
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Salah satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah 

subsistem Upaya Kesehatan. Subsistem Upaya Kesehatan menurut SKN adalah 

bentuk dan cara penyelenggaraan upaya kesehatan yang paripurna, terpadu, dan 

berkualitas; meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, 

yang diselenggarakan guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya. Terdapat tiga tingkatan upaya kesehatan, yaitu upaya 

kesehatan primer, upaya kesehatan sekunder, dan upaya kesehatan tersier. Pusat 

Kesehatan Masyarakat  atau biasa disebut singkatannya yaitu Puskesmas, 

termasuk sebagai sarana penyelenggara upaya kesehatan primer, yaitu upaya 

kesehatan dimana terjadi kontak pertama masyarakat dengan pelayanan kesehatan 

(Hartono, 2010). 

Menurut Permenkes RI No.75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas, 

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, 

dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Setiap fasilitas 

kesehatan baik dari tingkat primer/pratama, sekunder, dan tersier wajib 

menyelenggarakan rekam medis dengan tujuan untuk tercapainya tertib 

adminitrasi, pendokomentasian pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga 



kesehatan kepada pasien salah satunya puskesmas sebagai bentuk layanan tingkat 

pertama bagi pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap, dan jelas 

(Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008) sehingga data rekam medis menjadi 

informasi yang konfrehensif untuk mengambil keputusan. 

  Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain 

identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta 

tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes 

269/Menkes/Per/III/2008). Catatan merupakan tulisan-tulisan yang dibuat oleh 

dokter atau dokter gigi mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan kepada pasien 

dalam rangka palayanan kesehatan. Rekam medis merupakan sarana yang sangat 

penting dalam sebuah pelayanan kesehatan karena rekam medis berfungsi sebagai 

sumber informasi dan acuan baik mengenai data sosial, data medis, hingga segala 

tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien. Rekam medis ada dua jenis 

yaitu rekam medis aktif dan inaktif (Indradi, 2017).  

Berkas rekam medis aktif yaitu berkas rekam medis yang masih digunakan 

untuk pelayanan pasien yang bersangkutan. Sedangkan rekam medis inaktif yaitu 

berkas rekam medis yang sudah tidak digunakan lagi untuk pelayanan pasien yang 

bersangkutan selama masa yang tercantum dalam tabel JRA (Jadwal Retensi 

Arsip) (Indradi, 2017). Diketahui bahwa kegiatan penyelenggaraan rekam medis 

di fasilitas pelayanan kesehatan antara lain, kegiatan pendaftaran pasien, 

pendistribusian rekam medis, penyimpanan rekam medis, pengolahan rekam 

medis (assembling, coding, indexing), retensi, dan pemusnahan rekam medis. 

Rekam medis pada tempat penyimpanan tidak selamanya akan disimpan.  



Hal tersebut dikarenakan jumlah rekam medis di fasilitas pelayanan 

kesehatan yang akan terus bertambah sehingga akan menyebabkan rak filling 

menjadi penuh dan tempat penyimpanan rekam medis baru tidak cukup serta 

dapat menyebabkan rekam medis menjadi rusak karena padatnya rak filling. Oleh 

karena itu perlu dilakukannya retensi rekam medis sarana kesehatan. Retensi 

adalah suatu kegiatan memisahkan antara rekam medis aktif dengan rekam medis 

yang inaktif, dimana rekam medis nantinya disortir satu-persatu untuk mengetahui 

sejauh mana rekam medis tersebut mempunyai nilai guna dan tidak mempunyai 

nilai guna (Depkes RI, 2006).  Berdasarkan UU Permenkes No. 269 tahun 2008 

pasal 09 ayat 01 dan 02 : Rekam medis pada sarana pelayanan kesehatan non 

rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnyawaktu jangka 2 (dua) tahun 

terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat, setelah batas waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilampui, rekam medis dapat dimusnahkan. Tujuannya 

adalah mengurangi beban penyimpanan rekam medis dan menecegah kerusakan 

rekam medis dari padatnya rak penyimpanan. Petugas yang melakukan retensi 

rekam medis ialah petugas filling. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Emy Wardatunnisa 

“Retensi Dalam Pengelolaan Berkas Rekam Medis di Puskesmas Wates” 

disebutkan bahwa retensi rekam medis  di Puskesmas Wates, penyusutan belum 

terjadwal dengan baik sehingga petugas belum maksimal dalam melakukan proses 

penyusutan serta Puskesmas Wates belum memiliki SOP retensi rekam medis, 

maka akan mengakibatkan penumpukan berkas rekam medis, sempitnya ruang 



filing dan rak penyimpanan, sedangkan setiap hari berkas rekam medis terus 

bertambah.  

Berdasarkan survei awal diketahui bahwa Puskesmas Desa Terjun 

memiliki jumlah pasien pertahunnya dengan rata-rata 21.600 pasien. Puskesmas 

Desa Terjun belum pernah melaksanakan retensi pada rekam medis. Hal tersebut 

disebabkan karena tidak adanya petugas dengan berlatar belakang pendidikan 

rekam medis, belum adanya SOP tentang pelaksanaan retensi serta tidak 

tersedianya sarana prasarana untuk pelaksanaan retensi rekam medis di Puskesmas 

Desa Terjun. Sehingga pengelolaan rekam medis tidak efektif, dimana penulis 

menemukan diruang penyimpanan rekam medis, rak berkas rekam medis padat 

dan tidak rapi, banyak berkas rekam medis yang rusak, dengan demikian 

pencarian rekam medis menjadi lambat dan tidak efisien. Berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Retensi 

Rekam Medis Di Puskesmas Desa Terjun”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi 

rumusan masalahnya adalah “bagaimana pelaksanaan retensi rekam medis di 

Puskesmas Desa Terjun”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan retensi rekam medis di Puskesmas Desa Terjun. 



2. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan retensi rekam medis  di Puskesmas 

Desa Terjun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Sebagai bahan evaluasi untuk puskesmas dalam pelaksanaan retensi rekam medis. 

2. Bagi Peneliti  

Menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan sehingga peneliti memperoleh 

pemahaman tentang teori yang telah dipelajari di kampus dengan apa yang di 

jumpai di lapangan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai bahan pertimbangan dan paduan untuk mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian dimasa yang akan datang. 

 


