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Intisari 
 

 
Latar Belakang: Berkas rekam medis inaktif pada rak penyimpanan tidak 
selamanya akan disimpan, karena jumlah rekam medis di rumah sakit 
terus bertambah. Pemusnahan rekam medis merupakan salah satu upaya 
yang dilakukan oleh pihak rumah sakit dengan tujuan mengurangi 
penumpukan berkas rekam medis di ruang penyimpanan. Rumah Sakit 
Panti Rini mempunyai dua ruang penyimpanan rekam medis aktif dan 
tidak mempunyai ruang penyimpanan rekam medis inaktif secara khusus. 
Rekam medis inaktif di simpan di ruang penyimpanan rekam medis aktif. 
Karena ruang tersebut sudah penuh ada sebagian rekam medis inaktif 
yang disimpan di dalam kardus dan hanya diletakkan di lantai dekat rak 
penyimpanan. Untuk mengurangi berkas rekam medis inaktif tersebut 
rumah sakit melakukan pemusnahan. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan 
pemusnahan berkas rekam medis rawat inap inaktif di Rumah Sakit Panti 
Rini Kalasan  dari segi SDM dan Fasilitasnya dan mengetahui pelaksanaan 
penilaian terhadap berkas rekam medis rawat inap inaktif yang akan 
dimusnahkan.  
Metodologi Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
kualitatif dengan rancangan cross sectional. Metode pengambilan data 
dengan menggunakan wawancara dan observasi.  
Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa pemusnahan berkas rekam 
medis rawat inap inaktif dimulai dengan pengusulan oleh Kepala Sub 
Seksi Rekam Medis kepada direktur rumah sakit untuk melakukan 
pemusnahan dan mengadakan dua tenaga kontrak untuk melaksanakan 
penilaian dan pemilahan. Fasilitas yang digunakan untuk melakukan 
pemusnahan meliputi tempat, alat pencacah dan komputer. Pelaksanaan 
penilaian berkas rekam medis yang akan dimusnahkan berdasarkan tata 
cara penilaian yang terdapat pada prosedur pemusnahan berkas rekam 
medis. 
 
 
Kata Kunci : Pemusnahan, rekam medis inaktif, penilaian, pemilahan, 
fasilitas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang 

Rekam Medis pada pasal 1, rekam medis adalah berkas yang berisikan 

catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien. Setiap rumah sakit harus membuat rekam medis baik itu 

rekam medis rawat jalan maupun rekam medis rawat inap. Rekam 

medis juga berguna sebagai bukti tertulis atas tindakan-tindakan 

pelayanan terhadap seseorang pasien, juga mampu melindungi 

kepentingan hukum bagi pasien yang bersangkutan, rumah sakit 

maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya, apabila dikemudian 

hari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan menyangkut rekam medis 

itu sendiri. 

Rekam medis harus disimpan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Untuk sarana pelayanan kesehatan dirumah sakit, rekam medis 

pasien rawat inap harus disimpan sekurang-kurangnya lima tahun 

sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat di rumah sakit. 

Setelah lima tahun, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali 

ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik.  
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Berkas rekam medis pada rak penyimpanan tidak selamanya 

akan disimpan. Hal ini dikarenakan jumlah rekam medis di rumah 

sakit terus bertambah sehingga ruang penyimpanan akan penuh dan 

tidak mencukupi lagi untuk rekam medis yang baru. Pemusnahan 

rekam medis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak 

rumah sakit dengan tujuan mengurangi penumpukan berkas rekam 

medis di ruang penyimpanan. Pemusnahan adalah kegiatan 

menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya 

serta yang tidak memiliki nilai guna (Barthos, 2007).  

Berkas rekam medis dikatakan aktif ketika tanggal pulang atau 

tanggal kunjungan terakhir masih dalam jangka waktu tiga sampai 

lima tahun dari tanggal sekarang. Berkas rekam medis dikatakan 

inaktif ketika rekam medis tersebut jarang diambil dan disimpan 

kembali. Oleh karena itu, file-file rekam medis inaktif disimpan di 

tempat yang jarang diakses daripada rekam medis yang masih aktif 

(Skurka, 2003). 

Rekam medis yang dinyatakan inaktif tetap disimpan karena 

informasi yang terdapat didalamnya masih diperlukan untuk 

pendidikan, penelitian dan berobat kembali pasien. Apabila rekam 

medis inaktif sudah disimpan dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan ketentuan yang ada tidak digunakan lagi maka rekam medis 

tersebut dapat dimusnahkan.  
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Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan 

wawancara terhadap Kepala Sub Seksi Rekam Medis di Rumah Sakit 

Panti Rini Kalasan, ruang penyimpanan rekam medis terdapat di dua 

tempat yang terpisah, yaitu di belakang tempat pendaftaran pasien 

rawat jalan dan di samping ruang laboratorium. Kedua ruang 

penyimpanan tersebut sama-sama berfungsi untuk menyimpan 

berkas rekam medis aktif. Rekam medis inaktif tidak mempunyai 

ruang penyimpanan secara khusus sehingga berkas rekam medis 

inaktif disimpan di ruang penyimpanan berkas rekam medis aktif 

yang berada di samping ruang laboratorium, tetapi disimpan dalam 

rak tersendiri. Namun, karena ruang penyimpanan tersebut sudah 

penuh, ada sebagian rekam medis inaktif yang disimpan di dalam 

kardus dan hanya diletakkan di lantai dekat rak penyimpanan.  

Untuk mengurangi berkas rekam medis inaktif yang ada di 

ruang penyimpanan tersebut, Rumah Sakit Panti Rini akan melakukan 

pemusnahan berkas rekam medis. Hal ini menarik peneliti untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan berkas rekam 

medis inaktif di Rumah Sakit Panti Rini. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pelaksanaan pemusnahan berkas rekam 

medis inaktif di Rumah Sakit Panti Rini Kalasan.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pelaksanaan pemusnahan berkas rekam medis inaktif 

di Rumah Sakit Panti Rini Kalasan.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui persiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan 

pemusnahan; 

b. Mengetahui fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan 

pemusnahan; 

c. Mengetahui pelaksanaan penilaian berkas rekam medis inaktif 

yang akan dimusnahkan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Rumah Sakit 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan pemusnahan berkas 

rekam medis inaktif yang akan dimusnahkan agar sesuai dengan 
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peraturan yang ada sehingga nantinya dapat diimplementasikan di 

rumah sakit. 

2. Bagi Peneliti 

a. Memberikan tambahan pengetahuan yang dapat dipakai 

sehingga peneliti dapat memperoleh perbedaan apa yang 

dipelajari di kampus dengan apa yang ada di rumah sakit.   

b. Memberikan bekal pengalaman implementasi yang nyata 

sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan masukkan materi yang berharga sebagai sumber 

pembelajaran bagi pendidikan mahasiswa D3 rekam medis. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dasar  untuk 

pengembangan penelitian lain yang relevan. 

  

E. Keaslian Penelitian 

Menurut sepengetahuan peneliti, penelitian mengenai persiapan 

pemusnahan berkas rekam medis rawat inap inaktif di Rumah Sakit 

Panti Rini Kalasan belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun, 

beberapa penelitian yang serupa pernah dilakukan, antara lain: 

1. Rozi (2004) yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Penyusutan 

Berkas Rekam Medis Di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta”.  
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Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan pemindahan berkas  

rekam medis dilakukan secara bertahap atau per angka digit 

terakhir. Tata cara penilaian, ketentuannya sudah sesuai ketentuan 

dan prosedur penilaian berkas rekam medis yang berlaku di 

Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.  

Persamaan dari penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan rancangan cross sectional.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rozi (2004) adalah 

penelitian Rozi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pelaksanaan pemindahan berkas rekam medis yang dilakukannya 

secara bertahap atau per angka digit terakhir sedangkan penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui persiapan pemusnahan berkas 

rekam medis inaktif di Rumah Sakit Panti Rini.   

2. Rahajeng (2006) yang berjudul “Penyusutan Rekam Medis Inaktif 

Di RSUP Dr. Sardjito”.  

Hasil penelitian ini menunjukkan penyusutan dilakukan setiap 

tahun.  Proses penyusutan rekam medis inaktif meliputi persiapan, 

pemindahan, dan pemusnahan. Pada proses persiapan petugas 

melakukan penilaian terhadap rekam medis yang sudah tidak 

digunakan selama lima tahun terakhir.  

Persamaan dari penelitian adalah jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif dan rancangan cross sectional.  
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Perbedaan dari penelitian adalah penelitian Rahajeng bertujuan 

untuk menegetahui proses penyusutan rekam medis inaktif 

sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persiapan 

pemusnahan berkas rekam medis inaktif di Rumah Sakit Panti Rini. 

3. Ratih (2009) yang berjudul “Persiapan Pemusnahan Rekam Medis 

Di Puskesmas Kalasan Sleman DIY” 

Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan persiapan 

pemusnahan rekam medis Puskesmas Kalasan Sleman DIY yang 

mengacu pada Prosedur Tetap Puskesmas Kalasan Sleman DIY. 

Persamaan dari penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif dan rancangan cross sectional. 

Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian Ratih bertujuan 

untuk mengetahui kegiatan persiapan pemusnahan rekam medis 

Puskesmas Kalasan Sleman DIY sedangkan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui persiapan pemusnahan berkas rekam medis dari 

segi SDM dan fasilitasnya di Rumah Sakit Panti Rini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Konsep 

1. Rekam Medis 

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 269/MENKES/PER/2008 tentang 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. 

Tujuan rekam medis menurut Hatta (2008) dapat dibagi dalam 

dua kelompok besar, yaitu tujuan primer dan tujuan sekunder. 

a. Tujuan Primer 

Tujuan primer rekam medis ditujukan kepada hal yang paling 

berhubungan langsung dengan pelayanan pasien. Tujuan primer 

terbagi dalam lima kepentingan, yaitu : 

1) Untuk kepentingan pasien, rekam medis merupakan alat 

bukti utama yang mampu membenarkan adanya pasien 

dengan identitas yang jelas dan telah mendapatkan berbagai 

pemeriksaan dan pengobatan di sarana pelayanan kesehatan 

dengan segala hasil serta konsekuensi biayanya. 
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2) Untuk kepentingan pelayanan pasien, rekam medis 

mendokumentasikan pelayanan yang diberikan oleh tenaga 

kesehatan, penunjang medis dan tenaga lain yang bekerja 

dalam berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. 

3) Untuk kepentingan manajemen pelayanan, rekam medis yang 

lengkap memuat segala aktivitas yang terjadi dalam 

manajemen pelayanan sehingga digunakan dalam 

menganalisis berbagai penyakit, menyusun pedoman praktik, 

serta untuk mengevaluasi mutu pelayanan yang diberikan. 

4) Untuk kepentingan menunjang pelayanan, rekam medis yang 

rinci akan mampu menjelaskan aktivitas yang berkaitan 

dengan penanganan sumber-sumber yang ada pada 

organisasi pelayanan di rumah sakit, menganalisis 

kecenderungan yang terjadi dan mengkomunikasikan 

informasi di antara klinik yang berbeda. 

5) Untuk kepentingan pembiayaan, rekam medis yang akurat 

mencatat segala pemberian pelayanan kesehatan yang 

diterima pasien. Informasi ini menentukan besarnya 

pembayaran yang harus dibayar. 

b. Tujuan Sekunder 

Tujuan sekunder rekam medis ditujukan kepada hal yang 

berkaitan dengan lingkungan seputar pelayanan pasien namun 
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tidak berhubungan langsung secara spesifik, yaitu untuk 

kepentingan edukasi, riset, peraturan dan pembuatan kebijakan. 

Rekam medis aktif adalah berkas rekam medis yang tanggal 

pulang atau tanggal kunjungan terakhir masih dalam jangka waktu 

tiga sampai lima tahun dari tanggal sekarang (Skurka, 2003). Rekam 

medis inaktif adalah naskah/berkas yang telah disimpan minimal 

selama lima tahun di unit kerja rekam medis dihitung sejak tanggal 

terakhir pasien tersebut dilayani pada sarana pelayanan kesehatan 

atau lima tahun setelah meninggal dunia (Dirjen Pelayanan Medik 

1995 No.HK.00.06.1.5.01160). 

2. Rekam Medis Rawat Inap 

Menurut Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 isi 

rekam medis untuk pasien rawat inap sekurang-kurangnya  

memuat: 

a. Identitas pasien; 

b. Tanggal dan waktu; 

c. Hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan 

riwayat penyakit; 

d. Hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medic; 

e. Diagnosis; 

f.   Rencana penatalaksanaan; 

g. Pengobatan dan/atau tindakan; 
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h. Persetujuan tindakan bila diperlukan; 

i.   Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan; 

j.   Ringkasan pulang; 

k. Nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga 

kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan; 

l.   Pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu; 

m. Untuk pasien gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.  

Berdasarkan teori di atas, rekam medis rawat inap adalah 

berkas rekam medis yang sekurang-kurangnya berisi identitas 

pasien, pemeriksaan, diagnosis, persetujuan tindakan medis jika ada, 

tindakan/pengobatan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada 

pasien. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 

269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, rekam medis 

pasien rawat inap harus disimpan sekurang-kurangnya lima tahun 

sejak pasien berobat terakhir atau pulang dari berobat di rumah 

sakit. Setelah lima tahun, rekam medis dapat dimusnahkan kecuali 

ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik. Ringkasan 

pulang dan persetujuan tindakan medik wajib disimpan dalam 

jangka waktu sepuluh tahun sejak ringkasan dan persetujuan 

tindakan medik dibuat. 
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3. Jadwal Retensi 

Menurut Barthos (2007), jadwal retensi arsip adalah suatu 

daftar yang memuat kebijaksanaan seberapa jauh sekelompok arsip 

dapat disimpan atau dimusnahkan. Dengan demikian, jadwal retensi 

merupakan suatu daftar yang menunjukkan: 

a. Lamanya masing-masing arsip disimpan pada file aktif (satuan 

kerja), sebelum dipindahkan ke pusat penyimpanan arsip (file 

inaktif). 

b. Jangka waktu lamanya penyimpanan masing-masing 

sekelompok arsip sebelum dimusnahkan ataupun dipindahkan 

ke Arsip Nasional RI. 

Jadwal retensi arsip mempunyai tujuan  sebagai berikut: 

a. Penyisihan arsip-arsip dengan tepat bagi arsip-arsip yang tidak 

memiliki jangka waktu simpan lama. 

b. Panyimpanan sementara arsip-arsip yang tidak diperlukan lagi 

bagi kepentingan administrasi. 

c. Pemeliharaan arsip-arsip yang bernilai permanen. 

Menurut surat edaran Dirjen Pelayanan Medik Nomor 

HK.00.06.1.5.01160 tertanggal 21 Maret 1995 tentang Petunjuk Teknis 

Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar Dan Pemusnahan Arsip 

Rekam Medis Di Rumah Sakit, untuk pertama kalinya sebelum 
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melakukan proses retensi harus terlebih dahulu ditetapkan jadwal 

retensi arsip rekam medis dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1. 
Jadwal Retensi Arsip 

No Keluhan Penyakit 
Aktif Inaktif 

Rawat 
Jalan 

Rawat 
Inap 

Rawat 
Jalan 

Rawat 
Inap 

1 Umum 5th 5th 2th 2th 

2 Mata 5th 10th 2th 2th 

3 Jiwa 10th 5th 5th 2th 

4 Orthopedi 10th 10th 2th 5th 

5 Kusta 15th 15th 2th 2th 

6 Ketergantunga
n obat 

15th 15th 2th 2th 

7 Jantung 10th 10th 2th 2th 

8 Paru 5th 10th 2th 2th 

9 Anak Menurut kebutuhan 2th 2th 

Sumber: Dirjen Pelayanan Medik 
Selain itu, menurut Sudra (2008), dalam pelaksanaan retensi 

yang perlu dipertimbangkan adalah: 

a. Ketersedian ruang penyimpanan (filing) biasanya selama masih 

mencukupi maka pihak rumah sakit masih ”belum minat” untuk 

melakukan penyusutan berkas rekam medis. 

b. Tingkat penggunaan rekam medis, misalnya kalau di rumah 

sakit tersebut sering dilakukan penelitian atau sebagaimana 

sarana pendidikan maka umumnya rumah sakit akan 

menyimpannya lebih lama. 

c. Kasus-kasus yang tekait masalah hukum (medico-legal) biasanya 

juga disimpan lebih lama sampai 20 tahun misalnya kasus 
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pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pengguguran, dan 

sebagainya.  

Menurut Hatta (2008), selain hukum, peraturan dan standar 

akreditasi, retensi rekam medis bergantung juga pada 

penggunaannya dalam suatu intitusi kesehatan. Sebagai contoh, 

sebuah fasilitas yang menyediakan layanan khusus untuk anak-anak 

mungkin memiliki kebijakan retensi yang berbeda dengan sebuah 

klinik dokter keluarga. Demikian pula sebuah fasilitas perawatan 

akut mungkin memiliki kebijakan retensi yang berbeda dengan 

sebuah fasilitas perawatan jangka panjang yang merawat 

lansia/geriatri. Komite medis dari setiap fasilitas layanan kesehatan 

harus menganalisis kebutuhan medis dan administratif untuk 

memastikan bahwa rekam medis pasien-pasiennya selalu siap untuk 

dilihat kembali, dinilai kualitasnya, dan lain-lain. Maka pada banyak 

kasus, intitusi layanan kesehatan meretensi rekam medis lebih lama 

dari yang ditetapkan oleh hukum. 

4. Penyimpanan Rekam Medis Inaktif 

Menurut Depkes RI (1997), ada dua cara pengurusan 

penyimpanan dalam penyelenggaraan rekam medis, yaitu : 

a. Sentralisasi 

Sentralisasi ini diartikan menyimpan rekam medis seorang 

pasien dalam satu kesatuan baik catatan-catatan kunjungan 
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poliklinik maupun catatan-catatan selama seorang pasien 

dirawat. Sistem ini disamping banyak kebaikannya juga ada 

kekurangannya. Kebaikan dari sistem ini adalah dapat 

mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan 

penyimpanan rekam medis, dapat mengurangi jumlah biaya 

yang dipergunakan untuk peralatan dan ruangan, tata kerja dan 

peraturan mengenai kegiatan pencatatan medis mudah 

distandarisasikan, memungkinkan peningkatan efisiensi kerja 

petugas penyimpanan, mudah menerapkan sistem unit record. 

Adapun kekurangannya adalah petugas menjadi lebih sibuk 

karena harus menangani unit rawat jalan dan unit rawat inap, 

serta tempat penerimaan pasien harus bertugas selama 24 jam. 

b. Desentralisasi 

Dengan cara desentralisasi terjadi pemisahan antara rekam 

medis poliklinik dengan rekam medis penderita dirawat. Rekam 

medis disimpan di satu tempat penyimpanan sedangkan rekam 

medis penderita dirawat disimpan di bagian pencatatan medis. 

Kebaikan dari sistem ini adalah efisiensi waktu sehingga pasien 

mendapatkan pelayanan lebih cepat dan beban kerja yang 

dilaksanakan petugas lebih ringan. Sedangkan kekurangannya 

adalah terjadi duplikasi dalam pembuatan rekam medis, biaya 

yang diperlukan untuk peralatan dan ruangan lebih banyak. 
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Menurut Sulistyo-Basuki (2003), arsip dinamis inaktif adalah 

arsip yang sudah jarang digunakan namun harus tetap 

dipertahankan untuk keperluan rujukan atau memenuhi persyaratan 

retensi sesuai ketentuan undang-undang. Dalam menentukan cara 

untuk menyimpan arsip dinamis inaktif yang dilihat dari segi 

manajemen arsip dinamis dan pemakai, perusahaan  memerlukan 

tiga pertimbangan, yaitu: 

a. Pengembangan jadwal pemusnahan 

Jadwal pemusnahan dimuat dalam jadwal retensi arsip dinamis, 

keberadaan jadwal untuk menjamin bahwa arsip dinamis tetap 

dipertahankan dalam jangka waktu yang sesuai dengan  

nilainya. 

b. Keputusan menyangkut media penyimpanan 

Untuk mengambil keputusan apakah arsip dinamis inaktif akan 

tetap disimpan dalam format kertas atau format elektronik. 

c. Keputusan menyangkut fasilitas penyimpanan 

Keputusan ini menyangkut jenis fasilitas penyimpanan yang 

paling sesuai untuk menyimpan arsip dinamis inaktif, serta 

metode pemusnahan yang sesuai. 

5. Fasilitas Ruang Penyimpanan 

Menurut Depkes RI (1997), alat penyimpanan yang baik, 

penerangan yang baik, pengaturan suhu, pemeliharaan ruangan, 
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perhatian terhadap faktor keselamatan, bagi suatu kamar 

penyimpanan rekam medis sangat membantu memelihara dan 

mendorong kegairahan kerja dan produktivitas pegawai-pegawai 

yang bekerja di  situ.  

Alat penyimpanan rekam medis yang umum dipakai adalah: 

a. Rak terbuka (open self file unit); 

b. Lemari lima laci (five dramer file unit). 

Disamping itu masih ada alat-alat penyimpanan yang lebih 

modern, misalnya roll o’ pack. Akan tetapi, alat penyimpanan ini 

hanya mampu dimiliki oleh rumah sakit-rumah sakit tertentu saja 

mengingat harganya yang mahal. 

Rak terbuka lebih dianjurkan pemakaiannya dengan alasan 

sebagai berikut: 

a.     Harganya lebih murah; 

b.     Petugas dapat mengambil dan menyimpan rekam medis lebih 

cepat; 

c.     Menghemat ruangan dengan menampung lebih banyak rekam 

medis dan tidak terlalu memakan tempat. 

6. Penyusutan Rekam Medis 

Menurut Depkes RI (1997), penyusutan rekam medis adalah 

suatu kegiatan pengurangan arsip dari rak penyimpanan dengan 

cara: 
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a. Memindahkan arsip rekam medis inaktif dari rak aktif ke rak 

inaktif dengan cara memilah pada rak penyimpanan sesuai 

dengan tahun kunjungan. 

b. Memikrofilmisasi berkas rekam medis inaktif sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

c. Memusnahkan berkas rekam medis yang telah dimikrofilm 

dengan cara tertentu sesuai ketentuan. 

Menurut Sulistyo-Basuki (2003), penyusutan arsip dinamis  

merupakan kegiatan pengurangan arsip dinamis dengan cara: 

a. Memindahkan arsip dinamis aktif yang memiliki frekuensi 

penggunaan rendah ke penyimpanan arsip dinamis inaktif. 

b. Memindahkan arsip dinamis inaktif dari unit pengolah atau 

penerima ke pusat arsip dinamis inaktif. 

c. Memusnahkan arsip dinamis bila sudah jatuh waktu. 

d. Menyerahkan arsip dinamis inaktif dari unit arsip dinamis 

inaktif ke depo arsip statis. 

Menurut Amsyah (2005), tindakan-tindakan dalam proses 

penyusutan antara lain: 

a. Mengurangi (weeding) yaitu memilih dan memilah berkas atau 

folder yang telah mencapai masa inaktif, sesuai dengan jadwal 

retensi arsip. Pengurangan ini dapat berarti pula menyisihkan 

bahan-bahan yang tidak berguna yang ada di dalam folder, 
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misalnya sampul, formulir yang tidak bernilai, dokumen yang 

jika disingkirkan tidak mempengaruhi isi folder secara 

keseluruhan. 

b. Penyisihan berkas, baik yang akan dimusnahkan ataupun yang 

akan dipindahkan disisihkan dari berkas aktifnya. Arsip tersebut 

harus tetap dalam keadaan teratur dan ditempatkan pada 

tempat yang layak pula, misalnya pada rak. 

c. Sortir, arsip yang telah disisihkan disortir untuk memilah-

milahkan antara berkas yang akan dimusnahkan dan yang akan 

dipindahkan. Bagi arsip yang akan dipindahkan untuk 

sementara waktu disimpan atau ditahan sementara. Untuk 

menghindari jika sewaktu-waktu ada berkas yang masih 

diperlukan. Batas waktu penahanan ini dapat dua atau tiga 

bulan, asalkan tidak terapkan lama. Bagi berkas yang akan 

dimusnahkan juga ditahan pada tempat yang layak dan tetap 

dalam pengawasan. 

d. Pendaftaran, baik arsip yang akan dimusnahkan maupun yang 

akan dipindahkan dibuat daftarnya. Kegiatan pendaftaran 

berupa pengumuman data melalui suatu survey terhadap arsip-

arsip inaktif yang ada dalam tanggung jawab lembaga negara 

atau badan pemerintahan yang bersangkutan. 
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e. Menempatkan pada boks, arsip yang akan dipindahkan tetap 

dipertahankan sistem pemberkasannya dan ditempatkan pada 

boks yang telah disediakan. Pada boks diberi label yang 

memberikan petunjuk tentang isi boks secara singkat. 

Membuat berita acara, pemindahan dan pelaksanaan 

pemusnahan arsip dilakukan setelah mendapatkan persetujuan 

pimpinan untuk kerja. Pelaksanaannya perlu dengan membuat 

berita acara, dengan dilampiri daftar pertelaannya. Untuk 

pemusnahan arsip harus benar-benar musnah apapun bentuk 

arsip yang akan dimusnahkan. 

7. Pemusnahan Rekam Medis Inaktif 

Menurut Depkes RI (1997), pemusnahan adalah suatu proses 

kegiatan penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah 

berakhir fungsi dan nilai gunanya rendah. Penghancuran harus 

dilakukan secara total dengan cara membakar habis, mencacah atau 

daur  ulang sehingga tidak dapat dikenali lagi isi maupun 

bentuknya. Proses kegiatan penghancuran termasuk kegiatan 

penilaian dan pemilahan berkas rekam medis yang akan 

dimusnahkan. 

Menurut Barthos (2007), pemusnahan arsip adalah tindakan 

atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir 

fungsinya serta yang  tidak memiliki nilai guna. Penghancuran  
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tersebut harus dilaksanakan secara total, yaitu dengan cara 

membakar habis, dicacah atau dengan cara lain sehingga tidak dapat 

lagi dikenal baik isi maupun bentuknya. 

Menurut Sulistyo-Basuki (2003), pemusnahan arsip dinamis 

inaktif artinya pemusnahan arsip dinamis inaktif yang tidak 

diperlukan lagi bagi badan korporasi. Pemusnahan dapat dilakukan 

oleh badan korporasi pemilik arsip dinamis inaktif atau pihak lain. 

a. Cara Pemusnahan Berkas Rekam Medis  

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005), pemusnahan arsip 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah: 

1) Seleksi, untuk memastikan arsip-arsip yang akan 

dimusnahkan; 

2) Pembuatan daftar jenis arsip yang akan dimusnahkan 

(daftar pertelaan); 

3) Pembuatan berita acara pemusnahan arsip; 

4) Pelaksanaan pemusnahan dengan saksi-saksi. 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005),  pemusnahan arsip 

dapat dilakukan dengan cara: 

1) Pembakaran, pembakaran merupakan cara yang paling 

dikenal untuk memusnahkan arsip. Akan tetapi dengan cara 

seperti ini, dianggap kurang aman, karena terkadang masih 

ada dokumen yang belum terbakar, atau masih dapat 
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dikenali. Selain itu, cara pembakaran dianggap kurang 

ramah lingkungan dan cara ini tidak mungkin dilakukan di 

dalam gedung. 

2) Pencacahan, cara pencacahan dokumen ini menggunakan 

alat pencacah baik manual atau mesin penghancur (paper 

shredder). Dengan menggunakan mesin pencacah kertas, 

dokumen akan terpotong-potong sehingga tidak bisa 

dikenali lagi. Cara ini banyak dilakukan oleh petugas arsip 

karena lebih praktis.  

3) Proses kimiawi, merupakan pemusnahan dokumen dengan 

menggunakan bahan kimia guna melunakkan kertas dan 

melenyapkan tulisan. 

4) Pembuburan atau pulping merupakan metode pemusnahan 

dokumen yang ekonomis, aman, nyaman, dan tak 

terulangkan. Dokumen yang akan dimusnahkan dicampur 

dengan air kemudian dicacah dan disaring yang akan 

menghasilkan lapisan bubur kertas. Dengan menjadi bubur 

kertas maka wujud asli dokumen dan isi dokumen tidak 

akan dapat dikenali lagi. 

Menurut Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik No. 

HK.00.06.1.5.01160 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir 

Rekam Medis Dasar Dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis Di 
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Rumah Sakit, pelaksanaan pemusnahan dapat dilakukan dengan 

cara: 

1) Dibakar, menggunakan incinerator atau dibakar biasa; 

2) Dicacah, dibuat bubur; 

3) Pihak ketiga disaksikan tim pemusnah. 

b. Dokumentasi Pemusnahan Berkas Rekam Medis 

Menurut surat edaran Dirjen Pelayanan Medik 

No.HK.00.06.1.5.01160 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan 

Formulir Rekam Medis Dasar Dan Pemusnahan Arsip Rekam 

Medis Di Rumah Sakit, tim pemusnah harus membuat 

dokumentasi pemusnahan berkas rekam yang terdiri dari: 

1) Pembuatan Daftar Pertelaan 

Tabel 2. 
Daftar pertelaan Rekam Medis inaktif yang akan dimusnahkan 

No Nomor RM Tahun 
Jangka Waktu 
Penyimpanan 

Diagnosis Akhir 

1 2 3 4 5 

     

Sumber: Dirjen Pelayanan Medik No.HK.00.06.1.5.01160 
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Petunjuk pengisian daftar pertelaan rekam medis inaktif 

yang akan dimusnahkan: 

1. Nomor : nomor unit arsip rekam medis; 

2. Nomor Rekam Medis : nomor arsip rekam medis yang 

akan disimpan; 

3. Tahun : tahun terakhir kunjungan/pelayanan pasien di 

rumah sakit; 

4. Jangka Waktu Penyimpanan: menunjukkan jangka/ 

tenggang waktu yang ditentukan oleh komite rekam 

medis untuk penyimpanan arsip rekam medis inaktif 

yang mempunyai nilai guna tertentu; 

5. Diagnosis Akhir : diagnosa penyakit pasien pada saat 

terakhir dilayani diunit pelayanan Rumah Sakit atau 

diagnosa yang paling dominan bagi pasien yang 

mempunyai lebih dari satu diagnosa. 

2) Pembuatan Berita Acara 

Tim pemusnah membuat berita acara pemusnahan 

yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan diketahui 

oleh direktur rumah sakit. 
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Sumber: Sulistyo-Basuki (2003) 

Gambar 1. 
  Contoh berita acara pemusnahan 

  
Berita acara pemusnahan rekam medis yang asli 

disimpan di rumah sakit. Lembar kedua dikirim kepada 

pemilik rumah sakit (rumah sakit vertikal kepada Dirjen 

Pelayanan Medik). Khusus untuk rekam medis yang sudah 

rusak/tidak terbaca dapat langsung dimusnahkan dengan 

terlebih dahulu membuat pernyataan di atas kertas segel 

oleh direktur rumah sakit.  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 87 tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Dan 

BERITA ACARA PEMUSNAHAN ARSIP 
 

 Pada hari ini………………. 
 Yang bertandatangan di bawah ini: 
1. ……………. 
2. ……………. 

Telah melakukan pemusnahan arisp dengan cara..........terhadap……… 
sebagaimana tercantum pada daftar pertelaan yang telah dimusnahkan 
(DPTM) terlampir pada berita acara pemusnahan ini. 
Selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan 
bahwa………. tersebut diatas telah dimusnahkan dengan sempurna, 
sehingga tidak dapat dikenal lagi baik isi maupun bentuknya. 
Demikian berita acara pemusnahan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) 
dengan pembagian sebagai berikut: 
- Lembar ke 1…………….. 
- Lembar ke 2…………….. 
- Lembar ke 3…………….. 

 
……………………..,………….. 2010    
                                                           ttd……………………….. 
Mengetahui/menyetujui  
     ttd………………………… 
 
……………………………………… 
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Pemusnahan Dokumen Perusahaan, dalam melakukan 

pemusanahan wajib membuat berita acara pemusnahan. 

Tata Cara Dokumen Pemusnahan Dokumen Perusahaan 

sebagai berikut:   

a) Setiap pemusnahan dokumen perusahaan wajib 

dibuatkan berita acara pemusnahan dokumen 

perusahaan; 

b) Berita acara pemusnahan dokumen sekurang-kurangnya 

dibuat rangkap tiga dengan ketentuan lembar pertama 

untuk pimpinan perusahaan, lembar kedua untuk unit 

pengolahan dan lembar ketiga untuk unit kearsipan; 

c) Pada setiap lembar berita acara dokumen perusahaan 

dilampirkan daftar pertelaan dari dokumen perusahaan 

yang dimaksud; 

d) Berita acara pemusnahan dokumen perusahaan 

sekurang-kurangnya memuat keterangan tempat, hari, 

tanggal, bulan, dan tahun dilakukan pemusnahan. 

Keterangan tentang pelaksanaan pemusnahan, tanda 

tangan dan nama jelas pejabat yang melaksanakan 

pemusnahan, serta tanda tangan dan nama jelas saksi-

saksi. 
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c. Cara Penilaian Berkas Rekam Medis  

Menurut Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik tahun 1995 

No. Hk. 00.06.1.501160 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan 

Formulir Rekam Medis Dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis Di 

Rumah Sakit, disebutkan bahwa tata cara penilaian berkas rekam 

medis yang akan dimusnahkan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Berkas rekam medis yang dinilai adalah berkas rekam medis 

yang telah 2 tahun inaktif. 

b. Indikator yang digunakan untuk menilai berkas rekam 

medis inaktif: 

1) Seringnya rekam medis digunakan untuk pendidikan 

dan   penelitian; 

2) Nilai guna primer, mencakup: administrasi, hukum, 

keuangan, dan iptek; 

3) Nilai guna sekunder, mencakup: pembuktian dan 

sejarah. 

c. Lembar rekam medis yang dipilah: 

1) Ringkasan masuk dan keluar 

2) Resume 

3) Lembar operasi 

4) Lembar identifikasi bayi lahir hidup 
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5) Lembar persetujuan  

6) Lembar kematian 

d. Berkas rekam medis tertentu disimpan di ruang berkas 

rekam medis inaktif; 

e. Lembar rekam medis sisa dan berkas rekam medis rusak 

atau tidak terbaca disiapkan untuk dimusnahkan; 

f. Tim penilai dibentuk dengan SK direktur beranggotakan 

komite rekam medis/komite medis, petugas rekam medis 

senior, perawat senior dan petugas lain yang terkait. 

 

B. Landasan Teori 

Menurut Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang 

rekam medis, rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib 

disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu lima tahun 

terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. 

Setelah batas waktu lima tahun dilampaui, rekam medis dapat 

dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan 

medik. 

Menurut Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik No. 

HK.00.06.1.5.01160 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir 

Rekam Medis Dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis Di Rumah Sakit, 
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tata cara pemusnahan berkas rekam medis inaktif adalah sebagai 

berikut: 

a. Pembuatan tim pemusnah dari unsur rekam medis dan tata usaha 

dengan SK direktur rumah sakit; 

b. Tim membuat daftar pertelaan; 

c. Pelaksanaan pemusnahan dengan cara: 

1) Dibakar, menggunakan incinerator atau dibakar biasa; 

2) Dicacah, dibuat bubur; 

3) Pihak ketiga disaksikan tim pemusnah. 

d. Tim pemusnah membuat berita acara pemusnahan yang 

ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dan diketahui oleh 

direktur rumah sakit. 

e. Berita acara pemusnahan rekam medis yang asli disimpan di 

rumah sakit. Lembar kedua dikirim kepada pemilik rumah sakit 

(rumah sakit vertikal kepada Dirjen Pelayanan Medik). 

f. Khusus untuk rekam medis yang sudah rusak/tidak terbaca dapat 

langsung dimusnahkan dengan terlebih dahulu membuat 

pernyataan di atas kertas segel oleh direktur rumah sakit.  
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C.  Kerangka Konsep 

 

Gambar 2.  
Kerangka Konsep Penelitian 

 
Keterangan:  
 
                 

= yang diteliti 

 

 

D. Daftar Pertanyaan 

1. Bagaiamana persiapan SDM dalam pelaksanaan pemusnahan? 

2. Apa saja fasilitas yang digunakan pada persiapan pemusnahan? 

3. Bagaimana pelaksanaan penilaian berkas rekam medis inaktif yang 

akan dimusnahkan? 

Dimusnahkan 

 Lembar 
RM yang sudah 
tidak bernilai 
guna 

 Pe
milahan 

Penilaian 

Disimpan 
Lembar RM 
bernilai guna 

 -
SDM 
 -
Fasilitas 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan  kualitatif. Menurut Moleong (2007), 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian 

kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, 

pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Menurut Notoatmodjo 

(2005), metode deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan utama membuat gambaran atau deskripsi tentang 

suatu keadaan secara objektif. Metode ini digunakan untuk 

memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi 

pada situasi sekarang. 
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2. Rancangan penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional 

(potong lintang), yaitu suatu penelitian dimana variabel-variabel 

yang termasuk diobservasi sekaligus pada waktu yang bersamaan. 

Dalam penelitian ini, variabel sebab atau resiko, akibat atau kasus, 

yang terjadi pada objek penelitian diukur atau dikumpulkan dalam 

waktu yang bersamaan atau secara simultan (Notoatmodjo, 2005). 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit Panti Rini yang 

beralamat di Jalan Solo km 12,5 Tirtomartani Kalasan Sleman 

Yogyakarta. Penelitian telah dilaksanakan pada tanggal 26 April 2010 

sampai dengan 22 Mei 2010. Pemilihan tempat di rumah sakit tersebut 

berdasarkan pertimbangan studi pendahuluan yang dilakukan pada 

tanggal 17 Oktober 2009 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Menurut Azwar (2005), subjek penelitian adalah sumber 

utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-

variabel yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 petugas 
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rekam medis dan 2 orang petugas kontrak di Rumah Sakit Panti 

Rini. 

2. Objek Penelitian 

Menurut Notoatmodjo (2005), objek penelitian adalah sasaran 

dari penelitian atau objek yang akan diteliti. Objek di penelitian ini 

adalah persiapan pemusnahan berkas rekam medis rawat inap 

inaktif di Rumah Sakit Panti Rini. 

 

D. Definisi Operasional 

Definisi operasional  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemusnahan rekam medis adalah suatu tindakan atau kegiatan 

menghancurkan secara fisik arsip yang sudah berakhir fungsinya 

serta yang tidak memiliki nilai guna.  

2. Persiapan pemusnahan adalah kegiatan menilai dan memilah 

berkas rekam medis yang sudah tidak bernilai guna. 

3. Rekam medis inaktif adalah rekam medis yang tidak digunakan 

lagi sejak kunjungan terakhir pasien atau frekuensi kunjungannya 

berkurang dalam kegiatan penyelenggaraan. 

4. Penilaian rekam medis adalah menilai lembar-lembar rekam medis 

yang masih mempunyai nilai guna dan tidak mempunyai nilai 

guna. 
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5. Pemilahan adalah memilah antara lembar bernilai guna dan lembar 

tidak bernilai guna. 

6. Lembar bernialai guna adalah lembar yang masih mempunyai 

kegunaan untuk administrasi, hukum, keuangan, iptek, 

pembuktian dan sejarah. 

7. Lembar tidak bernilai guna adalah lembar yang sudah tidak 

bernilai guna lagi. 

8. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang yang mengerjakan 

persiapan pemusnahan. 

9. Fasilitas adalah alat-alat yang digunakan untuk melakukan 

persiapan pemusnahan meliputi tempat pemusnahan, alat 

pencacah dan Komputer. 

 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

a. Wawancara (interview) 

Menurut Notoatmodjo (2005), wawancara adalah suatu 

metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data, dimana 

peneliti mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan 

dari sasaran penelitian (responden), atau bercakap-cakap 

berhadapan muka dengan orang tersebut (face to face). Pada 
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penelitian ini dilakukan wawancara langsung kepada petugas 

rekam medis dan tenaga kontrak, peneliti melakukan 

wawancara secara face to face kepada sumber penelitian. 

b. Pengamatan (observasi) 

Menurut Notoatmodjo (2005), pengamatan adalah suatu 

prosedur yang berencana, yang antara lain meliputi melihat, 

mencatat dan disertai keaktifan jiwa atau perhatian khusus dan 

melakukan pencatatan-pencatatan jumlah dan taraf aktivitas 

tertentu  yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.  

Pengamatan pada penelitian ini adalah pengamatan terhadap 

penilaian berkas rekam medis yang akan dimusnahkan dan 

fasilitas pemusnahan.  

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 

mudah dan hasilnya lebih baik (Arikunto, 2006). Instrumen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Check-list Observasi  

Check list adalah suatu daftar pengecek, berisi nama subjek 

dan beberapa gejala/identitas lainnya dari sasaran pengamatan. 

Pengamat tinggal memberikan tanda check (x) pada daftar 

tersebut yang menunjukkan adanya gejala/ciri dari sasaran 
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pengamatan (Notoatmodjo, 2005). Check list dalam penelitian ini 

berisi hal-hal yang diamati, meliputi fasilitas pemusnahan, 

lembar-lembar yang dipilah.  

b. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara ini berisi daftar pertanyaan yang akan 

diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian terkait persiapan 

pemusnahan. 

c. Alat tulis 

Alat tulis pada penelitian ini adalah pena dan buku yang 

digunakan untuk mencatat hasil penelitian. 

d. Alat perekam (recording). 

Alat perekam digunakan untuk merekam hasil wawancara. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan HP untuk merekam hasil 

wawancara. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian 

ini menggunakan konsep dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2009), yaitu analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi 

secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan 

data simpulan atau verfikasi. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi 

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas untuk peneliti melakukan penelitiannya.   

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan data. Penyajian secara textular 

biasanya digunakan untuk penelitian atau data kualitatif 

(Notoadmodjo, 2005). Setelah direduksi, langkah selanjutnya 

adalah penyajian data. Dengan penyajian data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang ditemukan pada awal penelitian masih 

bersifat sementara dan akan mengalami perubahan apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat dan dapat mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Menurut Miles dan 
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Huberman dalam Sugiyono (2009), kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif adalah merupakan penemuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Penemuan tersebut dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah 

diteliti mejadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini 

menggunakan triangulasi. Triangulasi menurut Sugiyono (2009) 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber. Menurut Sugiyono (2009), triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini, peneliti melakukan 

triangulasi sumber dengan Kepala Sub Seksi Rekam Medis Rumah 

Sakit Panti Rini. 
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H. Jalannya Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi studi pendahuluan, penyusunan 

proposal dan pengurusan izin penelitian. Studi pendahuluan  

dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Sub Seksi Rekam 

Medis. Setelah melakukan studi pendahuluan, peneliti menyusun 

proposal dan pengurusan surat izin. Setelah proposal disetujui oleh 

dosen pembimbing, peneliti mengajukan izin penelitian ke bagian 

kesekretariatan D3 Rekam Medis Universitas Gadjah Mada. 

Penyerahan surat izin penelitian dan proposal ke Rumah Sakit 

Panti Rini. Setelah itu, peneliti akan menerima balasan dari bagian 

Sekretariat Rumah Sakit Panti Rini atas jawaban dari izin 

penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Panti Rini mulai 

tanggal 26 April 2010 sampai dengan 22 Mei 2010, penelitian 

dilakukan setelah mendapat izin penelitian dari pihak Rumah Sakit 

Panti Rini. Penelitian dilakukan dengan pengamatan dan 

wawancara terhadap petugas rekam medis dan petugas kontrak 

untuk mendapatkan data yang diperlukan.  

 

 



40 

 

3. Tahap Akhir 

Tahap akhir adalah menulis hasil observasi dan wawancara. 

Selanjutnya, peneliti melakukan analisis data serta memeriksa 

keabsahan yang telah ditulis. Hasil yang diperoleh dituangkan 

dalam bentuk laporan tugas akhir. Setelah mendapat persetujuan 

dari dosen pembimbing, maka laporan akan dipresentasikan di 

hadapan tim penguji sebagai pertanggungjawaban atas laporan 

tugas akhir yang telah ditulis. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Panti Rini 

Rumah Sakit Panti Rini didirikan pada tanggal 10 Juni 1993 yang 

terletak di Jalan Solo km 12,5 Kalasan Sleman. Rumah sakit ini 

merupakan pengembangan dari rumah bersalin dan merupakan 

bagian dari Unit Kerja Yayasan Panti Rapih. Untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Panti 

Rini menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rawat jalan, 

rawat inap, gawat darurat dan beberapa unit penunjang. 

Rawat jalan melayani kebutuhan klinik umum, pelayanan KB, 

klinik gigi dan mulut, klinik penyakit dalam, klinik kandungan dan 

kebidanan, klinik syaraf, klinik THT, klinik bedah ortopedi, klinik 

bedah umum, konsultasi gizi, klinik mata, klinik kulit dan kelamin, 

dan klinik jiwa. Unit rawat inap menyediakan ruang perawatan untuk 

anak, bayi baru lahir dan dewasa dengan jumlah tempat tidur 

sebanyak 52 tempat tidur pada tahun 2010. 

Ruang kelas perawatan yang disediakan antara lain kelas utama 

I, kelas utama II, kelas utama III, kelas I, kelas II, kelas III, isolasi kelas 

II dan isolasi kelas III. Unit penunjang yang ada di Rumah Sakit Panti 

Rini meliputi radiologi, CT-scan, laboratorium patologi, farmasi, gizi, 
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fisioterapi dan kassa atau bagian keuangan. Performance Rumah Sakit 

Panti Rini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. 
Performance Rumah Sakit Panti Rini tahun 2008 - 2009 

Indikator 
Tahun 
2008 

Tahun 
2009 

Bed Occupation Rate (%) 78,18 75,16 

Average Length of Stay (hari) 3,20 3,22 

Turn Over Interval (hari) 0,90 1,05 

Bed Turn Over (kali) 7,22 7,15 

Gross Death Rate (per mil) 30,60 27,03 

Netto Death Rate (per mil) 13,8 13,05 

Jumlah tempat tidur 47 50 

       Sumber: Sub Seksi Rekam Medis Rumah Sakit Panti Rini 
 

Tabel 4. 
Kunjungan pasien pada tahun 2008 - 2009 

Kunjungan Pasien 2008 2009 

Rawat  
Jalan 

Baru  10951 11047 

Lama  40061 42659 

Total  51012 53706 

Rata-rata per 
hari 

141 149 

Rawat Inap 

Total  4114 4304 

Rata-rata per 
hari 

11 12 

IGD 

Total 5669 5744 

Rata-rata per 
hari 

16 16 

   Sumber: Sub Seksi Rekam Medis Rumah Sakit Panti Rini 
 

B. Hasil 

Rumah Sakit Panti Rini Kalasan mempunyai dua ruang 

penyimpanan berkas rekam medis. Kedua ruang penyimpanan 

tersebut berfungsi untuk menyimpan berkas rekam medis aktif. Salah 

satu ruang penyimpanan berkas rekam medis aktif terdapat di 
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belakang tempat pendaftaran pasien rawat jalan dan yang satunya 

lagi terdapat di samping laboratorium.   

Rumah Sakit Panti Rini tidak mempunyai ruang penyimpanan 

berkas rekam medis inaktif secara khusus. Berkas Rekam medis 

inaktif di simpan di ruang penyimpanan berkas rekam medis aktif 

yang ada di samping laboratorium, tetapi disimpan dalam rak 

tersendiri. Karena ruang penyimpanan tersebut sudah penuh, ada 

sebagian berkas rekam medis inaktif yang disimpan di kardus dan 

hanya diletakkan di lantai dekat rak penyimpanan. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya volume 

rekam medis baru, berkas rekam medis yang telah melampaui batas 

waktu penyimpanan harus dipisahkan antara berkas rekam medis 

aktif dan berkas rekam medis inaktif agar dapat memberi ruang bagi 

rekam medis pasien baru. Karena keterbatasan ruang penyimpanan 

berkas rekam medis inaktif tersebut, Rumah Sakit Panti Rini akan 

mengadakan pemusnahan berkas rekam medis inaktif yang ada di 

ruang penyimpanan untuk menyediakan ruang penyimpanan bagi 

rekam medis pasien baru. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

kepada Kepala Sub Seksi Rekam Medis sebagai berikut: 

 

 

 

 ………Untuk efisien tempat penyimpanannya, karena 
di rumah sakit ini terbatas ruang peyimpanannya untuk itu 
kita akan melakukan pemusnahan berkas rekam medis…… 
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1. Persiapan Sumber Daya Manusia untuk Melakukan 

Pemusnahan 

Persiapan pemusnahan berkas rekam medis di Rumah Sakit 

Panti Rini dimulai dengan usulan yang diajukan oleh Kepala Sub 

Seksi Rekam Medis kepada direktur rumah sakit untuk 

mengadakan pemusnahan berkas rekam medis. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Responden 2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Hal tesebut diperkuat dengan hasil triangulasi kepada Kepala Sub 

Seksi rekam medis sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara, Rumah Sakit Panti Rini 

mengadakan penambahan dua orang tenaga dari luar rumah sakit 

untuk dijadikan tenaga kontrak harian dalam rangka pelaksanaan 

pemusnahan berkas rekam medis. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya tenaga rekam medis di Rumah Sakit Panti Rini. Kedua 

tenaga kontrak tersebut sekarang melakukan penilaian berkas 

rekam medis. Kedua tenaga kontrak tersebut diketahui tidak 

berlatar belakang pendidikan rekam medis  sehingga petugas 

 Untuk mengadakan pemusnahan, Kepala Sub 
Seksi mengusulkan terlebih dahulu kepada direktur 
untuk melakukan pemusnahan. 

      
 Responden 2 

 Untuk persiapan di RS ini pertama kita 
mengusulkan kepada direktur untuk melakukan 
pemusnahan. 

      
 Triangulasi  
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rekam medis terlebih dahulu memberikan penjelasan dan 

pengarahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Hal tesebut diperkuat dengan hasil triangulasi kepada Kepala Sub 

Seksi rekam medis sebagai berikut: 

 

 

 

 

Pengadaan tenaga kontrak tersebut dilakukan untuk 

membantu petugas rekam medis dalam melakukan persiapan 

pemusnahan berkas rekam medis agar pekerjaan pokok sehari-hari 

petugas rekam medis tidak terganggu.  

Sebelum melakukan persiapan pemusnahan berkas rekam 

medis, perlu dibutuhkan pemahaman tentang arti pemusnahan 

terlebih dahulu oleh petugas rekam medis. Berdasarkan hasil 

wawancara, petugas rekam medis di Rumah Sakit Panti Rini sudah 

memahami arti dari pemusnahan berkas rekam medis. Hal tersebut 

sesuai dengan pernyataan Responden 1 sebagai berikut: 

 Karena kurangnya tenaga rekam medis, kita minta 
bantuan dari luar dengan mengontrak 2 orang untuk 
membantu dalam persiapan ini. bukan, bukan orang 
rekam medis. 
       Responden 

2 

Karena masih terbatasnya tenaga kita pake dua tenaga 
luar dengan cara dikontrak harian.  Untuk kedua tenaga 
kontrak tersebut bukan orang rekam medis, Sehingga kita 
memberi penjelasan/pengarahan untuk melakukan 
pekerjaan tersebut. 

      Triangulasi   
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Selain itu, hal tersebut juga diungkapkan oleh pernyataan 

Responden 2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada tenaga kontrak, 

diketahui bahwa tenaga kontrak tersebut sudah mendapatkan 

pengarahan mengenai pemusnahan rekam medis inaktif. Namun, 

tenaga kontrak tersebut belum sepenuhnya memahami arti dari 

pemusnahan berkas rekam medis. Hal tersebut sesuai dengan 

pernyataan Responden A sebagai berikut: 

 

 

 

 

Untuk melakukan pemusnahan berkas rekam medis inaktif, 

unit rekam medis melaksanakan persiapan pemusnahan dengan 

cara memindahkan berkas rekam medis rawat inap inaktif yang 

ada di rak penyimpanan inaktif untuk dipindahkan ke gudang 

 Pemusnahan itu, proses penghancuran berkas 
rekam medis yang dilakukan dengan cara, kalo disini 
dicacah… sehingga berkas tersebut tidak dapat di kenali 
lagi 

      
 Responden 1 

 Pemusnahan itu setau saya menghancurkan berkas 
rekam medisnya dengan cara dicacah kalo disini, agar 
berkas tersebut tidak dapat dibaca lagi … tetapi ada 
lembar yang harus disimpan seperti  RM01 dan yang lain 
seperti yang ada diprotap itu lho.. 

      
 Responden 2  

e………… belum tau, sudah tapi belum terlalu tau gitu 

      
 Responden A 
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serba guna yang ada di pojok belakang rumah sakit. Setelah selesai 

melakukan pemindahan tersebut kemudian berkas rekam medis 

dilakukan penilaian untuk memilah antara berkas mana yang 

masih bernilai guna dan yang tidak bernilai guna sebelum 

dimusnahkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Responden 1 

sebagai berkut: 

  

 

 

 

 

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil triangulasi kepada Kepala 

Sub Seksi rekam medis sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan hasil observasi, setelah proses di atas kemudian 

petugas membuat daftar rekam medis yang akan dimusnahkan 

atau disebut daftar pertelaan. Pembuatan daftar pertelan tersebut 

menggunakan komputer, yaitu dengan cara melihat data-data yang 

dibutuhkan untuk pembuatan daftar pertelaan dari lembar-lembar 

yang ada nilai gunanya tersebut. Kemudian mengentri data-data 

tersebut ke dalam komputer.   

 

 

 Kita pindahkan dulu berkas rekam medis inaktif 
dari ruang penyimpanan ke gudang belakang, setelah itu 
kita lakukan pemilahan… 

      
 Responden 1 

 Kita pindahkan dulu berkas rekam medis yang 
akan dimusnahkan ke gudang serbaguna, kemudian 
dinilai… 

      
 Triangulasi  
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2. Fasilitas Pemusnahan  

Untuk melakukan persiapan pemusnahan berkas rekam 

medis Rumah Sakit Panti Rini menyediakan fasilitas pemusnahan 

yang meliputi tempat pemusnahan, alat pemusnah berkas rekam 

medis, map owner dan komputer. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Hal tersebut juga sesuai dengan hasil triangulasi kepada 

Kepala Sub Seksi rekam medis sebagai berikut: 

 

 

Pemusnahan berkas rekam medis akan dilakukan di gudang 

serbaguna yang terdapat di pojok belakang Rumah Sakit Panti Rini. 

Hal ini sesuai dengan peryataan Responden sebagai berikut: 

 

 

 

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil triangulasi kepada Kepala 

Sub Seksi Rekam Medis ebagai berikut: 

 

 

 

 Fasilitasnya seperti tempatnya, komputer, map  
untuk penyimpanannya dan mesin pencacahnya…… 
       Responden 

2 

Untuk tempatnya akan dilakukan di gudang yang 
digunakan untuk melakukan pemilahan tadi.  
                 Triangulasi  

Pemusnahannya akan dilakukan di belakang sana, di 
gudang belakang pojok sana… 
       Responden 

1 

 Tempat, komputer, map untuk penyimpanannya, 
alat pencacah… 
       Triangulasi  
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Pembuatan daftar pertelaan dilakukan dengan menggunakan 

komputer, komputer tersebut berjumlah satu unit. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil triangulasi kepada Kepala 

Sub Seksi Rekam Medis ebagai berikut: 

 

 

 

Berdasarkan hasil observasi, daftar pertelaan tersebut isinya 

memuat nomor urut, nomor register rawat inap, nomor rekam 

medis, nama pasien, diagnosis akhir dan tanggal terakhir pasien 

dirawat di rumah sakit. Hal ini sesuai dengan hasil observasi 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 Untuk pembuatan daftar pertelaan kita 
menggunakan komputer…. ada itu digundang belakang 
sana. jumlahnya 1. 

      
 Responden 2 

Komputernya itu digunakan untuk membuat daftar arsip 
yang akan dimusnakan, cuma satu komputernya hanya 
untuk membuat daftar pertelaan saja. 

      Triangulasi  
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Tabel 5. 
Hasil observasi tentang daftar pertelaan 

No Aspek yang diamati Ya Tidak keterangan 

1 Adanya daftar pertelaan √  Dibuat 

menggunakan 

komputer, isinya 

meliputi: no. 

urut, no register 

rawat inap, no 

RM, nama 

pasien, tgl 

terakhir pasien 

dirawat, dan 

diagnosis akhir. 

 

Pemusnahan berkas rekam medis akan dilakukan dengan cara 

dicacah. Pencacahan berkas rekam medis menggunakan mesin 

pencacah. Berdasarkan hasil wawancara kepada Responden 2, 

pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara mencacah berkas 

rekam medis dengan mesin pencacah karena mesin mudah 

didapatkan. Mesin pencacah tersebut akan didatangkan dari 

Rumah Sakit Panti Rapih.  Hal ini sesuai dengan pernyataan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Kita dengan cara dicacah, karena e….ini ya kita mesin 
pencacahnya tinggal ambil dari Panti Rapih…  
                   Responden 2 
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Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil triangulasi kepada Kepala 

Sub Seksi Rekam Medis ebagai berikut: 

 

 

 

 

Mesin pencacah yang digunakan akan dipinjam dari Rumah Sakit 

Panti Rapih yang merupakan satu yayasan  dengan Rumah Sakit 

Panti Rini. 

3. Pelaksanaan penilaian berkas rekam medis rawat inap inaktif 

yang akan dimusnahkan 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa berkas rekam 

medis rawat inap inaktif di Rumah Sakit Panti Rini yang akan 

dimusnahkan, terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap 

lembar-lembar rekam medis. Penilaian dilakukan oleh dua tenaga 

kontrak. Penialain dilakukan dengan cara memilah antara lembar-

lembar rekam medis yang masih mempunyai nilai guna untuk 

dipisahkan dengan lembar yang tidak mempunyai nilai guna. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Responden sebagai berikut: 

 

 

 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh pernyataan responden B sebagai 

berikut: 

 

 Kita pilah antara berkas yang mau disimpan 
dipisahkan dengan berkas yang mau dimusnahkan. 

       Responden 
A 

 Kita cacah dengan mesin pencacah, karena kitakan 
mesin pencacahnya tinggal pinjam dari Panti Rapih. 

     Triangulasi  
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Berdasarkan  hasil wawancara, lembar rekam medis yang di 

nilai untuk disimpan adalah lembar ringkasan masuk keluar, 

lembar laporan operasi (jika ada), lembar resume, lembar 

persetujuan (jika ada), lembar kematian, lembar identifikasi bayi. 

Selain lembar-lembar tersebut disiapkan untuk dimusnahkan. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Hal ini juga diungkapkan oleh pernyataan responden B sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Hal tersebut diperkuat dengan hasil triangulasi kepada Kepala Sub 

Seksi Rekam Medis dan hasil observasi sebagai berikut: 

 

 

 
 
 

 Dengan menyeleksi lembar rekam medis yang akan 
disimpan dengan lembar rekam medis yang akan 
dimusnahkan. 
       Responden B 

Ringkasan masuk dan keluar, resume, lembar laporan 
operasi jika ada, lembar identifikasi bayi lahir, lembar 
persetujuan jika ada, lembar kematian dan hasil 
pemeriksaan yang penting. 

      Responden B 

 

Rm 01 berkas keluar masuknya itu, resume, kemudian cap 
kelahiran bayi baru lahir, laporan operasi kemudian 
persetujuan, kemudian lembar kematian. 

       Triangulasi  
  

Ringkasan masuk dan keluar, resume, laporan operasi, 
lembar persetujuan, identifikasi bayi lahir dan lembar 
kematian. 

      Responden A 
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Tabel 6. 
Hasil Observasi tentang Lembar-lembar Rekam Medis  

yang Mempunyai Nilai Guna 

No Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1 Adanya lembar RMK  √  Disimpan  

2 Adanya lembar resume  √  Disimpan  

3 Adanya lembar laporan 
operasi  

√ 
 Disimpan  

4 Adanya lembar persetujuan  √  Disimpan  

5 Adanya lembar identifikasi 
bayi  

√ 
 Disimpan  

6 Adanya lembar kematian  √  Disimpan  

 

Berdasarkan hasil pengamatan setelah berkas rekam medis 

dilakukan penilaian, berkas rekam medis yang masih mempunyai 

nilai guna dimasukkan ke dalam map owner. Lembar-lembar sisa 

dan sampul rekam medis dimasukkan ke dalam kardus untuk 

disiapkan guna dimusnahkan.  

 

C. Pembahasan 

1. Persiapan Sumber Daya Manusia  

Menurut Barthos (2007), pemusnahan arsip adalah tindakan 

atau kegiatan menghancurkan secara fisik arsip yang sudah 

berakhir fungsinya serta yang tidak memiliki nilai guna. 

Penghancuran tersebut harus dilaksanakan secara total, yaitu 

dengan cara membakar habis, dicacah atau dengan cara lain 

sehingga tidak dapat lagi dikenal baik isi maupun bentuknya. 
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Berdasarkan hasil wawancara kepada petugas rekam medis 

Rumah Sakit Panti Rini dijelaskan bahwa pemusnahan berkas 

rekam medis itu adalah proses penghancuran berkas rekam medis 

dengan cara dicacah sehingga berkas tersebut tidak dapat dikenali 

lagi. Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa petugas 

rekam medis memahami arti dari pemusnahan berkas rekam medis 

sesuai dengan teori diatas.  

Proses persiapan pemusnahan berkas rekam medis inaktif 

rawat inap di Rumah Sakit Panti Rini Kalasan dimulai dengan 

usulan oleh Kepala Sub Seksi Rekam Medis kepada direktur rumah 

sakit untuk mengadakan pemusnahan berkas rekam medis. Karena 

kurangnya petugas rekam medis di Rumah Sakit Panti Rini, unit 

rekam medis juga mengusulkan tambahan tenaga untuk 

melakukan persiapan pemusnahan. Tambahan tenaga tersebut 

berjumlah dua orang tenaga kontrak yang saat ini sudah mulai 

melakukan persiapan pemusnahan.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada tenaga kontrak 

diketahui bahwa walaupun tenaga kontrak sudah diberi 

pengarahan oleh petugas rekam medis tetapi tetap belum 

sepenuhnya memahami arti dari pemusnahan berkas rekam medis. 

Menurut Notoatmodjo (2007),  memahami diartikan sebagai 

sesuatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek 
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yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut 

secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi 

harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, 

meramalkan dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tenaga kontrak yang 

diadakan belum memahami arti pemusnahan berkas rekam medis 

sepenuhnya. Hal ini dikarenakan tenaga kontrak masih belum bisa 

menjelaskan secara benar tentang obyek yang dikerjakan serta 

belum mampu menyimpulkan dan meramalkan obyek yang 

dipelajari/ dikerjakan (pemusnahan berkas rekam medis). 

Persiapan pemusnahan berkas rekam medis yang dilakukan 

meliputi pemindahan berkas rekam medis inaktif rawat inap dari 

rak penyimpanan berkas rekam medis rawat inap inaktif yang ada 

di ruang penyimpanan berkas rekam medis aktif disamping 

laboratorium untuk dipindah ke gudang serbaguna yang ada di 

pojok belakang rumah sakit. Setelah berkas rekam medis berada di 

gudang serba guna tersebut kemudian dilakukan penilaian 

terhadap lembar rekam medis yang masih mempunyai nilai guna.  

Setelah proses tersebut di atas bagian rekam medis juga 

membuat daftar pertelaan. Akan tetapi pembuatan daftar pertelaan 

tersebut belum sepenuhnya selesai.  
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Dalam melakukan persiapan pemusnahan Rumah Sakit Panti 

Rini mempunyai prosedur tetap pemusnahan berkas rekam medis 

sebagai pedoman untuk melakukan pemusnahan. Prosedur tetap 

pemusnahan berkas rekam medis Rumah Sakit Panti Rini sebagai 

berikut: 

1) Dilihat dari tanggal kunjungan terakhir 

2) Berkas rekam medis yang tidak pernah berkunjung ke rumah 

sakit lebih dari lima tahun secara berturut-turut rekam 

medisnya dinyatakan inaktif 

3) Berkas rekam medis inaktif dikelompokkan sesuai dengan 

tahun terakhir kunjungan 

4) Lembar-lembar rekam medis yang dipilah: 

a) Ringkasan masuk dan keluar RM01 

b) Resume  

c) Lembar laporan operasi 

d) Lembar identifikasi bayi lahir hidup 

e) Lembar persetujuan 

f) Lembar sebab kematian 

g) Hasil pemeriksaan yang penting (Lab, PA, RO) 

5) Berkas rekam medis tertentu disimpan di ruang berkas rekam 

medis inaktif 
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6) Lembar rekam medis sisa dan dan berkas rekam medis 

rusak/tidak terbaca disiapkan untuk dimusnahkan. Berkas 

rekam medis rusak/tidak terbaca harus dibuat surat 

pernyataan oleh direktur rumah sakit 

7) Tim pemusnah dibentuk dengan SK Direktur beranggotakan 

dari panitia rekam medis, perawat senior dan tenaga lain yang 

terkait 

8) Pelaksanaan pemusnahan secara dicacah 

9) Tim pemusnah membuat berita acara pemusnahan 

10) Khusus untuk berkas rekam medis yang sudah rusak/tidak 

terbaca dapat  langsung dimusnahkan dengan terlebih dahulu 

membuat pernyataan oleh direktur rumah sakit 

Persiapan pemusnahan berkas rekam medis yang dilakukan di 

Rumah Sakit Panti Rini belum sesuai dengan prosedur tetap 

pemusnahan yang ada di rumah sakit tersebut. Berdasarkan 

prosedur tetap pemusnahan yang ada di rumah sakit, tim 

pemusnah dibentuk dengan SK Direktur yang beranggotakan  dari 

panitia rekam medis, perawat senior dan tenaga lain yang terkait 

dan tim pemusnah membuat berita acara pemusnahan. Akan tetapi 

pada pelaksanaannya belum dibentuk tim pemusnah dan berita 

acara pemusnahan. 
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2. Fasilitas Pemusnahan  

Menurut Sulistyo-Basuki (2003), salah satu cara pemusnahan 

arsip dinamis inaktif dapat dilakukan dengan metode pencacahan. 

Pencacahan merupakan metode pemusnahan dokumen dan 

mikrofilm yang paling sering digunakan di Indonesia. Alat 

pencacah ini dalam bahasa Inggris disebut shredder, sebuah gawai 

mekanis yang menggunakan berbagai metode untuk memotong, 

menarik, merobek kertas menjadi potongan-potongan kecil. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan 

pemusnahan berkas rekam medis di Rumah Sakit Panti Rini akan 

dilakukan dengan cara dicacah. Hal ini sesuai dengan Sulistyo-

Basuki (2007), bahwa salah satu cara pemusnahan berkas rekam 

medis dapat dilakukan dengan pencacahan. Metode tersebut 

dipilih oleh pihak rumah sakit karena alat yang digunakan mudah 

didapatkan. Alat pencacah yang akan digunakan untuk 

memusnahkan berkas rekam medis di Rumah Sakit Panti Rini 

belum tersedia. Rencananya alat pencacah tersebut akan dipinjam  

dari Rumah Sakit Panti Rapih yang merupakan satu yayasan 

dengan Rumah Sakit Panti Rini. 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005), digunakannya 

komputer dalam sebuah pengelolaan dan manajemen kearsipan 

salah satu sebabnya adalah bahwa komputer memiliki beberapa 
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kelebihan antara lain proses pengolahan data yang cepat, tingkat 

akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi dan kemudahan 

berinteraksi dengan penggunanya. Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara diketahui bahwa rumah sakit menyediakan komputer 

satu unit yang di taruh di gudang serbaguna. Komputer tersebut 

digunakan untuk membuat daftar pertelaan. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa fasilitas yang 

digunakan untuk melakukan persiapan pemusnahan berkas rekam 

medis di Rumah Sakit Panti Rini meliputi tempat yang akan 

digunakan untuk melakukan pemusnahan berkas rekam medis 

yaitu di gudang serbaguna yang terdapat di pojok belakang rumah 

sakit. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan berkas 

rekam medis. Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005), pengamanan 

arsip ialah usaha penjagaan agar benda arsip tidak hilang dan agar 

isi atau informasinya tidak sampai diketahui oleh orang yang tidak 

berhak.  

3. Pelaksanaan Penilaian Berkas Rekam Medis Rawat Inap Inaktif 

Yang Akan Dimusnahkan 

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005), sebelum melakukan 

penyusutan arsip diperlukan suatu penilaian yang jelas terhadap 

arsip yang akan dimusnahkan atau dipindahkan. Penilaian 

terhadap arsip ini didasarkan pada nilai guna yang dimiliki oleh 



60 

 

setiap jenis arsip. Dari penilaian tersebut akan dapat diketahui nilai 

gunanya dan umur penyimpanan arsip, yang dijadikan standar 

atau patokan untuk melakukan penyusutan. Penilaian arsip 

bertujuan untuk memberikan kepastian berapa lama arsip untuk 

disimpan. 

Penilaian arsip merupakan kegiatan mengevaluasi nilai guna 

informasi yang ada di dalam arsip. Hasil dari penilaian arsip yaitu 

akan diketahui arsip-arsip yang bernilai guna permanen yang 

harus disimpan selamanya, dan arsip-arsip yang bernilai guna 

sementara yang dapat dimusnahkan dengan segera atau di 

kemudian hari (Suraja, 2006). 

Menurut Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik tahun 1995 

No. Hk. 00.06.1.501160 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan 

Formulir Rekam Medis Dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis Di 

Rumah Sakit, disebutkan bahwa tata cara penilaian berkas rekam 

medis yang akan dimusnahkan dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Berkas rekam medis yang dinilai adalah berkas rekam medis 

yang telah 2 tahun inaktif; 

b. Indikator yang digunakan untuk menilai berkas rekam medis 

inaktif: 
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1) Seringnya rekam medis digunakan untuk pendidikan dan   

penelitian 

2) Nilai guna 

a) Primer, mencakup: administrasi, hukum, keuangan, dan 

iptek 

b) Sekunder, mencakup: pembuktian dan sejarah  

c. Lembar rekam medis yang dipilah: 

1) Ringkasan masuk dan keluar 

2) Resume 

3) Lembar operasi 

4) Lembar identifikasi bayi lahir hidup 

5) Lembar persetujuan  

6) Lembar kematian 

d. Berkas rekam medis tertentu disimpan di ruang berkas rekam 

medis inaktif; 

e. Lembar rekam medis sisa dan berkas rekam medis rusak tidak 

terbaca disiapkan untuk dimusnahkan; 

f. Tim penilai dibentuk dengan SK direktur beranggotakan komite 

rekam medis/komite medis, petugas rekam medis senior, 

perawat senior dan petugas lain yang terkait. 
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Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa terdapat  tata 

cara penilaian berkas rekam medis. Tata cara penilaian tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Lembar-lembar rekam medis yang dipilah: 

1) Ringkasan masuk dan keluar (RM01) 

2) Resume 

3) Lembar laporan operasi 

4) Lembar identifikasi bayi lahir hidup 

5) Lembar persetujuan 

6) Lembar sebab kematian 

7) Hasil pemeriksaan yang penting (lab, PA, RO) 

b. Berkas rekam medis tertentu disimpan di ruang penyimpanan 

berkas rekam medis inaktif; 

c. Lembar rekam medis sisa dan berkas rekam medis rusak/tidak 

terbaca disiapkan untuk dimusnahkan;  

d. Khusus untuk berkas rekam medis yang sudah rusak/tidak 

terbaca dapat langsung dimusnahkan dengan terlebih dahulu 

membuat pernyataan oleh direktur rumah sakit. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui lembar bernilai guna 

yang dipilah dan disimpan adalah ringkasan masuk dan keluar, 

resume, laporan operasi, lembar persetujuan, identifikasi bayi lahir, 

dan  lembar kematian. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh 
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tenaga kontrak. Tenaga kontrak tersebut diketahui tidak berlatar 

belakang pendidikan rekam medis. Oleh karena itu, petugas rekam 

medis Rumah Sakit Panti Rini terlebih  dahulu memberi 

pengarahan dan penjelasan terhadap tenaga kontrak tersebut agar 

tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penilaian berkas rekam 

medis. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Dirjen 

Pelayanan Medik tahun 1995 No. Hk. 00.06.1.501160 tentang 

Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dan 

Pemusnahan Arsip Rekam Medis Di Rumah Sakit, bahwa tim 

penilai dibentuk dengan SK direktur yang beranggotakan komite 

rekam medis/komite medis, petugas rekam medis senior, perawat 

senior dan petugas lain yang terkait. Bila kemampuan penilaian 

tidak dimiliki oleh petugas, mengingat  pelaksana penilaian 

tersebut adalah tenaga kontrak maka dikhawatirkan terjadi 

kesalahan dalam melakukan pemilahan berkas rekam medis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Rumah Sakit Panti Rini mengadakan dua tenaga kontrak untuk 

melakukan penilaian dan pemilahan berkas rekam medis dengan 

terlebih dahulu diberi pengarahan oleh petugas rekam medis 

Rumah Sakit Panti Rini. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 

petugas rekam medis di Rumah Sakit Panti Rini. 

2. Fasilitas pemusnahan yang dipersiapkan dalam pemusnahan 

meliputi tempat pemusnahan, mesin pencacah kertas, dan 

komputer.  

3. Penilaian berkas rekam medis sudah sesuai dengan tata cara 

penilaian yang terdapat pada prosedur pemusnahan berkas rekam 

medis. Lembar yang mempunyai nilai guna meliputi lembar 

ringkasan masuk keluar, lembar laporan operasi, lembar resume, 

lembar persetujuan, lembar kematian, lembar identifikasi bayi.  

Tetapi penilaian dilakukan oleh tenaga kontrak yang tidak berlatar 

belakang rekam medis, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan 

dalam pemilahan berkas akan terjadi karena tidak dilakukan 

verifikasi oleh petugas yang berwenang. 
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B.  Saran 

1. Sebaiknya dilakukan pengecekkan ulang oleh petugas rekam 

medis terhadap lembar-lembar rekam medis yang telah dinilai dan 

dilakukan oleh tenaga kontrak untuk menghindari terjadinya 

kesalahan dalam penilaian berkas rekam medis. 

2. Sebaiknya dibentuk tim penilai. Tim penilai tidak hanya 

beranggotakan dari petugas rekam medis tetapi juga dari komite 

medik, perawat senior dan tenaga lain yang terkait.
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CHEK LIST PANDUAN OBSERVASI 

 

A. Identifikasi subjek 

1. Lokasi :  Unit Rekam Medis Panti Rini 

2. Waktu :  4 Mei 2010 

B. Aspek yang diamati 

 

No. Aspek yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1 Adanya prosedur tetap 
pemusnahan berkas 
rekam medis 

√ 

 Terdapat di dalam 
kumpulan prosedur 
penyelanggaraan 
rekam medis 

2 Adanya  tata cara 
penilaian lembar rekam 
medis yang akan 
dimusnahkan 

√ 

 Terdapat di dalam 
prosedur tetap 
pemusnahan 

3 Penilaian sudah sesuai 
dengan tata cara yang 
ada √ 

 Sudah sesuai 
dengan tatacara 
yang  terdapat di 
prosedur tetap 
pemusnahan 

4 Adanya lembar RMK  √  Disimpan 

5 Adany lembar resume  √  Disimpan 

6 Adanya lembar laporan 
operasi  

√ 
 Disimpan 

7 Adanya lembar 
persetujuan  

√ 
 Disimpan 

8 Adanya lembar 
identifikasi bayi  

√ 
 Disimpan 

9 Adanya lembar 
kematian  

√ 
 Disimpan 

10 Adanya lembar 
pengantar di rawat inap 

 √ 
Dimusnahkan 

11 Adanya lembar 
pengkajian perawatan 

 √ 
Dimuanahkan 

12 Adanya lembar catatan 
perkembangan 

 √ 
Dimusnahkan 

13 Adanya lembar 
persetujun dirawat inap 

 √ 
Dimusnahkan 



 

 

14 Adanya lembar perasat 
harian rawat inap 

 √ 
Dimusnahkan 

15 Adanya lembar rencana 
keperawatan 

 √ 
Dimusnahkan 

16 Adanya lembar 
pelaksanaan dan 
evaluasi keperawatan 

 √ 
Dimusnahkan 
 

17 Adanya lembar 
anamneses 

 √ 
Dimusnahkan 

18 Adanya daftar pertelaan 

√ 

 Dibuat 
menggunakan 
komputer, isinya 
meliputi: no. urut, 
no. register rawat 
inap, no. RM, nama 
pasien, tgl terkahir 
pasien dirawat, dan 
diagnosis akhir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CHEK LIST PANDUAN OBSERVASI 

 

A. Identifikasi subjek 

1. Lokasi : Gudang Serba Guna Panti Rini 

2. Waktu : 4 Mei 2010 

B. Aspek yang diamati pada perangkat keras 

 

No Yang diamati Ya Tidak Keterangan 

1 Adanya tempat khusus 
untuk melakukan penilaian 
berkas rekam medis 

 √ 

Penilaian 
dialakukan di 
gudang serba 
guna 

2 Adanya alat untuk 
melakukan penilaian 

√  
Streples, meja, 
kursi, map 

3 Adanya mesin pencacah 
berkas rekam medis  √ 

Mesin pencacah 
akan meminjam 
dari Panti Rapih 

4 Adanya tempat khusus 
untuk menyimpan lembar 
rekam medis yang 
mempunyai nilai guna 

 √ 

Berkas RM yang 
mempunyai 
nilai guna masih 
disimpan    
di gudang serba 
guna untuk 
sementara 
waktu 

5 Adanya tempat khusus 
untuk melakukan 
pemusnahan berkas rekam 
medis 

 
 

√ 

Pemusnahan 
akan dilakukan 
di gudang serba 
guna 

6 Adanya computer 

√  

1 buah, 
Digunakan 
untuk 
pembuatan 
daftar pertelaan 
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Saudara telah diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian 
yang dilakukan oleh Kartono. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui persiapan pemusnahan berkas rekam medis rawat 
inap inaktif dan mengetahui pelaksanaan penilaian berkas rekam 
medis yang akan dimusnahkan. Hasil penelitian ini digunakan untuk 
memberi gambaran mengenai persiapan pemusnahan berkas rekam 
medis rawat inap inaktif di RS Panti Rini. 

Dalam penelitian ini, saudara akan berperan sebagai responden 
yang akan diberikan beberapa pertanyaan mengenai penyusutan. 
Saya telah membaca “Persetujuaan Subjek Penelitian” diatas. Keadaan, 
tuntutan, resiko dan keuntungan penelitian telah saya pahami, dan 
saya bersedia mengikuti hal-hal yang telah ditentukan.     
 
       Tanda tangan Subjek   Kalasan,    Mei 2010 
 
 
        
 
 
 

Sebagai peneliti, saya telah menguraikan kepada subjek 
mengenai penelitian yang akan kami lakukan. Menurut saya semua 
informasi tentang penelitian sudah disampaikan dan sudah dipahami 
oleh subjek yang menandatangani persetujuan ini. Tidak ada halangan 
bahasa masalah lain yang menghambat peran serta subjek dalam 
penelitian ini. 

 
       Tanda tangan peneliti   Kalasan, Mei 2010  
 
        

PERSETUJUAN SUBJEK PENELITIAN 



 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Persiapan Pemusnahan Berkas Rekam Medis Rawat Inap Inaktif 

A. Identifikasi Subjek  

Nama  : 

Jenis Kelamin  : 

Jabatan   : 

Pendidikan  : 

Hari/tgl  : 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah persiapan yang dialakukan oleh petugas rekam medis 

untuk melakukan pemusnahan? 

2. Apakah yang anda ketahui tentang pemusnahan berkas rekam 

medis? 

3. Seperti apa tahap-tahap proses pemusnahan berkas rekam medis 

yang akan dilakukan? 

4. Fasilitas apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan 

pemusnahan berkas rekam medis?  

5. Metode apa yang akan digunakan untuk memusnahkan berkas 

rekam medis? 

6. Lembar apa saja yang akan disimpan atau tidak dimusnahakan? 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Panduan Wawancara Tenaga Kontrak 

 

Nama   :  

Jenis Kelamin :  

Jabatan  :  

Pendidikan  :  

Tanggal  : 

Lokasi   :  

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang pemusnahan berkas rekam 

medis? 

2. Apakah anda mengetahui tata cara penilaian berkas rekam medis? 

3. Bagaimana proses yang anda lakukan untuk menilai berkas rekam 

medis?  

4. Lembar apa saja yang anda pilah? 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hasil Wawancara Responden 1 

 

 

1. Apakah persiapan yang dialakukan oleh petugas rekam medis 

untuk melakukan pemusnahan? 

Wo itu yaitu tadi yang mau dimusnahkan diambil yang perlu-perlu 

dulu terus disimpan terus dirajang, tapi yang mau dirajang ditulis 

dari nomor berapa sampai berapa hitam diatas putih. terus karena 

tenaganya sini kurang jadi untuk melakukan itu dengan cara 

mengotrak 2 orang. 

2. Apakah yang anda ketahui tentang pemusnahan berkas rekam 

medis? 

Tentang pemusnahan rekam medis itu, kan sudah dari dinkes. 

Gambarannya kepiye? pemusnahan itu ya dikurangi gitu biar 

digudang itu bisa dipake buat yang baru-baru. Oo itu, pemusnahan 

itu, proses penghancuran berkas rekam medis yang dilakukan dengan 

cara, kalo disini dicacah. sehingga berkas tersebut tidak dapat di 

kenali lagi 

3. Seperti apa tahap-tahap proses persiapan pemusnahan berkas 

rekam medis yang dilakukan? 

Pertama itu kita pindahkan dulu berkas rekam medis inaktif dari 

ruang penyimpanan ke gudang belakang, setelah itu kita lakukan 

pemilahan yang mau dimusnahkan dari nomor berapa sampai nomor 

berapa itu ditulis dulu, terus habis itu disusutkan mana yang mau 

disimpan misalnya rm01 sama resumenya itu.  

4. Fasilitas apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan pemusnahan 

berkas rekam medis?  

Tempat, tempste pemusnahan akan dilakukan di belakang sana,  

digudang pojok belakang sana. Terus alat pencacahe tapi disini belum 

ada alate, Lainnya opo yo setahu saya cuma itu e. 

5. Metode apa yang akan digunakan untuk memusnahkan berkas 

rekam medis? 

Kalo disini dengan cara dicacah dengan mesin pencacah, karena 

mesin pencacahe kita tinggal pinjam dari panti rapih 

6. Lembar apa saja yang akan disimpan atau tidak dimusnahakan? 

Rm01 sama apa resumenya itu, terus waduh yang lainnya lupa saya. 

Tapi itu ada diprotap mana saja yang harus disimpan 



 

 

Hasil Wawancara Responden 2 

 

1. Apakah persiapan yang dilakukan oleh petugas rekam medis untuk 

melakukan pemusnahan? 

E…….. untuk pelaksanaan ini yang jelas ini tanggung jawab selama 

ini tanggung jawab penuh dari kepala rekam medisnya, kemudian 

kita me…. mekanismenya ya untuk mengadakan pemusnahan, 

Kepala Sub Seksi mengusulkan  ke pihak direktur untuk megadakan 

pemusnahan kemudian kita mengajukan serta nama-nama orang dari 

luar, iya dari luar RS kita ambil karyawan kontrak harian. Karena 

kurangnya tenaga rekam medis, kita minta bantuan dari luar dengan 

mengontrak 2 orang untuk membantu dalam persiapan ini. bukan, 

bukan orang rekam medis. Kita target 3 bulan selesai atau 4 bulan 

gitu. 

2. Apakah yang anda ketahui tentang pemusnahan berkas rekam 

medis? 

Ya kalo saya pribadi mengartikan pengurangan berkas yang tidak 

terpakai. Pemusnahan itu setau saya menghancurkan berkas rekam 

medisnya dengan cara dicacah kalo disini, agar berkas tersebut tidak 

dapat dibaca lagi… tetapi ada lembar yang harus disimpan seperti  

RM01 dan yang lain seperti yang ada diprotap itu lho. 

3. Seperti apa tahap-tahap proses persiapan pemusnahan berkas 

rekam medis yang dilakukan? 

Yang pertama anu… mindahin dulu berkas dari gudang yang selatan 

itu untuk dibawa ke belakang kemudian setelah itu dilakukan 

pemilahan oleh tenaga kontrak tadi. Kmudian setelah itu berkas yang 

tidak punya nilai guna dimusnahkan, tapi kan pemilahanne sekarang 

belum selesai jadi ngenteni selesai dulu baru dimusnahkan. 

 

 

4. Fasilitas apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan pemusnahan 

berkas rekam medis?  

Fasilitasnnya seperti tempatnya, komputer, map  untuk 

penyimpanannya dan mesin pencacahnya. Untuk itu ini e… dari 

pihak ketiga terutama untuk pencacahan itu dari pihak ketiga. rs panti 

rapih. Tempatnya akan kita lakukan dibelakang, digudang belakang. 



 

 

Untuk pembuatan daftar pertelaan kita menggunakan komputer, ada 

itu digundang belakang sana. jumlahnya 1.  

5. Metode apa yang akan digunakan untuk memusnahkan berkas 

rekam medis? 

Kita dengan cara dicacah, karena e….ini ya kita mesin pencacahnya 

tinggal diambil dari panti rapih. Untuk alatnya belum, belum ada.  

6. Lembar apa saja yang akan disimpan atau tidak dimusnahakan? 

Yang disimpan itu ini lembar ringkasan masuk dan keluar atau rm01 

itu, terus lembar yang ada cap bayinya, lembar kematian jika 

pasiennya itu meninggal  terus resume, lembar laporan operasi dan 

ini lembar persetujuan selain itu kita musnahkan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hasil Wawancara Responden A 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang pemusnahan berkas rekam 

medis? 

e………… belum tau, sudah tapi belum terlalu tau gitu 

2. Apakah anda mengetahui tata cara penilaian berkas rekam medis? 

Belum tetapi saya sudah dikasih pengarahan oleh pak hari untuk 

melakukan penilaian tersebut 

3. Bagaimana proses yang anda lakukan untuk menilai berkas rekam 

medis? 

Dimulai dengan cara memindahkan dari ruang penyimpanan didepan 

untuk dibawa ke gudang setelah itu e…. kita dipilah antara berkas 

yang mau disimpan dipisah dengan berkas yang meu dimusnahkan. 

lalu dimasukkan ke dalam arsip yang lebih ringkas 

4. Lembar apa saja yang anda pilah? 

Ringkasan masuk dan keluar, resume, laporan operasi, lembar 

persetujuan, identifikasi bayi lahir dan lembar kematian 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Hasil Wawancara Responden B 

 

1. Apakah yang anda ketahui tentang pemusnahan berkas rekam 

medis? 

Setau saya pemusnahan itu menghancurkan berkasnya. 

2. Apakah anda mengetahui tata cara penilaian berkas rekam medis? 

Tidak tau, sudah dikasih tau sama pak hary tapi kurang jelas. 

3. Bagaimana proses yang anda lakukan untuk menilai berkas rekam 

medis? 

Dimulai dengan memindahkan berkas dari tempat penyimpanan 

berkas ke gudang serba guna terus dimulai dengan menyeleksi 

lembar yang akan disimpan dengan lembar yang akan dimusnahkan.  

4. Lembar apa saja yang anda pilah? 

Ringkasan masuk dan keluar, resume, lembar laporan operasi jika 

ada, lembar identifikasi bayi lahir, lembar persetujuan jika ada, lembar 

kematian dan hasil pemeriksaan yang penting. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Hasil Wawancara Triangulasi 

 

1. Apakah persiapan yang dialakukan oleh petugas rekam medis 

untuk melakukan pemusnahan? 

Untuk persiapan di RS ini pertama kita mengusulkan kepada direktur 

untuk meelakukan pemusnahan kemudian dilakukan memilah-milah 

berkas rekam medis yang tahun 1997 itu untuk di entri dulu. karena 

masih terbatasnya tenaga kita pake dua tenaga luar dengan cara 

dikontrak harian. sama petugas rekam medis RS itu mengecek ke 

petugas yang milah-milah itu apakah ada kesalahan atau tidak. Untuk 

kedua tenaga kontrak tersebut bukan orang rekam medis, Sehingga 

kita memberi penjelasan/pengarahan untuk melakukan pekerjaan 

tersebut. 

2. Apakah yang anda ketahui tentang pemusnahan berkas rekam 

medis? 

Pemusnahan rekam medis itu… proses penghancuran berkas rekam 

medis dengan cara di cacah, yang bertujuan untuk efisien tempat 

penyimpanannya. karena di rumah sakit ini terbatas ruang 

peyimpanannya untuk itu kita akan melakukan pemusnahan berkas 

rekam medis. sama berlakunya peraturan baru yang lima tahun kita 

menyesuaikan peraturan itu tapi dalam pelaksaannya kita masih 

belum bisa menjalankan 5 tahun karena berkas rekam medis yang 

tahun 1997 belum dimusnahkan.  

3. Seperti apa tahap-tahap proses persiapan pemusnahan berkas 

rekam medis yang dilakukan? 

Tahap-tahapnya kita pindahkan dulu berkas rekam medis yang akan 

dimusnahkan ke gudang serbaguna, kemudian dinilai. setelah dinilai 

ngentri dulu, kemudian kita melaporkan kepada direktur untuk 

jumlah yang mau dimusnahkan, tapi sementara ini panitia 

pemusnahannya belum ada, baru kita dari rekam medis 

mempersiapkan pemusnahan itu 

4. Fasilitas apa saja yang dipersiapkan untuk melakukan pemusnahan 

berkas rekam medis?  

Tempat, komputer, map untuk penyimpanannya, alat pencacah tapi 

itu kalo sudah selesai semua baru kita menyiapkan alat pencacahnya 

dari panti rapih, belum disini belum ada alatnya. Untuk tempatnya 

akan dilakukan di gudang yang digunakan untuk melakukan 



 

 

pemilahan tadi. Komputernya itu digunakan untuk membuat daftar 

arsip yang akan dimusnakan, cuma satu komputernya hanya untuk 

membuat daftar pertelaan saja. Untuk pembuatan daftar pertelaan 

kita belum selesai.     

5. Metode apa yang akan digunakan untuk memusnahkan berkas 

rekam medis?  

Metodenya kita cacah dengan mesin pencacah, karena kitakan mesin 

pencacahnya tinggal pinjam dari Panti Rapih. Tapi mesinnya belum 

ada disini masih di panti rapih. Baru besok  kalo pemilahannya sudah 

selesai dan sudah siap untuk melakukan baru kita meminjam alat 

pencacah tersebut. 

6. Lembar apa saja yang akan disimpan atau tidak dimusnahakan? 

RM 01 berkas keluar masuknya itu, laborat kemudian cap kelahiran 

bayi baru lahir, laporan operasi kemudian persetujuan, kemudian 

lembar kematian. 

 

 

 

 


