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

PENGELOLAAN REKAM MEDIS KHUSUS PASIEN HIV
DI FASYANKES PRIMER
Harinto Nur Seha
Dosen Politeknik Kesehatan Permata Indonesia, Program Studi Rekam Medis dan Infokes
watermagic@ymail.com
Abstrak
Puskesmas Puger adalah salah satu fasilitas pelayanan kesehatan di Jember yang memiliki klinik VCT. Jumlah
kunjungan pasien di klinik ini meningkat secara signifikan pada tahun 2013 sebanyak 1396 pasien dan dilanjutkan
pada tahun 2014 sebanyak 1727 pasien. Sehingga intensitas pelayanan yang diberikan kepada pasien semakin
tinggi dan berdampak pada peningkatan jumlah dokumen rekam medis pasien yang dihasilkan oleh klinik VCT.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dokumen rekam medis pasien di klinik VCT.
Jenis penelitian adalah deskriptif, cara pengumpulan data pengumpulan dengan wawancara dan observasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pencatatan dilakukan berdasarkan formulir khusus dari menteri
kesehatan namun pengisiannya masih belum optimal. Penyimpanan formulir rekam medis masih kurang menjaga
aspek keamanan dan kerahasiaan. Pelaporan kasus HIV sudah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yaitu
dengan aplikasi sistem informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA).
Kata kunci: Pengelolaan, Dokumen rekam medis, klinik VCT, HIV, Fasyankes primer
Abstract
Puskesmas Puger is one of the health service facilities in Jember which has VCT clinic. The number of patient
visits at this clinic increased significantly in 2013 by 1396 patients and continued in 2014 of 1727 patients. So
the intensity of services provided to patients is increasing and the impact of increasing the number of patient
medical record documents produced by VCT clinic. The aims of this research: to describe the management of
patient medical record documents at VCT clinic. Result: the recording system is done based on a special form
of the health minister but the filling is still not optimal. The storage of medical record forms is still lacking in
maintaining the security and confidentiality aspects. Reporting of HIV cases is in conformity with the Minister
of Health’s regulation with the application of Sistem Informasi HIV/AIDS dan IMS (SIHA).
Keywords: Management, Medical record documents, VCT clinic, HIV, Primary health care

PENDAHULUAN
Voluntary Counselling and Testing (VCT) merupakan
kegiatan untuk membantu penderita HIV/AIDS dengan
mengadakan konseling sebelum maupun sesudah
tes HIV secara sukarela dan dijamin kerahasiaan
informasinya (Technical Update UNAIDS, 2000).
Pemerintah Indonesia mulai dua puluh tahun yang lalu
telah berupaya menanggulangi HIV/AIDS. Keputusan
Presiden no. 36 tahun 1994 tentang pembentukan
komisi penanggulangan HIV/AIDS merupakan
salah satu buktinya. Pemerintah juga mengeluarkan
Keputusan Menteri Kesehatan no. 1285 pada tahun
2002 tentang pedoman penanggulangan HIV/AIDS
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dan penyakit menular seksual sebagai pedoman dasar
setelah membentuk komisi di atas. Keputusan ini berisi
tentang keinginan pemerintah untuk mencegah atau
mengurangi penyebaran HIV/AIDS. Pedoman yang
dibuat oleh Kementerian Indonesia dalam program
VCT adalah Keputusan Menteri Kesehatan no. 1507
tabun 2005 tentang Pedoman Konseling dan Testing
HIV/AIDS secara suka rela.
Jember merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Timur
yang memiliki tiga klinik VCT yaitu di RSD dr.
Soebandi, RSD Balung, dan Puskesmas Puger. Hasil
survey di klinik VCT Puskesmas Puger diperoleh
jumlah kunjungan periode bulan Januari tahun 2010
sampai dengan bulan Nopember 2014 sebagai berikut.
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berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan tentang
VCT yang dibuat pada tahun 2012. Pedoman tersebut
berisi formulir-formulir yang digunakan untuk
mendokumentasikan data pasien HIV beserta
bagaimana cara pengisian yang tepat.

Gambar 1.1 Grafik jumlah kunjungan VCT Puskesmas
Puger bulan Januari 2010 sampai Nopember 2014

Peningkatan jumlah kunjungan yang signifikan terjadi
pada tahun 2013. Kejadian ini mengakibatkan jumlah
penggunaan berkas rekam medis juga meningkat
sehingga diperlukan suatu pengelolaan dokumen
yang baik pada rekam medis klinik VCT Puskesmas
Puger. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk
mendeskripsikan sistem pengelolaan dokumen rekam
medis di klinik VCT Puskesmas Puger dengan cara
membandingkan sistem pengelolaan tersebut dengan
pedoman yang berlaku.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian adalah kualitatif. Tahapan-tahapan
yang dilakukan adalah sebagai berikut : (1) Studi
pendahuluan dan studi pustaka untuk mengidentifikasi
permasalahan yang ada. Kemudian merumuskan
masalah, menetapkan tujuan, melakukan identifikasi
variabel, dan pembuatan instrumen penelitian; (2)
Melakukan pengumpulan data; (3) Menganalisis data
yang telah dikumpulkan dengan cara membandingkan
dengan pedoman yang berlaku; (4) Hasil dari evaluasi
kemudian akan disajikan secara kualitatif untuk
melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan.

HASIL
Sistem Pencatatan Dokumen Rekam Medis
Klinik VCT Puskesmas Puger
Pedoman pencatatan yang digunakan adalah petunjuk
teknis pengisian form manual pencatatan program
pengendalian HIV-AIDS dan IMS tahun 2012. Petugas
menyatakan bahwa pedoman yang dilaksanakan

Pengisian pertama kali yang dilakukan adalah
pemberian nomor rekam medis pada formulir
yang berguna untuk memberikan identifikasi atau
perbedaan antar formulir setiap pasien. Penomoran
yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan ini
masih menggunakan pedoman lama. Pedoman lama
menyebutkan bahwa yang harus diisikan adalah empat
huruf nama pasien ditembah dengan tanggal lahir
dimulai dari tanggal, bulan dan tahun lahir.
Setelah memberikan nomor pada setiap formulir rekam
medis, data yang harus dimasukkan adalah identitas
pasien dan data pemeriksaan. Petugas menjelaskan
pada saat pengisian identitas perlu dilakukan dengan
wawancara kepada pasien maupun dengan meminjam
kartu identitas pasien. Masalah yang dialami petugas
saat melakukan pendataan adalah saat pasien tidak
membawa kartu identitas. Pasien hanya memberikan
informasi yang umum, tidak spesifik seperti yang
dibutuhkan dalam pengisian. Contohnya pada kolom
alamat, pasien hanya memberikan informasi nama
desa saja padahal paa kolom alamat yang diperlukan
adalah alamat lengkap. Alamat lengkap meliputi
RT, RW, Dukuh, Desa dan Kecamatan. Sebenarnya,
alamat digunakan untuk memetakan sumber pasien.

Sistem Penyimpanan Dokumen Rekam Medis
Klinik VCT Puskesmas Puger
Penyimpanan dokumen rekam medis di klinik VCT
Puger dilakukan secara terpisah dengan dokumen
rekam medis Puskesmas. Dokumen yang disimpan
berisi formulir registrasi konseling dan tes HIV,
informed concen, hasil laboratorium, dan surat
rujukan jika ada. Lembar-lembar ini disatukan dengan
staples di bagian kiri atas. Dokumen-dokumen ini
dikumpulkan setiap satu bulan sekali dan dimasukkan
dalam satu map kertas.
Map yang berisi formulir tersebut disimpan di dalam
almari dan ada pula yang hanya diletakkan di atas
sofa.
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Sistem Pelaporan Dokumen Rekam Medis
Klinik VCT Puskesmas Puger
Laporan yang disusun oleh klinik VCT Puskesmas
Puger memanfaatkan aplikasi SIHA. Aplikasi ini
dibuat oleh Kementerian kesehatan sebagai sarana
untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara
langsung dengan memanfaatkan sistem informasi.
Aplikasi ini merupakan bentuk software dari formulirformulir yang digunakan di klinik VCT. Setiap bulan
petugas melakukan penginputan data sesuai dengan
yang ada di formulir ke dalam aplikasi SIHA. Aplikasi
ini secara otomatis sudah bisa menyusun laporan yang
diperlukan. Petugas melakukan export data menjadi
bentuk .zip yang dikirimkan kepada kementerian
kesehatan dan dalam bentuk .xls untuk dicetak dan
dikirim kepada dinas kesehatan.

PEMBAHASAN
Sistem Pencatatan Dokumen Rekam Medis
Klinik VCT Puskesmas Puger
Pemberian nomor rekam medis dengan menuliskan empat
huruf awal nama ditambah enam angka tanggal lahir (dua
angka tanggal lahir, dua angka bulan lahir, dan dua angka
tahun lahir) dapat mempermudah petugas dalam mengisi
form yang ada di aplikasi sistem informasi HIV/AIDS
(SIHA). Hal ini karena dalam aplikasi SIHA terdapat
kolom tanggal lahir yang harus diisi, akan tetapi di formulir
registrasi tidak terdapat kolom untuk isian tanggal lahir.
Pencatatan data sosial yang dilakukan di klinik VCT
Puskesmas Puger dilakukan dengan mengisi formulir
sesuai dengan jawaban dari interaksi dengan pasien. Hal ini
dapat mengurangi tingkat kelengkapan dan keakuratan data
(Menteri Kesehatan RI, 2008). Pada pedoman pengisian
data diperlukan alat bukti identitas dari pasien seperti Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk
)ningkatkan kualitas data yang diperoleh.

Sistem Penyimpanan Dokumen Rekam Medis
Klinik VCT Puskesmas Puger
Pengumpulan formulir pasien HIV perbulan dalam
satu map kertas dapat menimbulkan suasana tidak
rapi. Pengumpulan dengan cara seperti ini akan
menyulitkan petugas saat membutuhkan dokumen
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tersebut jika ada pasien yang berkunjung ulang
(Giyana, 2012).
Penyimpanan yang dilakukan di luar rak rekam medis
dapat menimbulkan ketidakamanan isi maupun fisik dari
dokumen rekam medis. (Menteri Kesehatan RI, 2006)

Sistem Pelaporan Dokumen Rekam Medis
Klinik VCT Puskesmas Puger
Puskesmas melakukan pelaporan dengan mengumpulkan
data yang dikelompokkan berdasarkan kebutuhan sehingga
mendapat suatu informasi yang bermakna (Pamungkas,
2012).
Sistem pelaporan yang digunakan sudah sesuai dengan
Buku Manual Aplikasi Sistem Informasi HIV-AIDS dan
IMS (versi 1.6.5). Pada buku ini terdapat cara pengisian
sampai laporan apa saja yang dapat disusun berdasarkan
data yang dimasukkan oleh petugas.

SIMPULAN
1.

2.

3.

Pencatatan dokumen rekam medis di klinik
VCT Puger berpedoman pada petunjuk teknis
pengisian form manual pencatatan program
pengendalian HIV-AIDS dan IMS tahun 2012
yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan. Akan
tetapi ada beberapa formulir yang tidak digunakan
dalam proses pencatatan karena keterbatasan
dalam pemberian pelayanan. Klinik VCT Puger
masih menggunakan pedoman yang lama karena
ada data yang dibutuhkan dalam penginputan di
aplikasi SIHA. Data lain yang perlu di perhatikan
juga adalah data sosial pasien. Data ini sebaiknya
diisi sesuai dengan kartu identitas pasien.
Penyimpanan yang dilakukan di klinik VCT
Puger tidak dilakukan sesuai pedoman. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya formulir yang
menumpuk dan tidak rapi. Formulir registrasi tiap
pasien disatukan per bulan dalam map kertas dan
ditumpuk tanpa ada sistem penyimpanan yang
terstruktur.
Pelaporan yang dilakukan oleh klinik VCT
Puger menggunakan aplikasi SIHA. Data yang
diinputkan dalam aplikasi disesuaikan dengan
data di formulir manual yang digunakan.
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