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VISI DAN MISI UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) 

 

VISI 

Menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan karakter 

kewirausahaan sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang dapat 

bersaing di tingkat nasional pada tahun 2024 

 

MISI 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif sesuai Standar Nasional 

Perguruan Tinggi (SNPT) dan KKNI, terintegrasi dengan hasil-hasil 

penelitian dan pengabdian masyarakat terkini untuk menghasilkan lulusan 

sesuai profil yang diharapkan 

2. Melaksanakan penelitian ilmiah dan dipublikasikan secara nasional dan 

internasional. 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang terstruktur dan mengacu pada 

hasil penelitian. 

4. Membangun kerjasama produktif dengan berbagai institusi pendidikan dan 

industri di Kota Medan, Sumatera Utara dan provinsi lainnya dalam 

pelaksanaan praktek, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat 
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VISI DAN MISI  

PRODI D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN 

 

VISI 

Menjadi prodi yang unggul dalam bidang manajemen rekam medis dan informasi 

kesehatan (RMIK) berbasis teknologi infomasi yang mengedepankan karakter 

kewirausahaan sehingga mampu bersaing di tingkat nasional pada tahun 2024 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan RMIK berbasis teknologi informasi sesuai 

dengan standar nasional dan kompentensi yang dikeluarkan oleh organisasi 

profesi. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi RMIK melalui penelitian ilmiah 

yang dapat memberikan solusi dalam pelayanan rekam medik di insitusi 

pelayanan kesehatan.  

3. Memanfaatkan ilmu RMIK melalui pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk 

menjawab tantangan persoalan di berbagai insitusi pelayanan kesehatan. 

4. Memperkuat peran sebagai penyelenggara pendidikan tinggi RMIK melalui 

kerja sama dengan asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan institusi lainnya di 

dalam negeri. 
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KATA PENGANTAR 

Puji Syukur tim penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena 

telah memberikan anugerah-Nya sehingga penulis dan tim dapat menyelesaikan 

penyusunan Modul Cetak Pratikum Konsep Rekam Kesehatan Elektronik 

dengan baik. Modul ini disusun sebagai salah satu bahan ajar pratikum yang 

diperuntukkan kepada mahasiswa program studi D-III Perekam dan Informasi 

Kesehatan UIM khususnya pada semester VI. Dengan adanya modul ini, 

diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari dan memahami 

materi-materi pratikum Konsep Rekam Kesehatan Elektronik  

Penulis dan tim dosen Konsep Rekam Kesehatan Elektronik telah 

berusaha dalam menyusun modul ini sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan 

mahasiswa dengan sebaik mungkin. Namun, penulis dan tim menyadari bahwa 

modul ini mungkin masih memiliki kekurangan. Sehingga penulis dan tim 

mengharapkan adanya saran atau masukan positif agar menjadi bahan 

pertimbangan untuk menyempurnakan modul pratikum ini. Akhirnya, penulis dan 

tim berharap modul ini dapat digunakan oleh mahasiswa dengan baik dan aktif 

sehingga dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang mata kulia Konsep 

Rekam Kesehatan Elektronik. 

 

              Medan,  Februari 2020 

 

                        Fajar Maulana, S,Kom, M. Kom 
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KONTRAK BELAJAR  

PRAKTIKUM  KONSEP REKAM KESEHATAN ELEKTRONIK 

A. Penjelasan Umum 

Pembelajaran pratikum Konsep Rekam Kesehatan Elektronik memiliki beban 2 

sks. 2 sks teori dan 1 sks pratikum. Konsep Rekam Kesehatan Elektronik 

dilakukan di dalam ruang kelas Universitas Imelda Medan (UIM) sesuai pada 

jadwal yang telah ditentukan. Mahasiswa dituntut untuk berperan aktif dalam 

proses diskusi dan diharapkan semua mahasiswa mampu mendemonstrasikan skill 

yang sedang di praktikumkan. Selain kegiatan praktikum dibawah bimbingan 

instruktur, mahasiswa juga mempunyai kesempatan untuk belajar mandiri sesuai 

jadwal yang telah ditentukan maupun belajar mandiri diluar jadwal yang telah 

ditentukan dengan dosen pengampu mata kuliah. Diakhir kegiatan praktikum, 

mahasiswa wajib untuk mengikuti ujian. 

 

B. Ujian Skills  

Ujian praktikum Konsep Rekam Kesehatan Elektronik dilakukan pada akhir masa 

praktikum. Ujian ini untuk mengetahui penyerapan mahasiswa tentang praktikum 

yang telah dijalankan dan mengetahui kemampuan mahasiswa dalam melakukan 

praktikum. Bahan–bahan ujian terutama dari bahan praktikum dan teori. 

 

C. Sistem Penilaian 

Penilaian praktikum meliputi sebesar 20 % yang meliputi : 

1. Pretes 

2. Proses Praktikum 

3. Postes

 

D. Tata Tertib Pratikum Konsep Rekam Kesehatan Elektronik 

1. Datang 15 menit sebelum praktikum dimulai 

2. Memakai seragam kampus 

3. Memakai name tag 

4. Baju atasan menutupi pantat dan tidak ketat 

5. Bagi mahasiswa putri/putra: 
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a) Baju bawahan longgar dan menutupi mata kaki 

b) Memakai jilbab hitam polos, tanpa poni dan buntut 

c) Memakai sepatu tertutup dan berhak rendah bukan sepatu karet, warna sepatu 

hitam, memakai kaos kaki. 

d) Tidak berkuku panjang dan tidak menggunakan pewarna kuku 

e) Celana longgar bukan celana sempit 

f) Memakai seragam akademik 

g) Tidak beranting dan bertato 

6. Mahasiswa sudah siap didalam ruangan maksimal 15 menit sebelum pratikum 

dimulai 

7. Apabila alat, bahan belum disiapkan mahasiswa sebelum 15 menit setelah jam 

pratikum berjalan, maka mahasiswa tidak diizinkan untuk mengikuti pratikum. 

 

E. Deskripsi Materi 

Pembelajaran pada panduan praktikum ini mempelajari tentang : 

BAB 1 Kegiatan Praktikum  

1 dan 2 

Praktikum Roadmap RKE Berbentuk Skema 

Berdasarkan Pengelolaan Dan Penggunaan RKE 

Kegiatan Praktikum  

3 dan 4 

Praktikum Diagram Data Information Knowledge 

Wisdom (DIKW)   

BAB 2 Kegiatan praktikum  

5, 6, dan 7 

Praktikum Tantangan Adopsi RKE Dalam 

Melakukan Pelayanan Kesehatan Rekam Medis 

BAB 3 Kegiatan praktikum 
8 dan 9  

Praktikum Membuat Alur Pelayanan Pasien Dan 
Alur Dokumen Rekam Medis 

 
Kegiatan Praktikum  

10, 11, dan 12 

Praktikum Langkah Prosedur Lagkah 0 Jalur 
Migrasi RKE 

BAB 4 Kegiatan Praktikum 

13-14 

Praktikum  Membuat Pemetaan Alur Kerja Dan 
Proses Pelayanan Kesehatan Rekam Medis 

F. Kemampuan/Tujuan Akhir Yang Diharapkan 

Kemampuan atau tujuan akhir yang diharapkan setelah mengikuti praktikum 

pancasila ini adalah: 

BAB 1 Mahasiswa Diharapkan Mampu Membuat Roadmap RKE Berbentuk 

Skema Berdasarkan Pengelolaan Dan Penggunaan RKE 
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BAB 2 Mahasiswa Diharapkan  Mampu Membuat Tantangan Adopsi RKE 

Dalam Melakukan Pelayanan Kesehatan Rekam Medis 

BAB 3 Mahasiswa Mampu Membuat Langkah Prosedur Lagkah 0 Jalur 

Migrasi RKE 

BAB 4 Mahasiswa Mampu Membuat Pemetaan Alur Kerja Dan Proses 

Pelayanan Kesehatan Rekam Medis 
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL PRAKTIKUM REKAM 

KESEHATAN ELEKTRONIK 

 

Petunjuk Praktikum  

1. Fasilitator (Dosen) menentukan topik pembelajaran praktikum yang akan 

dilakukan. 

2. Fasilitator (Dosen) menentukan pasangan dari masing-masing kelompok / teman 

sejawat. 

3. Setelah fasilitator (Dosen) membentuk pasangan-pasangan, fasilitator meminta 

kepada demonstrator untuk mendemostrasikan cara mengerjakan keterampilan 

yang telah ditentukan 

4. Fasilitator (Dosen) meminta kepada kedua pasangan untuk bertukar peran yaitu 

demonstrator kedua diberi keterampilan yang berbeda. 

5. Fasilitator (Dosen) meminta kepada mahasiswa untuk melakukan keterampilan 

atau prosedur tersebut dilakukan sampai selesai dan dapat dikuasai oleh 

mahasiswa. 

6. Setiap mahasiswa wajib mengikuti praktikum (100% kehadiran) sesuai 

dengan jadwal yang telah disepakati oleh fasilitator. 

7. Setiap mahasiswa wajib mengikuti tata tertib praktikum. 
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GLOSARIUM 

Rekam medis  Berkas atau dokumen yang berisikan catatan mengenai 

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan 

dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien di 

berbagai instansi kesehatan. 

 

Data Bentuk jamak dari datum yang memiliki arti sesuatu yang 

diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti 

suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya 

 

IFHRO Gabungan organisasi informasi kesehatan berbagai Negara 

yang saling berbeda namun bersama-sama berkomunikasi 

dan membahas perkembangan informasi dan menciptakan 

saling pengertian diantara professional Informasi 

Kesehatan 

PORMIKI Tepat karena menghubungkan 2 unsur, yakni tentang 

Konsep Rekam Kesehatan Elektronik yang dikelola oleh 

suatu unit kerja dengan bentuk fisik rekam medis sebagai 

sumber data, serta terhadap konsep terkini yang terfokus 

pada informasi kesehatan yang memanfaatkan kemudahan 

sarana teknologi komputer. 

DOKUMEN  Tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, 

tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien 

saat berada di sarana kesehatan. 

Puskesmas Penyedia sarana  pelayanan  kesehatan  yang 

menyelenggarakan  upaya  kesehatan masyarakat  dan  

upaya  kesehatan perseorangan tingkat pertama yang lebih 

mengutamakan  upaya  promotif  dan preventif  untuk  

mencapai  derajat kesehatan masyarajat setinggi-tingginya 
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di  wilayah  kerjanya. 

FORMULIR Dokumen untuk menangkap atau mencatat/merekam data 

transaksi juga sebagai alat penetapan tanggungjawab dan 

permintaan/perintah untuk dilakukannya suatu kegiatan 

Organisasi Suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan 

bersama. 

Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset 

dari berbagai bidang ilmu, 

terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, 

dan manajemen 

Indeks Daftar kata atau istilah penting yg terdapat dalam buku 

cetakan tersusun menurut abjad yg memberikan informasi 

mengenai halaman tempat kata atau istilah itu ditemukan 

Flowchart Suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan 

hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses 

lainnya dalam suatu program. 
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BAB 1 

PRAKTIKUM ROADMAP RKE BERDASARKAN PENGELOLAAN DAN 

PENGGUNAAN RKE 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 1 DAN 2 

PRAKTIKUM SIMULASI ROADMAP RKE BERDASARKAN 

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN RKE 

Yeyi Gusla Nengsih, S.Kom, M.Kom 

Fajar Maulana, S,Kom, M. Kom 

Selamat  anda  sudah  masuk  pada  tahap  pembelajaran  praktikum yaitu Konsep 

Rekam Kesehatan Elektronik. Disini anda akan mempelajari tentang simulasi Aspek 

Hukum Rekam Medis Dan Hak Dan Kewajiban Pada Rekam Medis. Selamat 

belajar!!!!! 

 

A. Pengertian 

       Rekam  medis  merupakan dokumentasi keadaan kesehatan pasien. Rekam Medis 

merupakan berkas  yang  berisikan  catatan  dan dokumen  tentang  identitas  pasien, 

pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan  lain  yang  telah  diberikan kepada  

pasien.  Rekam  medis merupakan salah satu dokumen penting dari  pasien  dan  

harus  dijaga kerahasiaannya  oleh  setiap  tenaga kesehatan. Tujuan  rekam medis 

adalah untuk  menunjang  tertib  administrasi dalam  rangka  upaya  peningkatan 

pelayanan kesehatan.    

Pengelolaan  rekam  medis  di fasyankes   terdiri  dari  cara  analisa dan 

assembling, pengkodean, pengindeksan, penyimpanan, retensi dan pemusnahan, 

sensus, dan pelaporan. 

1. Analisa dan Assembling 

Analisa rekam medis adalah  pengisian atau pencatatan rekam medis ada 

kemungkinanan besar terjadi tidak lengkap atau tidak sesuai dengan 

ketentuan.  
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Assembling adalah salah satu kegiatan dalam pengolahan rekam medis untuk 

mengorganisasikan, merakit, menata menyusun, merapikan formulir-formulir 

rekam medis baik untuk rawat jalan, UGD, rawat inap, sehingga rekam 

meddis tersebut dapat terpelihara dan dapat siap pakai kalau dibutuhkan. 

2. Pengkodean 

Pengkodean atau koding adalah Kegiatan dan tindakan serta diagnosis yang 

ada dalam rekam medis harus di beri kode dan selanjutnya diindeks agar 

memudahkan pelayanan pada penyajian informasi untuk menunjang fungsi 

perencanaan, managemen, dan riset bidang kesehatan. 

3. Pengindeksan 

Pengindeksan adalah membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat 

ke dalam indeks-indeks (dapat menggunakan kartu indeks atau 

komputerisasi). Didalam kartu indeks tidak boleh mencantumkan nama 

pasien. 

4. Penyimpanan 

Peyimpanan rekam  medis adalah suatu kegiatan yang dilakukan petugas 

untuk memasukkan/menyimpan kembali berkas rekam medis pasien rawat 

jalan atau rawat inap. 

5. Retensi Dan Pemusnahan 

Retensi atau penyusutan rekam medis adalah suatu kegiatan pengurangan 

berkas rekam medis dari penyimpanan. 

Pemusnahan berkas rekam medis adalah proses kegiatan penghancuran secara 

fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilainya. Penghancuran 

harus dilakukan dengan membakar habis, mencacah atau daur. 

6. Sensus 

Sensus adalah cara untuk mengetahui jumlah pasien yang dirawat, pasien 

keluar, lahir/meninggal dan perpindahan pasien antar ruangan, kapasitas TT 

tersediaa dan yang terisi di suatu Rumah Sakit. 
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7. Pelaporan 

Pelaporan  adalah suatu alat organisasi yang bertujuan untuk dapat 

menghasilkan laporan secara cepat, tepat, dan akurat 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata  pelajaran ini, peserta diharapkan mampu Memahami 

Roadmap RKE Berdasarkan Pengelolaan Dan Penggunaan RKE. 

 
C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. Modul Perkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alat tulis) 

3. Komputer / Laptop 

4. Handphone (alat komunikasi) 

5. Meja, kursi 

6. Formulir-formulir 

 

D. Persiapan 

Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul cara kerja Konsep 

Rekam Kesehatan Elektronik, sebagai berikut: 

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), 

Rencana Pembelajaran (RP), dan konsep rekam kesehatan elektronik 

menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam RP dan substansi 

yang tercantum dalam Modul. 

2. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-

undangan yang terkait. 

3. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada 

dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti 

perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan. 
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4. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang 

dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara 

mandiri (e-Learning). 

 

E. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi roadmap RKE Berbentuk Skema 

Berdasarkan Pengelolaan Dan Penggunaan RKE 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan bahan 

3 Setiap kelompok mempraktekan langkah-langkah membuat roadmap RKE 

berbentuk skema berdasarkan pengelolaan dan penggunaan RKE  

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat roadmap RKE yang 

berbentuk skema berdasarkan pengelolaan dan penggunaan 

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa roadmap RKE berbentuak skema 

pengelolaan dan penggunaan rekam medis 

Keterangan : 

TRUE : Jika salah satu kondisi atau semua terpenuhi 

FALSE : Jika semua kondisi tidak terpenuhi 

 

F. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Kerjasama yang baik antar sesama anggota kelompok dalam melakukan 

praktikum 
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9. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan 

Rekam  medis  merupakan dokumentasi keadaan kesehatan pasien. Rekam 

Medis, rekam medis merupakan berkas  yang  berisikan  catatan  dan dokumen  

tentang  identitas  pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan  lain  

yang  telah  diberikan kepada  pasien.  Rekam  medis merupakan salah satu dokumen 

penting dari  pasien  dan  harus  dijaga kerahasiaannya  oleh  setiap  tenaga kesehatan. 

Tujuan  rekam medis adalah untuk  menunjang  tertib  administrasi dalam  rangka  

upaya  peningkatan pelayanan kesehatan.    

Pengelolaan  rekam  medis  di puskesmas  terdiri  dari  cara  pemberian nomor,  

assembling,  filing,  reporting, retensi  dan  pemusnahan. 

 

Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan pratikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara kerja Rekam Kesehatan Elektronik 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara kerja Rekam Kesehatan Elektronik. 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI KONSEP REKAM KESEHATAN ELEKTRONIK 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

                                      5. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Program / Tingkat : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................       

 

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 
   Persiapan Alat   

1   Modul Perkuliahan   

2   Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3   Komputer / Laptop   

4   Handphone (alat komunikasi)   

5   Meja, kursi   

6   Formulir-formulir   

  Tahap Kerja   

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan 

bahan 

  

3 Setiap kelompok mempraktekan langkah-langkah 

membuat roadmap RKE berbentuk skema berdasarkan 

pengelolaan dan penggunaan RKE  
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4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat 

roadmap RKE yang berbentuk skema berdasarkan 

pengelolaan dan penggunaan rekam medis 

  

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa roadmap RKE 

berbentuak skema pengelolaan dan penggunaan rekam 

medis 

  

  Sikap   

1  Teliti    

2  Empati    

3  Memperhatikan keamanan   

4  Memahami perasaan orang lain.   

5 Menempatkan diri dari situasi orang lain.   

6 Mengerti dan menghargai perbedaan pendapat.   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala Penilaian 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

Alat 

 

Tidak menyiapkan alat Bila alat yang 
disiapkan 75% sesuai 
standart pratikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart pratikum namun 
penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
pratikum dan penggunaan alat 
sudah paham 

 

      Tahap Kerja Tidak melakukan semua 
tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 
tahap kerja dari 5 tahap 
yang harus dilakukan 

Hanya melakukan 3-4 tahap 
kerja dari 5 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap (5 
tahap) kerja dengan baik 

 

Sikap 

 

Tidak menunjukan 
sikap yang baik selama 
pratikum berlangsung 

Hanya menunju kan 1 
sikap dari 6 sikap 
interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap 
dari 6 sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap (6 
sikap) dengan baik saat 
pratikum berlangsung 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             17 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 
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            Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                 (...............................................)         (...............................................) 

Tugas Mandiri 

Membuat roadmap RKE berbentuk skema berdasarkan pengelolaan dan penggunaan RKE
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BAB II 

PRAKTIKUM DIAGRAM DATA INFORMATION KNOWLEDGE WISDOM 

(DIKW)   

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 3 DAN 4 

PRAKTIKUM SIMULASI DIAGRAM DATA INFORMATION 

KNOWLEDGE WISDOM (DIKW)   

Yeyi Gusla Nengsih, S.Kom, M.Kom 

Fajar Maulana, S,Kom, M. Kom 

 

Selamat  anda  sudah  masuk  pada  tahap  pembelajaran  praktikum yaitu Diagram 

Data Information Knowledge Wisdom (DIKW). Disini anda akan mempelajari 

tentang cara membuat Diagram Data Information Knowledge Wisdom (DIKW). 

Selamat belajar!!!!! 

 

A. Pengertian 

Sistem informasi adalah kumpulan informasi di dalam sebuah basis data 

menggunakan model dan media teknologi informasi digunakan di dalam pengambilan 

keputusan bisnis sebuah organisasi. Di dalam suatu organisasi, informasi merupakan 

sesuatu yang penting di dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak 

manajemen. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer, prosedur manual, model manajemen dan basis data.  

Dari definisi di atas terdapat beberapa kata kunci :  

1. Berbasis komputer dan sistem manusia dan mesin  

Berbasis komputer : perancang harus memahami pengetahuan komputer dan 

pemrosesan informasi. Sistem manusia mesin : ada interaksi antara manusia 

sebagai pengelola dan mesin sebagai alat untuk memroses informasi. Ada proses 

manual yang harus dilakukan manusia dan ada proses yang terotomasi oleh 

mesin. Oleh karena itu diperlukan suatu prosedur/manual sistem.  
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2. Sistem basis data terintegrasi  

Adanya penggunaan basis data secara bersama-sama (sharing) dalam sebuah data 

base manajemen system.  

3. Mendukung operasi  

Informasi yang diolah dan di hasilkan digunakan untuk mendukung operasi 

organisasi. 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami 

Diagram Data Information Knowledge Wisdom (DIKW). 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. Modul Perkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alat tulis) 

3. Komputer / Laptop 

4. Handphone (alat komunikasi) 

5. Meja, kursi 

6. Formulir-formulir 

 

D. Persiapan 

Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul cara 

mengkonversikan bilangan decimal menggunakan MS. Excell. sebagai berikut: 

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), 

Rencana Pembelajaran (RP), dan cara mengkonversikan bilangan decimal 

menggunakan MS. Excell. 

2. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam 

RP dan substansi yang tercantum dalam Modul. 
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3. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-

undangan yang terkait. 

4. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada 

dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti 

perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan. 

5. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang 

dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara 

mandiri (e-Learning). 

 

E. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Diagram Data Information Knowledge 

Wisdom (DIKW)   

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan bahan 

3 Setiap kelompok mempraktekan langkah-langkah membuat diagram Data 

Information Knowledge Wisdom (DIKW)   

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat diagram Data 

Information Knowledge Wisdom (DIKW)   

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa diagram Data Information 

Knowledge 

 

F. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum berlangsung 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi peserta 

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 
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7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Kerjasama yang baik antar sesama mahasiswa dalam melakukan simulasi 

9. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan 

Sistem informasi adalah kumpulan informasi di dalam sebuah basis data 

menggunakan model dan media teknologi informasi digunakan di dalam pengambilan 

keputusan bisnis sebuah organisasi. Di dalam suatu organisasi, informasi merupakan 

sesuatu yang penting di dalam mendukung proses pengambilan keputusan oleh pihak 

manajemen. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak 

komputer, prosedur manual, model manajemen dan basis data.  

Dari definisi di atas terdapat beberapa kata kunci :  

1. Berbasis komputer dan sistem manusia dan mesin  

Berbasis komputer : perancang harus memahami pengetahuan komputer dan 

pemrosesan informasi. Sistem manusia mesin : ada interaksi antara manusia sebagai 

pengelola dan mesin sebagai alat untuk memroses informasi. Ada proses manual yang 

harus dilakukan manusia dan ada proses yang terotomasi oleh mesin. Oleh karena itu 

diperlukan suatu prosedur/manual sistem.  

2. Sistem basis data terintegrasi  

Adanya penggunaan basis data secara bersama-sama (sharing) dalam sebuah 

data base manajemen system.  

3. Mendukung operasi  

Informasi yang diolah dan di hasilkan digunakan untuk mendukung operasi 

organisasi. 

 

Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan pratikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara Pengembangan System 
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3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan Computer Based Information System 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI DIAGRAM DATA INFORMATION KNOWLEDGE WISDOM 

(DIKW) 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

                                      5. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Program / Tingkat : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................       

 

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

  

   Persiapan Alat   

1   Modul Perkuliahan   

2   Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3   Komputer / Laptop   

4   Handphone (alat komunikasi)   

5   Meja, kursi   

6   Formulir-formulir   

  Tahap Kerja   

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

YA TIDAK 
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2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan 
bahan 
 

  

3 Setiap kelompok mempraktekan langkah-langkah 
membuat diagram Data Information Knowledge 

Wisdom (DIKW)   

  

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat 

diagram Data Information Knowledge Wisdom

(DIKW)   

  

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa langkah-

langkah membuat diagram Data Information 

Knowledge Wisdom (DIKW)   

  

  Sikap   

1  Teliti    

2  Empati    

3  Memperhatikan keamanan   

4  Memahami perasaan orang lain.   

5 Menempatkan diri dari situasi orang lain.   

6 Mengerti dan menghargai perbedaan pendapat.   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala Penilaian 

 

 

0 

 

1 

 

2 

 

Persiapan 

Alat 

 

Tidak menyiapkan alat Bila alat yang 
disiapkan 75% sesuai 
standart pratikum 

Bila alat yang disiapkan sudah 
sesuai standart pratikum namun 
penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
pratikum dan penggunaan alat 
sudah paham

      Tahap Kerja Tidak melakukan semua 
tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 
tahap kerja dari 5 tahap 
yang harus dilakukan 

Hanya melakukan 3-4 tahap 
kerja dari 5 tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap (5 
tahap) kerja dengan baik

Sikap 

 

Tidak menunjukan 
sikap yang baik selama 
pratikum berlangsung 

Hanya menunju kan 1 
sikap dari 6 sikap 
interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 sikap 
dari 6 sikap interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap (6
sikap) dengan baik saat 
pratikum berlangsung

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             17 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 

 

 

Tugas Mandiri 

Membuatan diagram Data Information Knowledge Wisdom (DIKW)   
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BAB III 

PRAKTIKUM TANTANGAN ADOPSI RKE DALAM MELAKUKAN 

PELAYANAN KESEHATAN REKAM MEDIS 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 5, 6, DAN 7 

PRAKTIKUM SIMULASI TANTANGAN ADOPSI RKE DALAM 

MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN REKAM MEDIS 

Yeyi Gusla Nengsih, S.Kom, M.Kom 

Fajar Maulana, S,Kom, M. Kom 

Selamat  anda  sudah  masuk  pada  tahap  pembelajaran  praktikum yaitu tantangan 

adopsi RKE dalam melakukan pelayanan kesehatan rekam medis. Disini anda akan 

mempelajari tentang simulasi tantangan adopsi RKE dalam melakukan pelayanan 

kesehatan rekam medis. Selamat belajar!!!!! 

 

A. Pengertian 

Para dokter memandang EHR sangat berbeda di poliklinik/ rawat jalan dengan di 

rawat inap dimana ia sangat dihargai. Di poliklinik para dokter merupakan pengambil 

keputusan utama jika dia menerapkan EHR dan menetapkan sendiri bagaimana 

pelaksanaanya. Perlu diingat perawat dan staf lainnya merupakan mayoritas 

pengguna EHR , jadi tidak boleh ditinggalkan saat proses pengambilan keputusan. 

Bila tidak ada penggunaan oleh para dokter , ini bukanlah EHR. 

Tantangan RKE, yaitu : 

1. Keterbatasan secara teknis  

2. Peraturan yang belum ada/ tidak jelas  

3. Para dokter mengentry akan lebih lama dari menulis  

4. Biaya terbatas  

5. Keamanan dan kerahasiaan data pasien 

6. Keterbatasan desain  

7. Persepsi:  
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Banyak dokter percaya bahwa entri data lama  

CEO percaya bahwa biaya RKE mahal  

8. Vendor:  

Produk vendor yang tidak nyata/ tidak sepenuhnya memenuhi harapan mereka  

Ketidak pastian dan kepercayaan pada vendor  

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami 

tentang tantangan adopsi RKE dalam melakukan pelayanan kesehatan rekam medis 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. Modul Perkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alat tulis) 

3. Komputer / Laptop 

4. Handphone (alat komunikasi) 

5. Meja, kursi 

6. Formulir-formulir 

 

D. Persiapan 

Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul tentang 

pembuktian proposisi himpunan diagram venn menggunakan MS. Word sebagai 

berikut: 

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), 

Rencana Pembelajaran (RP), dan Tantangan Adopsi Rke menggunakan MS. 

Word. 

2. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam 

RP dan substansi yang tercantum dalam Modul. 
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3. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-

undangan yang terkait. 

4. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada 

dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti 

perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan. 

5. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang 

dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara 

mandiri (e-Learning) 

 

E. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Tantangan Adopsi RKE 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan bahan 

3 Setiap kelompok mempraktekan Langkah-langkah mempraktekkan tantangan 

adopsi RKE dalam melakukan pelayanan kesehatan rekam medis. 

4 Mahasiswa mempraktekkan Langkah-langkah mempraktekkan tantangan 

adopsi RKE dalam melakukan pelayanan kesehatan rekam medis 

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa tantangan adopsi RKE dalam 

melakukan pelayanan kesehatan rekam medis 

 

F. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan konseling 

2. Keaktifan saat diskusi kelompok 

3. Pemahaman saat melakukan mata pelatihan 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi peserta 

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 
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7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Kerjasama yang baik antar sesama anggota kelompok dalam melakukan 

konseling 

9. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan 

Dasar hukum lain yang menjadi acuan dalam rekam medis elektronik adalah 

Permenkes Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis yang selanjutnya disebut 

Permenkes No.269 tahun 2008, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit yang selanjutnya disebut UU No.44 tahun 2009, dan Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Penjelasan Pasal 46 ayat (3) UU 

PK “Apabila dalam pencatatan Rekam Medis menggunakan teknologi informasi 

elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat diganti dengan menggunakan 

nomor identitas pribadi (Personal Identification Number)”.  

Manfaat teknologi informasi dalam rekam kesehatan elektronik yang paling 

tinggi adalah mengurangi medical error danmeningkatkan keamanan pasien (patient 

safety). Salah satu peranan kecil teknologi informasi dalam tindakan pencegahan 

medical error, yakni dengan melakukan pengaturan rekam medis pada suatu sistem 

aplikasi manajemen rekam medis.Rekam medis elektronik bisa diaksesdengan 

komputer atau sistem elektronik dari suatu jaringan, dengan tujuan  utama 

menyediakan atau meningkatkan perawatan serta pelayanan kesehatan yang efesien  

dan terpadu (Heinzer, M. 2010). 

 

Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan pratikum 

2. Mensimulasikan tentang tantangan adopsi RKE dalam melakukan pelayanan 

kesehatan rekam medis 
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3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan tentang Tantangan Adopsi RKE menggunakan 

microsoft word 

 

TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 
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FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI PEMBUKTIAN TANTANGAN ADOPSI RKE M. WORD 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

                                      5. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Program / Tingkat : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................       

 

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan Alat   

1   Modul Perkuliahan   

2   Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3   Komputer / Laptop   

4   Handphone (alat komunikasi)   

5   Meja, kursi   

6   Formulir-formulir   

  Tahap Kerja   

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan 
bahan 
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3 Setiap kelompok mempraktekkan langkah-langkah 

tantangan adopsi RKE dalam melakukan pelayanan 

kesehatan rekam medis 

 

  

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah tantangan 

adopsi RKE dalam melakukan pelayanan kesehatan 

rekam medis 

  

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa langkah-

langkah tantangan adopsi RKE dalam melakukan 

pelayanan kesehatan rekam medis 

  

  Sikap   

1  Teliti    

2  Empati    

3  Memperhatikan keamanan   

4  Memahami perasaan orang lain.   

5 Menempatkan diri dari situasi orang lain.   

6 Mengerti dan menghargai perbedaan pendapat.   

  

 



     

 

 

33

FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala 

Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

Alat 

 

Tidak menyiap 
kan alat 

Bila alat yang 
disiapkan 75% sesuai 
standart pratikum 

Bila alat yang disiapkan 
sudah sesuai standart 
pratikum namun 
penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
pratikum dan penggunaan alat 
sudah paham 

 

Tahap Kerja Tidak melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 
tahap kerja dari 5 
tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan   
3-4 tahap kerja dari 5 
tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap   (5 
tahap) kerja dengan baik 

 

Sikap 

 

Tidak 
menunjukan 
sikap yang 
baik selama 
pratikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 
1 sikap dari 6 sikap 
interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 
sikap dari 6 sikap 
interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap   
(6 sikap) dengan baik saat 
pratikum berlangsung 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             17 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 
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                                      Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                     (...............................................)                                            (...............................................) 

 

Tugas Mandiri 

Membuat langkah-langkah tantangan adopsi RKE dalam melakukan pelayanan kesehatan rekam medis
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BAB IV 

PRAKTIKUM ALUR PELAYANAN PASIEN DAN ALUR DOKUMEN 

REKAM MEDIS 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 8 DAN 9 

PRAKTIKUM SIMULASI ALUR PELAYANAN PASIEN DAN ALUR 

DOKUMEN REKAM MEDIS  

Yeyi Gusla Nengsih, S.Kom, M.Kom 

Fajar Maulana, S,Kom, M. Kom 

Selamat  anda  sudah  masuk  pada  tahap  pembelajaran  praktikum yaitu tentang 

alur pelayanan pasien dan dokumen rekam medis. Selamat belajar!!!!! 

 

A. Pengertian 

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah 

diberikan kepada pasien. Kegiatan penyimpanan Rekam Medis merupakan usaha 

melindungi rekam medis dari kerusakan fisik dan isi dari rekam medis itu 

sendiri. Rekam medis harus disimpan dan dirawat dengan baik karena rekam 

medis merupakan harta benda rumah sakit yang sangat berharga. asal 7 Sarana 

pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan rekam medis. (1) Rekam medis pasien rawat inap di rumah 

sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami 

tentang alur pelayanan pasien dan dokumen rekam medis 
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C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. Modul Perkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alat tulis) 

3. Komputer / Laptop 

4. Handphone (alat komunikasi) 

5. Meja, kursi 

6. Formulir-formulir 

 

D. Persiapan 

Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul tentang cara 

mendesign grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan M. Word sebagai berikut: 

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), 

Rencana Pembelajaran (RP), dan cara melengkapi isi rekam medis 

2. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam 

RP dan substansi yang tercantum dalam Modul. 

3. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-

undangan yang terkait. 

4. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada 

dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti 

perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan. 

5. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang 

dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara 

mandiri (e-Learning) 
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E. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi isi Rekam Nedis 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan bahan 

3 Setiap kelompok mempraktekan langkah-langkah membuat alur pelayanan 

pasien dan alur dokumen rekam medis  

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat alur pelayanan pasien 

dan alur dokumen rekam medis  

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa langkah-langkah membuat alur 

pelayanan pasien dan alur dokumen rekam medis  

F. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum berlangsung 

3. Pemahaman saat mendesgin grafik fungsi kuadrat menggunakan M. Word 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Kerjasama yang baik antar sesama mahasiswa dalam melakukan simulasi 

9. Melakukan pendekatan yang tepat 
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Ringkasan 

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang 

identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah 

diberikan kepada pasien. Kegiatan penyimpanan Rekam Medis merupakan usaha 

melindungi rekam medis dari kerusakan fisik dan isi dari rekam medis itu 

sendiri. Rekam medis harus disimpan dan dirawat dengan baik karena rekam 

medis merupakan harta benda rumah sakit yang sangat berharga. asal 7 Sarana 

pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dalam rangka 

penyelenggaraan rekam medis. (1) Rekam medis pasien rawat inap di rumah 

sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 

terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. 

 

 

 

Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan pratikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara melengkapi isi rekam medis 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara melengkapi isi rekam medis 
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 

FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI ALUR PELAYANAN PASIEN DAN DOKUMEN REKAM 

MEDIS 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

                                      4. ..................................................................... 

                                      5. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Program / Tingkat : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................       

                              

 

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan Alat   

1   Modul Perkuliahan   

2   Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3   Komputer / Laptop   
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4   Handphone (alat komunikasi)   

5   Meja, kursi   

6   Formulir-formulir   

  Tahap Kerja   

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan 
bahan 
 

  

3 Setiap kelompok mempraktekkan langkah-langkah 

membuat alur pelayanan pasien dan alur dokumen rekam 

medis  

  

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat 

alur pelayanan pasien dan alur dokumen rekam medis 

medis 

  

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa langkah-langkah 

membuat alur pelayanan pasien dan alur dokumen rekam 

medis 

  

  Sikap   

1  Teliti    

2  Empati    

3  Memperhatikan keamanan   

4  Memahami perasaan orang lain.   

5 Menempatkan diri dari situasi orang lain.   

6 Mengerti dan menghargai perbedaan pendapat.   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala 

Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

Alat 

 

Tidak menyiap kan 
alat 

Bila alat yang disiapkan 
75% sesuai standart 
pratikum 

Bila alat yang disiapkan 
sudah sesuai standart 
pratikum namun 
penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
pratikum dan penggunaan 
alat sudah paham 

 

Tahap Kerja Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 
tahap kerja dari 5 tahap 
yang harus dilakukan 

Hanya melakukan   
3-4 tahap kerja dari 5 
tahap yang harus 
dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
( 5 tahap) kerja dengan 
baik 

 

Sikap 

 

Tidak 
menunjukan 
sikap yang baik 
selama pratikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 
sikap dari 6 sikap 
interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 
sikap dari 6 sikap 
interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh 
sikap (6 sikap) dengan 
baik saat pratikum 
berlangsung 

 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             17 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 
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                                   Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                   (...............................................)                                          (...............................................) 

 

 

Tugas Mandiri 

Membuat langkah-langkah membuat alur pelayanan pasien dan alur dokumen rekam medis  
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BAB V 

PRAKTIKUM SIMULASI PROSEDUR LAGKAH 0 JALUR MIGRASI RKE 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 10, 11, DAN 12 

PRAKTIKUM SIMULASI PROSEDUR LAGKAH 0 JALUR MIGRASI RKE 

Siti agus karini, S.Kom., M.Kom 

 

Selamat  anda  sudah  masuk  pada  tahap  pembelajaran  praktikum yaitu prosedur 

langkah 0 jalur migrasi RKE. Disini anda akan mempelajari tentang prosedur langkah 

0 jalur migrasi RKE . Selamat belajar!!!!! 

 

A. Pengertian 

Modul Jalur Migrasi RME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMRS yang diinginkan 

Yang dipahami manager proyek 

Rancangan sistem analisis 

Hasil programmer 
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Pemahaman konsultan manajemen 

Dokumentasi proyek yang terinstal 

Pembayaran termin proyek 

Pendampingan & maintenance 

SIMRS terwujud 



     

 

 

47

 Formulir elektronik merupakan ruang yang  ditayangkan dalam layar komputer 

(smartphone,  tablet PC, dan PC) yang digunakan untuk  menangkap data yang akan 

diolah dalam  pengolahan data elektronik. 

• Data input 

• Magnetic ink character Recognition (MICR) 

• Optical Mark recognito (OMR) 

• Optical Character recogniton (OCR) 

• Digitizer  

• Mouse 

• Image scanner 

• Point-of-sales (POS) devices 

• Automatic teller machine (ATM) 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami 

langkah prosedur lagkah 0 jalur migrasi RKE. 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. Modul Perkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alat tulis) 

3. Komputer / Laptop 

4. Handphone (alat komunikasi) 

5. Meja, kursi 

6. Formulir-formulir 
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D. Persiapan 

Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul tentang cara 

Penyajian dan interpretasi hasil analisis RM  sebagai berikut: 

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), 

Rencana Pembelajaran (RP), dan cara Penyajian dan interpretasi hasil analisis 

RM  Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian 

dalam RP dan substansi yang tercantum dalam Modul. 

2. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-

undangan yang terkait. 

3. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada 

dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti 

perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan. 

4. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang 

dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara 

mandiri (e-Learning) 

 

E. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Pembuktian Bilangan Real Dengan 

Microsoft Excell 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan bahan 

3 Setiap kelompok mempraktekan langkah-langkah membuat model jalur 
migrasi RKE 
 

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat model jalur migrasi 
RKE  

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa model jalur migrasi RKE 
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F. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum berlangsung 

3. Pemahaman saat mendesgin grafik fungsi kuadrat menggunakan M. Word 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Kerjasama yang baik antar sesama mahasiswa dalam melakukan simulasi 

9. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan 

Diatas telah dipaparkan jalur migrasi RME serta rencana strategi RME.  

Komponen roadmap SIMRS terdiri dari infrastructure, governance leadership serta 

applications. Adapun solusi pada strategi RME ini terdiri dari outsource, in-house, 

open source serta mix. 

 

Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan pratikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara  penyajian dan inpestasi hasil analisis 

rekam medis  

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara dan inpestasi hasil analisis rekam medis  
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TEST 1 

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 

FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI PROSEDUR LAGKAH 0 JALUR MIGRASI RKE 

 

 

Nama  Kelompok : 1. .................................................................... 

                                      2. .................................................................... 

                                      3. .................................................................... 

 

                                      4. ..................................................................... 

                                      5. ..................................................................... 

Kelompok Bagian : ........................................................................ 

Program / Tingkat : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................       

 

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan Alat   

1   Modul Perkuliahan   

2   Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3   Komputer / Laptop   

4   Handphone (alat komunikasi)   

5   Meja, kursi   
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6   Formulir-formulir   

  Tahap Kerja   

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan 
bahan 
 

  

3 Setiap kelompok mempraktekkan langkah-langkah 

membuat model jalur migrasi RKE kesehatan rekam 

medis 

  

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat 

model jalur migrasi RKE rekam medis 

  

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa langkah-

langkah membuat model jalur migrasi RKE rekam medis 

  

  Sikap   

1  Teliti    

2  Empati    

3  Memperhatikan keamanan   

4  Memahami perasaan orang lain.   

5 Menempatkan diri dari situasi orang lain.   

6 Mengerti dan menghargai perbedaan pendapat.   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala 

Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

Alat 

 

Tidak menyiap kan 
alat 

Bila alat yang 
disiapkan 75% sesuai 
standart pratikum 

Bila alat yang disiapkan 
sudah sesuai standart 
pratikum namun 
penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
pratikum dan penggunaan 
alat sudah paham 

 

Tahap Kerja Tidak melakukan 
semua tahap kerja 

Hanya melakukan 1-2 
tahap kerja dari 5 tahap 
yang harus dilakukan 

Hanya melakukan 3-4 
tahap kerja dari 5 tahap 
yang harus dilakukan 

Melakukan seluruh tahap 
(5 tahap) kerja dengan baik 

 

Sikap 

 

Tidak 
menunjukan 
sikap yang baik 
selama pratikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 1 
sikap dari 6 sikap 
interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 
sikap dari 6 sikap 
interaksi yang baik 

Menunjukan seluruh sikap 
(6 sikap) dengan baik saat 
pratikum berlangsung 

 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             17 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 
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                                            Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                            (...............................................)                                           (...............................................) 

 

 

Tugas Mandiri 

Membuat langkah-langkah model jalur migrasi RKE 
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BAB VI 

PRAKTIKUM PEMETAAN ALUR KERJA DAN PROSES PELAYANAN 

KESEHATAN REKAM MEDIS 

 

KEGIATAN PRAKTIKUM 13 DAN 14 

PRAKTIKUM SIMULASI PEMETAAN ALUR KERJA DAN PROSES 

PELAYANAN KESEHATAN REKAM MEDIS 

Yeyi Gusla Nengsih, S.Kom, M.Kom 

Fajar Maulana, S,Kom, M. Kom 

Selamat  anda  sudah  masuk  pada  tahap  pembelajaran  praktikum yaitu 

mempraktekkan alur kerja dan proses pelayanan kesehatan rekam medis. Disini anda 

akan mempelajari tentang cara memperaktekkan alur kerja dan proses pelayanan 

kesehatan rekam medis . Selamat belajar!!!!! 

 

A. Pengertian 

Pengolahan data dilakukan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawab 

bagian Rekam Medis dimana Bagian Rekam Medis berkewajiban untuk membuat 

laporan-laporan rutin mengenai kegiatan rumah sakit, terutama mengenai pelayanan 

medis yang akan digunakan oleh jajaran manajemen untuk mengambil keputusan. 

Indeks utama pasien atau Master Patient Index (MPI) yakni suatu indeks yang 

berisi tentang data pokok mengenai identitas pasien, tujuannya adalah untuk 

memudahkan dalam pengidentifikasian pasien yang pernah berobat di institusi 

pelayanan kesehatan. Secara manual indeks utama pasien ini berwujud dalam Kartu 

Indeks Utama Pasien (KIUP). Indentitas yang berada dalam KIUP tersebut biasanya 

berisi : nomor rekam medis, nama pasien, tanggal lahir pasien (umur), jenis kelamin, 

alamat, nama orangtua/wali pasien, alamat orangtua/wali pasien dan tahun terakhir 

pasien berobat. KIUP sendiri diindeks secara alfabetik berdasarkan nama pasien 

dengan cara menuliskan 3 huruf pertama dari nama pasien. Selain secara manual, 

indeks utama pasien juga dapat dilakukan secara komputerisasi, yang biasanya sudah 
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tersambung dengan suatu jaringan sistem komputer yang dirancang menyesuaikan 

kebutuhan institusi kesehatan. 

Indeks penyakit merupakan indeks tentang jenis penyakit tertentu yang telah 

ditetapkan diagnosis akhir penyakitnya dan telah dilakukan pengkodean penyakit 

berdasarkan ICD – 10. Secara manual, Indeks penyakit pasien ini juga terwujud 

dalam bentuk kartu, dengan ketentuan setiap jenis penyakit yang sama menggunakan 

satu kartu yang sama. Namun dewasa kini telah banyak dilakukan indeks penyakit 

secara komputerisasi. Fungsi dari indeks penyakit pasien ini, meliputi : 

1) Memudahkan dalam menelusuri setiap nomor rekam medis dan nama pasien yang 

memiliki jenis penyakit yang sama yang dikelompokan berdasarkan pengkodean 

penyakit, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misal : penelitian mahasiswa. 

2) Untuk menyusun laporan morbiditas 

3) Dapat digunakan sebagai sumber data statistik rumah sakit 

4) Dapat digunakan sebagai suatu informasi dalam manajemen institusi pelayanan 

kesehatan 

 

Indeks operasi atau indeks tindakan adalah indeks tentang tindakan medis 

tertentu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter). Penulisan Indeks operasi 

secara manual dapat dilakukan dalam kartu indek operasi, dengan ketentuan 

penulisan adalah satu kartu yang sama untuk satu jenis tindakan dan setiap tindakan 

yang ditulis dalam indeks operasi tersebut harus disertai kode tindakan berdasarkan 

ICOPIM dan ICD 9 CM. Selain secara manual indeks operasi ini juga dapat 

dilakukan secara komputerisasi yang sistemnya telah dirancang sedemikian ruma 

mengikuti kebutuhan institusi kesehatan. Adapun fungsi dari indeks operasi, tediri 

dari : 

1) Memudahkan menelusuri setiap nomor rekam medis dan nama pasien yang 

dilakukan jenis tindakan yang sama yang dikelompokan berdasarkan kode 

tindakan. 

2) Untuk menyusun laporan jenis operasi 



     

 

 

57

Indeks tentang sebab kematian penyakit tertentu sebagai hasil pelayanan pasien 

di institusi pelayanan kesehatan. Ketentuan penulisan dalam indeks kematian secara 

manual, adalah setiap sebab kematian menggunakan satu kartu yang sama dan harus 

diserta kode penyakit dari sebab kematian tersebut. Dalam sistem komputerisasi, 

biasanya pengentrian indeks kematian ini dilakukan pada suatu sistem/aplikasi yang 

sengaja dibuat untuk memudahkan pekerjaan petugas penginputan. 

Indeks dokter adalah indeks tentang nama dokter yang melayani pasien di 

institusi pelayanan kesehatan. Fungsi dari indeks dokter ini adalah untuk 

mengevaluasi kinerja dokter dan menghitung angka kredit guna promosi dan demosi 

dokter berdasarkan kinerjanya. 

Indeks wilayah adalah tabulasi data yang berisi alamat/wilayah pasien yang 

pernah berobat ke rumah sakit. 

 

B. Tujuan 

Setelah mengikuti mata pelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami 

praktek alur kerja dan proses pelayanan kesehatan rekam medis 

 

C. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: 

1. Modul Perkuliahan 

2. Alat untuk mencatat (alat tulis) 

3. Komputer / Laptop 

4. Handphone (alat komunikasi) 

5. Meja, kursi 

6. Formulir-formulir 
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D. Persiapan 

Fasilitator diharapkan mengikuti petunjuk penggunaan modul tentang cara 

menentukan dan mendesign diagram titik pada sistem koordinat kartesius 

menggunakan MS. Excell sebagai berikut: 

1. Mempelajari dan memahami Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP), 

Rencana Pembelajaran (RP), dan cara mempraktekkan  aturan dan tatacara 

pengodean RM 

2. Harus konsisten menjelaskan Mata Pelatihan ini sesuai urutan penyajian dalam 

RP dan substansi yang tercantum dalam Modul. 

3. Menguasai atau memahami buku/bahan referensi termasuk peraturan perundang-

undangan yang terkait. 

4. Diperbolehkan memberikan pengayaan dari bahan tayangan standar yang ada 

dalam modul, sepanjang untuk menambah wawasan peserta dan mengikuti 

perkembangan peraturan, referensi, data/informasi yang relevan. 

5. Sedapat mungkin untuk mengupload peraturan, buku-buku landasan teori yang 

dapat memudahkan peserta mempelajari materi yang akan disampaikan secara 

mandiri (e-Learning) 

E. Langkah-Langkah 

No Langkah-Langkah Simulasi Mempraktekkan  Aturan Dan Tatacara 

Pengodean RM 

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok 

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan bahan 

3 Setiap kelompok mempraktekan langkah-langkah membuat pemetaan alur 
kerja dan proses pelayanan kesehatan rekam medis 

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat pemetaan alur kerja 
dan proses pelayanan kesehatan rekam medis 

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa langkah-langkah membuat pemetaan 
alur kerja dan proses pelayanan kesehatan rekam medis 
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F. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan 

1. Penampilan saat mensimulasikan 

2. Keaktifan saat pratikum berlangsung 

3. Pemahaman saat mendesgin grafik fungsi kuadrat menggunakan M. Word 

4. Mampu membangkitkan minat/motivasi  

5. Pemilihan metode dan media yang tepat 

6. Alokasi waktu yang tepat 

7. Menggunakan bahasa yang dapat dipahami sesuai tingkat pendidikan 

8. Kerjasama yang baik antar sesama mahasiswa dalam melakukan simulasi 

9. Melakukan pendekatan yang tepat 

 

Ringkasan 

Indeks utama pasien atau Master Patient Index (MPI) yakni suatu indeks yang 

berisi tentang data pokok mengenai identitas pasien, tujuannya adalah untuk 

memudahkan dalam pengidentifikasian pasien yang pernah berobat di institusi 

pelayanan kesehatan.Indeks penyakitMerupakan indeks tentang jenis penyakit 

tertentu yang telah ditetapkan diagnosis akhir penyakitnya dan telah dilakukan 

pengkodean penyakit berdasarkan ICD – 10.Fungsi dari indeks penyakit pasien ini, 

meliputi : 

1) Memudahkan dalam menelusuri setiap nomor rekam medis dan nama pasien 

yang memiliki jenis penyakit yang sama yang dikelompokan berdasarkan 

pengkodean penyakit, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misal : penelitian 

mahasiswa. 

2) Untuk menyusun laporan morbiditas 

3) Dapat digunakan sebagai sumber data statistik rumah sakit 

4) Dapat digunakan sebagai suatu informasi dalam manajemen institusi 

pelayanan kesehatan. 
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Indeks operasi atau indeks tindakan adalah indeks tentang tindakan medis 

tertentu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter).Adapun fungsi dari indeks 

operasi, tediri dari : 

1) Memudahkan menelusuri setiap nomor rekam medis dan nama pasien yang 

dilakukan jenis tindakan yang sama yang dikelompokan berdasarkan kode 

tindakan. 

2) Untuk menyusun laporan jenis operasi 

 

Latihan Test 1 

1. Siapkan alat-alat yang diperlukan dalam pengerjaan pratikum 

2. Peragakan bagaimana mensimulasikan cara menentukan dan mendesign diagram 

titik pada sistem koordinat kartesius menggunakan microsoft excell 

3. Gunakan Tool Penilaian Praktikum untuk mengetahui sejauh mana kompetensi 

saudara dalam mensimulasikan cara menentukan dan mendesign diagram titik 

pada sistem koordinat kartesius menggunakan microsoft excell 
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TEST 1  

Gunakan format penilaian penampilan / checklist 

SILAKAN ANDA MENGHUBUNGI FASILITATOR 

Berikan tanda √ pada kolom ya jika melakukan dengan benar dan pada kolom tidak 

jika tidak melakukan/salah. Format penilaian sebagai berikut: 

 

FORMAT PROSEDUR 

SIMULASI ALUR KERJA DAN PROSES PELAYANAN KESEHATAN 

REKAM MEDIS NAMA   

Mahasiswa             : ........................................................................           

NIM   : ........................................................................ 

Tingkat / Program : ........................................................................ 

Tanggal  : ........................................................................ 

Fasilitator  : .........................................................................                                    

 

 

NO 

 

ASPEK YANG DINILAI 

  

YA TIDAK 

   Persiapan Alat   

1   Modul Perkuliahan   

2   Alat untuk mencatat (alat tulis)   

3   Komputer / Laptop   

4   Handphone (alat komunikasi)   

5   Meja, kursi   

6   Formulir-formulir   

  Tahap Kerja   

1 Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok   

2 Setiap kelompok diwajibkan mempersiapan alat dan 
bahan 
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3 Setiap kelompok mempraktekkan langkah-langkah 

membuat pemetaan alur kerja dan proses pelayanan 

kesehatan rekam medis 

 

  

4 Mahasiswa mempraktekkan langkah-langkah membuat 

pemetaan alur kerja dan proses pelayanan kesehatan 

rekam medis 

  

5 Pada akhir sessi, hasil praktikum berupa langkah-langkah 

membuat pemetaan alur kerja dan proses pelayanan 

kesehatan rekam medis 

  

  Sikap   

1  Teliti    

2  Empati    

3  Memperhatikan keamanan   

4  Memahami perasaan orang lain.   

5 Menempatkan diri dari situasi orang lain.   

6 Mengerti dan menghargai perbedaan pendapat.   
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FORMAT PENILAIAN PEMERIKSAAN 

 

Skala 

Penilaian 
 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

Nilai 

Persiapan 

Alat 

 

Tidak menyiap 
kan alat 

Bila alat yang 
disiapkan 75% sesuai 
standart pratikum 

Bila alat yang disiapkan 
sudah sesuai standart 
pratikum namun 
penggunaan alat kurang 
paham  

Bila alat yang disiapkan 
lengkap sesuai standart 
pratikum dan penggunaan alat 
sudah paham 

 

Tahap Kerja Tidak 
melakukan 
semua tahap 
kerja 

Hanya melakukan 1-2 
tahap kerja dari 5 
tahap yang harus 
dilakukan 

Hanya melakukan 3-4 
tahap kerja dari 5  tahap 
yang harus dilakukan 

Melakukan seluruh tahap   (5 
tahap) kerja dengan baik 

 

Sikap 

 

Tidak 
menunjukan 
sikap yang 
baik selama 
pratikum 
berlangsung 

Hanya menunju kan 
1 sikap dari 6 sikap 
interaksi yang baik 

Hanya menunjukan 2 
sikap dari 6 sikap interaksi 
yang baik 

Menunjukan seluruh sikap   
(6 sikap) dengan baik saat 
pratikum berlangsung 

 

 

Nilai Akhir = Jumlah total skore x 100 =  ….............. 

             17 

Nilai ≥ 75 : Selamat Buat Anda 

Nilai < 75 : Ulangi materi dan latihan praktikum 
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                                            Tanda Tangan Mahasiswa                                                Tanda Tangan Penguji 

 

 

                                           (...............................................)                                           (...............................................) 

 

 

Tugas Mandiri 

Membuat laporan membuat flowchart/alur kerja dan proses pelayanan kesehatan 
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