mensortir rekam medis rawat
jalan.
Menyimpan rekam medis
rawat jalan dan menjaga agar
aman, rahasia, tidak dapat
diakses oleh orang yang tidak
berkepentingan.
Menyimpan rekam medis rawat
jalan inaktif yang bernilai guna
dengan media tertentu.
Menseleksi rekam medis yg
akan disusutkan dalam rangka
proses retensi
Membuat daftar pertelaan rekam medis yang akan disusutkan.
Mengidentifikasikan informasi
yang dibutuhkan sebagai dasar
pengambilan keputusan, baik
pihak intern maupun sarana
pelayanan kesehatan ekstern.
Membuat laporan sebagai
dasar pengambilan keputusan.
Membuat
usulan
bentuk
formulir untuk pengolahan
data kegiatan pelayanan medis
dan panduan pengisiannya.
Mengumpulkan data untuk
penyusunan laporan cakupan
pelayanan pada sarana
pelayaan kesehatan.
Mengumpulkan data penyakit
dan tindakan medis untuk
penyusunan laporan morbiditas
dan Mortalitas pasien rawat
inap.
Mengumpulkan data penyakit
menular untuk penyusunan
laporan morbiditas dan
mortalitas pasien rawat jalan.
Menyusun Laporan mutu pelayanan pada sarana pelayanan
kesehatan/ statistik RS.
Menyusun Laporan morbiditas
dan mortalitas pasien rawat
jalan.
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25

26

27

Jalannya penatalaksanaan proses kredensial
terdapat dalam pedoman pelayanan SDM dan
Panduan Kredensial tenaga kesehatan lain berupa
alur kredensial tenaga kesehatan lain.

Menyusun Laporan morbiditas
dan mortalitas penyakit pasien
rawat inap.
Menyusun Laporan morbiditas
dan
mortalitas
penyakit
menular pasien rawat jalan.
Menyusun Laporan morbiditas
dan
mortalitas
penyakit
menular pasien rawat inap.

Keterangan: K: Kompeten mandiri, KS: Kompeten dengan
Supervisi, BK: Belum Kompeten

Permohonan Kredensial
(Identifikasi Kelengkapan Berkas
dan Form Pemohon)

Verifikasi
(Portofolio Kredensial)

Bidang SDM/Mitra Bestari

Pendaftaran Ulang Pemohon
(Rekredensial)

Keputusan
(Pemberitahuan ke Pemohon)

Pemantauan Mutu, Evaluasi dan
Pengembangan

Assesment Kompetensi
(Uji kompetensi)

Analisa
(Review hasil Assesment
Kompetensi dan Portofolio)

Gambar 1: Alur Kredensial

Pelaksanaan Kredensial
Pemeriksaan kelengkapanBerkas Pendukung
Pelaksanaan kredensial di RSU Bintuni dibantu tim
dari RS Panti Rapih yang mendapatkan pendelegasian
tugas dari profesi (PORMIKI) sebagai assessor dengan
kelengkapan berupa surat tugas dari DPP PORMIKI
karena propinsi Papua Barat belum memiliki DPD
PORMIKI sendiri. Dari total 12 petugas di rekam

medis, hanya terdapat 5 staff (41%) yang mempunyai
ijasah D3 Rekam Medis atau disebut Perekam Medis
dan Informasi Kesehatan.
Proses kredensial diawali dengan permohonan
kredensial oleh pemohon dan selanjutnya dilakukan
verifikasi berkas/portofolio kredensial terhadap
kelengkapan berkas pemohon dalam file kepegawaian
rumah sakit.
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Tabel 2: Hasil verifikasi portofolio berkas untuk kredensial
No

File

1

Kelengkapan proses
rekrutmen
Ijasah
Verifikasi Ijasah
Uji Kompetensi
Surat penempatan
Logbook
STR
SIK

2
3
4
5
6
7
8

9 Sertifikat Pelatihan
10 Penilaian Kinerja
11 Uraian Tugas

“A”
Ada/Lengkap

“B”

“C”

Ad a / Ti d a k
lengkap
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Tidak ada
Tidak ada
Ada
Ada
SIK Sementara SIK
Sementara
Ada
Ada
Ada
Tidak ada
Ada
Ada

Assesmen Kompetensi
Assesment kompetensi wajib dilaksanakan setelah
hasil identifikasi dan verifikasi, di RSU Bintuni
belum menggunakan logbook, sehingga asesor tidak

Ada/Tidak
lengkap
Ada
Ada
Ada
Ada
Tidak ada
Ada
SIK
Sementara
Tidak
Tidak ada
Ada

“D”
Ada/Tidak
lengkap
Ada
Ada
Ada
Ada
Tidak ada
Ada
SIK
Sementara
Tidak
Tidak ada
Ada

“E”
Ada/Tidak
lengkap
Ada
Ada
Ada
Ada
Tidak ada
Ada
SIK
Sementara
Tidak
Tidak ada
Ada

dapat menilai kemampuan pemohon/asesi. Asesor
menggunakan beberapa instrument untuk mengetahui
kompetensi PMIK yang meliputi skill, knowledge
dan attitude.

Tabel 3: Peserta/ Asesi Kredensial
No
1
2
3
4
5

Nama
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

Pengalaman Kerja
4 Tahun
3
3
1
1

Penempatan
Pelaporan, Kepala Rekam Medis
Koding INA CBGs
Koding Rawat Inap, Rawat Jalan, IGD
Assembling, Keterangan Medis
Assembling, Keterangan Medis

Materi assessment kompetensi didasarkan pada
criteria unjuk kerja tetapi dimodifikasi menjadi
soal yang harus dijawab oleh peserta kredensial.

Materi Uji kompetensi tersebut meliputi Statistik,
Hukum, Pendaftaran, Koding, Filing, Analisa
Kelengkapan.

Gambar 2: Jadwal asesmen Kompetensi
64

ISBN: 978-602-6363-47-3

PROSIDING:
SEMINAR NASIONAL REKAM MEDIS & INFORMASI KESEHATAN
Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1 Terkait Rekam Medis

Gambar 3: Contoh soal Koding

Keputusan Kredensial
Kewenangan

dan

Pemberian

Hasil dari assessmen kompetensi, verifikasi berkas
dan wawancara asesor terhadap asesi, maka assessor
memberikan keputusan hasil kredensial dengan
memberikan rekomendasi kewenangan yang
selanjutnya diserahkan kepada direktur rumah sakit
untuk dibuatkan surat penugasan kerja dan rincian
kewenangannya.

1)

2)

3)
Tabel 4: Keputusan kredensial dan pemberian
wewenang
4)
No
1
2
3
4
5

Nama
“A”
“B”
“C”
“D”
“E”

Keputusan
Pemberian Wewenang
Kompeten Mandiri
Kompeten Mandiri
Kompeten Mandiri
Kompeten dengan Supervisi
Kompeten dengan Supervisi

5)

6)

Staf rekam medis belum memahami regulasi
ataupun prosedur yang berlaku di rumah sakit
disebabkan kurangnya sosialisasi prosedur dan
tidak dilibatkan dalam proses penyusunannya.
Kurangnya kesempatan mendapatkan pelatihan di
luar, dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus
rekam medis di Papua. Pelatihan rekam medis di
luar Papua hanya diikuti oleh staff khusus saja,
misalnya staff dengan penempatan koding INA
CBGs
Manajemen RS belum memahami pentingnya
kredensial bagi tenaga kesehatan khususnya
perekam medis
Regulasi pemerintah daerah tidak secara jelas
menetapkan hasil kredensial sebagai salah satu
factor pendukung untuk jabatan fungsional
ataupun reward bagi staf.
Pemantauan atasan terhadap staf kurang dikarena
longgarnya system kepegawaian di RSU Bintuni
terutama terkait kedisiplinan dan pemantauan
kompetensi staf
Belum ada keterlibatan staff PMIK dalam
peningkatan mutu RS

Faktor yang mempengaruhi Kompetensi Staf
Berdasarkan hasil wawancara terhadap asesi, tentang
factor yang menghambat atau mempengaruhi
kemampuan kompetensi staff adalah
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PEMBAHASAN
Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga
kesehatan menyatakan bahwa penyelenggaraan
upaya kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan
yang bertanggungjawab, memiliki etika dan moral
yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara
terus menerus ditingkatkan mutunya melalui
pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi,
registrasi, perijinan serta pembinaan, pengawasan dan
pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan
memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi kesehatan.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap
tenaga kesehatan lain, RSU semestinya membentuk
komite/tim tenaga kesehatan lain, tetapi di RSU Bintuni
karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki, tugas
pengawasan tersebut menjadi tugas bidang Sumber
Daya Manusia. Hal ini beresiko karena bidang SDM
tidak memiliki staff dengan kometensi sebagai tenaga
kesehatan sehingga tidak memahami kompetensi dan
kewenangan sebagai tenaga kesehatan.
Proses rekrutmen tenaga kesehatan dimulai dari
proses perencanaan, wawancara, tes fisik dan
psikotest, uji profesi dan diakhiri dengan kredensial
untuk menentukan kewenangannya. RSU Bintuni
melaksanakan proses kredensial sampai dengan
menerbitkan kewenangan kerja setelah staff perekam
medis bekerja. Hal ini tentunya berdampak dalam
aspek kewenangan terkait masalah hukum. Dalam
standar Akreditasi pokja KPS, standar KPS 15
menyebutkan bahwa rumah sakit memiliki standar
prosedur untuk mengumpulkan, memverifikasi
dan mengevaluasi kredensialing staf kesehatan
professional lainnya (Izin, pendidikan, pelatihan dan
pengalaman). Kelengkapan berkas menjadi suatu
keharusan dalam organisasi legal. Seseorang yang
mampu melakukan pekerjaan tetapi tidak memliki
kewenangan akibat dari pendidikan juga dapat
bermasalah secara hukum. Dari total 5 petugas rekam
medis yang dilakukan assessment kompetensi dan
pemeriksaan berkas, portopolio didapatkan 3 petugas
kompeten dan mempunyai kewenangan mandiri dan 2
petugas kompeten dengan supervisi. Salah satu factor
penyebabnya adalah petugas kesulitan mengakses
informasi terkait keprofesian akibatnya minimnya
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infrastruktur di daerah tersebut, yang mengakibatkan
terhambatnya pemenuhan regulasi bagi staff profesi
Perekam medis dan Informasi kesehatan.
Dalam standar akreditasi rumah sakit, Kinerja staf
kesehatan professional lainnya direview bila ada
indikasi akibat temuan pada aktifitas peningkatan
mutu.RSU Bintuni sebagai rumah sakit yang sudah
terakreditasi, belum secara nyata melibatkan staf
dalam rangka peningkatan mutu. Hal ini menandakan
bahwa pencapaian sasaran keselamatan pasien belum
dilaksanakan secara optimal.

SIMPULAN
Kredensial dan rekredensial merupakan bagian yang
asing dalam keseharian, dapat diartikan sebagai Quality
Assurance dalam memberi suatu kelayakan yang valid
berdasarkan data otentik dan merupakan proses yang
sangat penting dilakukan untuk tenaga kesehatan
dalam melaksanakan pelayanan kesehatan demi
menjaga keselamatan pasien sesuai standar akreditasi
nasional bagi fasilitas kesehatan. Dengan didasarkan
pada patient care bahwa segala yang berkenaan dengan
pasien diberikan suatu kelayakan terhadap prosedur
yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. RSU Bintuni
telah melakukan proses kredensial terhadap semua
tenaga kesehatan khususnya profesi perekam medis
dan Informasi Kesehatan dengan merujuk dari regulasi
pemerintah. Sebagai daerah yang jauh dari ibukota dan
akses pemerintahan propinsi, RSU Bintuni mengejar
ketertinggalan termasuk dalam pengembangan stafnya
antara lain dengan melakukan pemetaan grading
profesi dan peningkatan kemampuan staff melalui
Continuing Proffesional Development (CPD) yang
meliputi aspek Skill, Knowledge dan Attitude.
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