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Lestari N, Baharudin MI, Sudalhar, Pratama TWY/Evaluasi Pelaksanaan Penyusutan 

Berkas 6 Evaluasi Pelaksanaan Penyusutan Berkas Rekam Medis Inaktif di Rumah Sakit 

Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Nastiti Lestari2), Muhammad Irvan Bahrudin1), 

Sudalhar2), Tegar Wahyu Yudha Pratama1) 1)Program Studi Diploma III Perekam dan 

Informasi Kesehatan Stikes Muhammadiyah Bojonegoro 2)Program Studi S1 Adminitrasi 

Rumah Sakit Stikes Muhammadiyah Bojonegoro ABSTRAK Latar belakang: Rumah Sakit 

Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sudah melakukan penyusutan rekam medis 

inaktif dilakukan secara berkala dan sudah dilakukan 3 (tiga) kali, akan tetapi belum 

maksimal karena banyak pasien lama yang berkunjung kembali, sehingga berkas rekam 

medis sulit ditemukan.  

 

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi palaksanaan penyusutan Rekam 

Medis Inaktif di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro. Metode: 

Penelitian ini menggunakan diskriptif dengan pendekatan Survey. Populasi dalam 

penelitian ini 10 petugas rekam medis. Sampel penelitian ini sample total. Pengumpulan 

data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan observasi, dan menggunakan 

analisa deskriptif.  

 

Hasil: Penelitian ini menunjukan pelaksanaan penyusutan Rekam Medis Inaktif di Rumah 

Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sudah sesuai dengan dengan Depkes RI 

(2006). Pelaksanaan penilaian berkas rekam medis inaktif hampir sama dengan Surat 

Edaran Dirjen yanmed tahun 1995, tetapi belum ada SOP terkait penilaian berkas rekam 

medis inaktif.  

 

Dalam pengalih median berkas rekam medis inaktif di rumah sakit menggunakan scan 

sehingga rumah sakit mempunyai backup data terhadap berkas rekam medis inaktif 



yang sudah disusutkan. Kesimpulan: Pelaksanaan Penyusutan berkas rekam medis 

inaktif di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sudah sesuai ( = 50%) 

dengan Depkes RI (2006).  

 

Penilaian berkas rekam yang habis masa simpan 2 tahun dan berkas yang mempunyai 

nilai guna primer dan sekunder, tim penilai dibuat berdasarkan SK direktur. Alih media 

berkas rekam medis inaktif dilakukan untuk mengalih media berkas yang mempunyai 

nilai guna dengan menggunakan alat scanner. Kata Kunci: Penyusutan, alih media, 

rekam medis Korespondensi: Nastiti Lestari. Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit 

Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Jl.  

 

Ahmad Yani No. 14 Kapas Bojonegoro. Email: stikesmuhbjngr@gmail.com. Mobile: 

+6282230328455. Jurnal Hospital Science (2019), 3(2): 6-12 ISSN: 2598-0122 (online) 7 

LATAR BELAKANG Rumah sakit mempunyai suatu unit penting yaitu rekam medis. 

Rekam medis di suatu rumah sakit adalah sumber informasi kesehatan sehingga tidak 

mengherankan bila suatu institusi rumah sakit meng- gunakannya untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Peratur- an Mentri Kesehatan 

No.269/MENKES/- PER/III/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. Setiap 

pasien baru yang berobat kerumah sakit akan diberikan suatu berkas rekam medis.  

 

Rekam medis di suatu rumah sakit mempunyai jangka watu untuk disimpan, dalam 

Peraaturan Mentri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/- 2008 pasal 8 ayat 1 dijelaskan 

bahwa medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya 

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien Setelah 

melewati batas yang telah ditentukan untuk disimpan rekam medis tersebut 

dikategorikan rekam medis inaktif.  

 

Menurut Surat Edaran Dirjen Yanmed tentang formulir dasar dan pemusnahan arsip 

rekam medis di rumah sakit No.HK.00.06.1.5.01160 tahun 1995, Rekam medis Inaktif 

adalah berkas rekam medis dari pasien yang tidak aktif selama 5 tahun atau setelah 5 

tahun pasien itu meninggal dunia, artinya si pasien telah 5 tahun tidak lagi datang untuk 

mendapatkan pelayanan di instansi pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut.  

 

Seiring berjalanya waktu kunjungan pasien baru rawat jalan, rawat inap dan unit gawat 

darurat akan berdapak pada penyimpanan berkas rekam medis, dengan kunjungan 

pasien yang semakin banyak dan rak penyimpanan semakin kurang dan untuk menjaga 

kualitas pelayanan, oleh sebab itu perlu dilakukan kegiatan penyusutan dokumen rekam 

medis.  



 

Menurut Rustiyanto dan Rahayu (2011) penyusutan dokumen rekam medis adalah suatu 

proses pemindahan dokumen rekam medis dari aktif ke inaktif, dimana dokumen rekam 

medis nantinya disortir satu-satu untuk mengetahui sejauh mana dokumen rekam 

medis tersebut mempunyai nilai guna dan tidak mempunyai nilai guna. Berkas rekam 

medis yang mempunyai nilai guna akan dilestarikan dan disimpan permanen, 

sedangkan berkas rekam medis inaktif yang tidak bernilai guna dan berkas rekam medis 

yang tidak terbaca dapat dimusnahkan.  

 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan metode wawancara terhadap 

kepala unit rekam medis dan staf administrasi unit rekam medis di Rumah Sakit 

Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro pada bulan januari 2017 didapatkan hasil 

bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sudah melakukan 

penyusutan rekam medis inaktif dilakukan secara berkala dan sudah dilakukan 3 (tiga) 

kali,akan tetapi belum maksimal karena banyak pasien lama yang berkunjung kembali, 

sehingga berkas rekam medis sulit ditemukan.  

 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

teka“lspeaaapesta berkas rekam medis inaktif di Rumah Sakit Bhangkaaa Tukojogor. 

METODE PENELITIAN 1. Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan desain penelitian 

diskriptif dengan pendekatan Survey. Penelitian ini dilakukan pada bulan agustus 2018 

di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro. 2.  

 

Definisi Operasional Penyusutan berkas rekam medis sesuai apabila total nilai = 50% 

dan tidak sesuai jika = 50%. Mengevaluasi berkas rekam medis yang benilai guna dan 

Mengetahui pengalih media berkas rekam medis. 3. Instrumen Penelitian Instrumen 

dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara.  

 

Lestari N, Baharudin MI, Sudalhar, Pratama TWY/Evaluasi Pelaksanaan Penyusutan 

Berkas 8 4. Analisis Data Analisa pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif, 

adalah analisa Statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 

generalisasi. 5.  

 

Etika Penelitian Etika penelitian meliputi informed consent (lembar persetujuan), 

anonimity (tanpa nama), Confidentiality (kerahasiaan). 6. Etika Penelitian Etika penelitian 

meliputi informed consent (lembar persetujuan), anonimity (tanpa nama), Confidentiality 

(kerahasiaan). HASIL 1. Penyusutan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara 

Wahyu Tutuko Bojonegoro Hasil penilaian dikategorikan menjadi penyusutan sesuai 

berdasarkan nilai 50% dari total nilai, dan penyusutan tidak sesuai jika nilai 50% dari 



total nilai.  

 

Dari penelitian yang dilakukan mengenai Evaluasi pelaksanaan penyusutan berkas 

rekam medis inaktif di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro hasil dari 

responden yang didapat dari pembagian kuesioner adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 

Hasil kuesioner Evaluasi pelaksanaan penyusutan berkas rekam medis inaktif di Rumah 

Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro Variabel Frekuensi (N) Presentase (%) 

Penyusutan Sesuai ( = 50%) 10 100 Tidak Sesuai ( 50%) 0 0 Berdasarkan tabel 4.1, 

jawaban yang diberikan terkait Evaluasi pelaksanaan penyusutan berkas rekam medis 

inaktif di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, menunjukan 

pelaksanaan penyusutan berkas rekam medis inaktif di Rumah Sakit Bhayangkara 

Wahyu Tutuko Bojonegoro sudah sesuai ( 50%) dengan hasil presentase 100 %. 2.  

 

Penilaian Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro 

Berdasarkan pengamatan di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro 

belum ada SOP penilaian berkas rekam medis inaktif. Pelaksanaan penilaian berkas 

rekam medis inaktif di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dilakukan 

setelah ada SK dari direktur.  

 

Penilaian berkas rekam medis inaktif dilakukan dengan cara memilah antara lembar 

berkas rekam medis yang mempunyai nilai guna dan berkas yang tidak mempunyai nilai 

guna. tim penilai dibentuk berdasarkan SK dari direktur Rumah Sakit Bhayangkara 

Wahyu Tutuko Bojonegoro yang beranggotakan Kepala sub Komite rekam medis, 

kepala komite medis, petugas rekam medis senior, perawat senior dan tenaga lain yang 

terkait.  

 

Berkas rekam medis yang dinilai berdasarkan pengelompokan berkas rekam medis yang 

sudah habis masa simpannya dalam jangka 5 tahun aktif dan 2 tahun inaktif, untuk 

berkas yang rekam medis yang dinilai adalah: 1) Lembar Data Identitas Pasien 2) Surat 

Persetujuan Tindakan (Inform Consent) 3) Laporan Operasi dan Anastesi 4) Resume 

Medis 5) Identifikasi Bayi Baru Lahir 6) Lembar Kematian Jurnal Hospital Science (2019), 

3(2): 6-12 ISSN: 2598-0122 (online) 9 3.  

 

Pengalih Mediaan Berkas Rekam Medis Inaktif Berdasarkan pengamatan pengalih 

mediaan berkas rekam medis inaktif di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko 

Bojonegoro dilakukan setelah pemilihan lembar rekam medis yang bernilai guna lembar 

tersebut kemudian dilakukan pengalih media. Proses penglih media berkas rekam medis 

inaktif dilakukan dengan menduplikat data rekam medis tersebut dengan bantuan alat 

scanner untuk mengubah data dari hardcopy menjadi softcopy (digital) sebelum lembar 

rekam medis tersebut dimusnahkan. Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko 



Bojonegoro belum ada SOP terkait pengalih media.  

 

Pengalih media berkas rekam medis inaktif di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko 

Bojonegoro dilakukan sebagai berikut: 1) Alat yang digunakan / Fasilitas yang 

digunakan (1) Scanner (2) Komputer (3) 1 Petugas staf rekam medis (4) Alat penghancur 

2) Langkah-langkah pengalih mediaan rekam medis inaktif (1 ) Siapkan komputer dan 

alat scanner. (2 ) Siapkan berkas rekam medis yang siap dialih media. (3 ) Masuk ke 

program Epson scan, lalu masukan berkas rekam medis ke alat scanner.  

 

(4 ) Setelah sudah discan dan masuk di program yang ditampilkan simpan lembaran 

dengan nama lembaran dan nomor rekam medis. (5 ) Simpan lembaran tersebut dalam 

format PDF. (6 ) Setelah lembaran-lembaran tersebut tersimpan jadikan satu 

lembaran-lembaran tersebut di folder dengan file yang sama nomor rekam medisnya.  

 

(7 ) Setelah dipastikan sesuai dengan lembar yang discan sesuai dengan didalam folder 

berkas tersebut dihancurkan dengan alat penghancur. 3) Lembar-lembar rekam medis 

yang discan: (1 ) Lembar Data Identitas Pasien (2 ) Surat Persetujuan Tindakan (Inform 

Consent) (3 ) Laporan Operasi dan Anastesi (4 ) Resume Medis (5 ) Identifikasi Bayi Baru 

Lahir (6 ) Lembar Kematian PEMBAHASAN 1.  

 

Penyusutan Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko 

Bojonegoro Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari hasil uji 

kepada 10 responden, dapat diketahui pelaksanaan penyusutan berkas rekam medis 

inaktif di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sudah sesuai. 

Berdasarkan hasil uji tes bahwa pelaksanaan penyusutan di Rumah Sakit Bhayangkara 

Wahyu Tutuko Bojonegoro dari 10 responden menunjukan bahwa pelaksanaan 

penyusutan sesuai ( = 50%).  

 

Penelitian ini didasarkan pada teori Depkes RI (2006), pelaksanaan penyusutan di Rumah 

Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro dilakukan dengan cara memindahkan 

berkas rekam medis inaktif dari rak file aktif ke rak file inaktif dengan cara memilah pada 

rak file penyimpanan sesuai dengan tahun kunjungan, setelah dilakukan pemilahan 

dilakukan memikrofilm berkas rekam medis inaktif sesuai ketentuan yang berlaku, 

memusnahkan berkas rekam medis yang telah dimikrofilm dengan cara tertentu sesuai 

ketentuan yang berlaku terakhir dilakukan dengan melakukan scanner pada berkas 

rekam medis.  

 

Dalam melakukan penyusutan berkas rekam medis inaktif disini kepala rekam Lestari N, 

Baharudin MI, Sudalhar, Pratama TWY/Evaluasi Pelaksanaan Penyusutan Berkas 10 

medis Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro sebelum melakukan 



penyusutan berkas rekam medis inaktif terlebih dahulu memberi pengarahan dan 

penjelasan terhadap petugas rekam medis yang lainya, bertujuan agar tidak terjadi 

kesalahan dalam melakukan penyusutan berkas rekam medis inaktif. 2.  

 

Penilaian Berkas Rekam Medis di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro 

Berdasarkan pengamatan penilaian berkas rekam medis inaktif di Rumah Sakit 

Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro, pelaksanaan penilaian berkas rekam medis 

dilakukan ke berkas rekem medis yang sudah habis masa simpannya dalam jangka 5 

tahun aktif dan 2 tahun inaktif.  

 

Penilaian berkas rekam medis inaktif dibentuk dan dibuat berdasarkan SK dari direktur 

Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro yang beranggotakan Kepala sub 

Komite rekam medis, kepala komite medis, petugas rekam medis senior, perawat senior 

dan tenaga lain yang terkait. Pelaksanaan penilaian sudah sesuai 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 beranggotakan komite rekam 

medis/komite medis, petugas rekam medis senior, perawat senior dan petugas lain yang 

terkait, hal ini mengurangi kekhawatiran apabila terjadi kesalahan dalam penilaian 

berkas rekam medis inaktif.  

 

Di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro belum ada SOP penilaian 

berkas rekam medis inaktif, penilaian berkas di Rumah Sakit Bhayangkara Wahyu Tutuko 

Bojonegoro adalah: 1) Lembar Data Identitas Pasien 2) Surat Persetujuan Tindakan 

(Inform Consent) 3) Laporan Operasi dan Anastesi 4) Resume Medis 5) Identifikasi Bayi 

Baru Lahir 6) Lembar Kematian Penilaian berkas rekam medis sudah sesuai 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, yang bernilai guna ringkasan masuk dan keluar, resume, laporan anastesi, 

lembar identifikasi bayi lahir hidup, lembar persetujuan tindakan dan surat kematian.  

 

Penilaian dilakukan menilai berkas rekam medis yang bernilai guna primer yang 

mencakup administrasi, hukum, keuangan dan iptek dan sekunder yang mencakup 

pembuktian dan sejarah. Penilaian dilakukan sesuai 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, 

tidak hanya yang bernilai guna primer saja, tetapi berkas rekam medis sering digunakan 

untuk pendidikan dan penelitian dan nilai guna sekunder juga yaitu pembuktian dan 

sejarah. 3.  

 



Pengalih Mediaan Berkas Rekam Medis Inaktif Pengalih mediaan dilakukan dengan 

menduplikat data rekam medis tersebut dengan bantuan alat scanner untuk mengubah 

data dari hardcopy menjadi softcopy (digital). Seperti pada teori menurut Haryadi 

(2009), pengalih median merupakan cara arsip elektronik dengan mengubah data yang 

disimpan dalam bentuk data scan yang dipindahkan secara elektronik atau dilakukan 

dengan digital Jurnal Hospital Science (2019), 3(2): 6-12 ISSN: 2598-0122 (online) 11 

copy dan disimpan dalam hard drive atau optical disk.  

 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian menurut zoraya (2014), mengatakan bahwa 

pengalih media rekam medis adalah proses alih media dari data hardcopy ke softcopy 

(digital). Sehingga data atau dokumen dalam format digital diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja lingkungan instansi yang terlibat langsung dalam penggunaan 

dokumen, baik dalam pencarian data maupun update data.  

 

Fasilitas yang digunakan adalah: 1) Scanner 2) Komputer 3) 1 Petugas staf rekam medis 

4) Alat penghancur Langkah-langkah pengalih mediaan rekam medis inaktif: 1) Siapkan 

komputer dan alat scanner. 2) Siapkan berkas rekam medis yang siap dialih media. 3) 

Masuk ke program Epson scan, lalu masukan berkas rekam medis ke alat scanner.  

 

4) Setelah sudah discan dan masuk di program yang ditampilkan simpan lembaran 

dengan nama lembaran dan nomor rekam medis. 5) Simpan lembaran tersebut dalam 

format PDF. 6) Setelah lembaran-lembaran tersebut tersimpan jadikan satu 

lembaran-lembaran tersebut di folder dengan file yang sama nomor rekam medisnya.  

 

7) Setelah dipastikan sesuai dengan lembar yang discan sesuai dengan didalam folder 

berkas tersebut dihancurkan dengan alat penghancur. Alat scanner adalah salah satu 

perangkat hardware dalam melakukan pengalih median, scanner merupakan salah satu 

perangkat input seperti teori yang dikemukakan oleh Sugiharto dan Wahyono (2005).  

 

Alat scanner digunakan untuk menduplikat lembar-lembar rekam medis yang bernilai 

guna dengan bantuan sensor untuk merekam lembar rekam medis inaktif. Penelitian ini 

sejalan dengan peneliatian yang dilakukan Rahayu (2012), bahwa Scanner merupakan 

salah satu perangkat input komputer. Scanner merupakan alat yang berfungsi untuk 

menduplikat objek layaknya mesin fotokopi ke dalam bentuk digital.  

 

Scanner menduplikat objek tersebut menggunakan sebuah sensor cahaya yang terdapat 

di dalamnya. Sensor yang ada pada scanner tersebut mendeteksi struktur, tulisan, 

maupun gambar dari objek yang discan tersebut dan dikirimkan ke komputer dalam 

bentuk digital. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Pujiningtyas 

(2016), Setelah menggunakan scan untuk pelaksanaan penyusutan rekam medis 



mempunyai beberapa manfaat, yaitu: rumah sakit mempunyai backupdata terhadap 

berkas yang sudah mengalami penyusutan, tidak memerlukan banyak ruang 

penyimpanan berkas rekam medis, tidak menyita banyak rak penyimpanan berkas 

rekam medis,tidak ada rasa khawatir akan kehilangan data medis apabila sewaktu-waktu 

diperlukan.  

 

Dengan scan rekam medis membuat penyimpanan data medis menjadi lebih aman. 
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