
KEBUTUHAN SARANA DAN 
PRASARANA DI UNIT REKAM MEDIS 

DAN INFORMASI KESEHATAN



Sarana

A. JENIS-JENIS SARANA
• Pengertian sarana dan prasarana secara etimologi memiliki 

perbedaan, namun keduanya saling terkait dan sangat 
penting sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses 
yang dilakukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 
2008 dikatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang 
dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. 

• Sebagai contoh: sarana pelayanan rekam medis dan 
informasi kesehatan diartikan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan pelayanan, misalkan alat tulis kantor, komputer, 
mesin cetak, treasur/outguide, kartu indeks utama pasien, 
dll.



• Sedangkan pengertian prasarana adalah segala sesuatu 
yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 
suatu proses. 

• Sebagai contoh, prasarana pelayanan rekam medis dan 
informasi kesehatan berarti alat tidak langsung untuk 
mencapai tujuan dalam pelayanan, misalnya lokasi, 
bangunan, ruang penyimpanan rekam medis, ruang 
rapat, dll. 

• Dengan kata lain, secara umum dari pengertian sarana 
lebih ditujukan untuk alat atau benda-benda yang 
bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk 
alat atau benda-benda yang tidak bergerak.



• Fungsi sarana dan prasarana dapat berbeda 
sesuai lingkup dan penggunaannya, misalkan 
sarana dan prasarana unit pelayanan 
keperawatan, unit gawat darurat, unit kerja 
keuangan berbeda-beda, namun memiliki 
tujuan yang sama yaitu untuk mencapai hasil 
yang diharapkan sesuai dengan rencana.



Untuk jenis-jenis sarana yang dibutuhkan di unit 
rekam medis dan informasi kesehatan antara 

lain:
1. Alat penyimpanan dan penjajaran:

– Rak terbuka (open self file unit)

– Lemari lima laci (five-drawer file cabinet)

– Rak statis dan dinamis (Roll O’Pack)

– Lemari arsip (Filing Cabinet)

– Lemari arsip standar : 2,4,5, dan 6 laci

– File tegak berputar (vertical rotary file)



Perlengkapan penyimpanan (Filing 
Supplies) :

• Penyekat

• Map (folder)

• Penunjuk (guide)

• Kata tangkap (caption)

• Alat bantu kearsipan

• Tangga dengan alas karet pada kaki



• Gambar 1: Rak rekam medis terbuka Gambar 2: Kartu indeks utama pasien



• Gambar 3: lemari arsip



• Gambar 5: Tangga



• Gambar 6: Treser/outguide



Alat Distribusi

• Distribusi adalah pengiriman rekam medis untuk 
memenuhi permintaan rekam medis dalam 
pelayanan rawat jalan dan rawat inap dengan 
berbagai alat transportasi seperti:

• trolly barang
• lift barang
• sepeda berkeranjang
• pneumatic tube system (PTS)
• lift dokumen



• Gambar 7: Trolly rekam medis



• Gambar 8: Pneumotube



• Gambar 9: Lift rekam medis/dumb waiter



B. KEBUTUHAN RAK REKAM MEDIS

1. Model rak rekam medis

– Rak terbuka (open self file unit)

– Lemari lima laci (five-drawer file cabinet)

– Rak statis dan dinamis (Roll O’Pack)



• Gambar 10: Rak dinamis (Roll O’Pack)            Gambar 11: Rak statis terbuka (open self file unit)



Cara Menghitung Kebutuhan Rak

• Seiring perkembangan teknologi dan informasi di 
bidang manajemen rekam medis dan informasi 
kesehatan sarana penyimpanan dapat menggunakan 
sistem elektronik dan non elektronik. 

• Jika fasilitas pelayanan kesehatan menggunakan sistem 
elektronik akan lebih efisien dan efektif. Tidak 
diperlukan lagi rak rekam medis dan ruang 
penyimpanan rekam medis, namun apabila masih 
menggunakan cara penyimpanan non elektronik masih 
diperlukan rak penyimpanan dan ruangan sesuai 
standar yang ditentukan.



• Dalam menyusun perencanaan rak rekam medis sebaiknya untuk 
kebutuhan jangka panjang, misalnya 5(lima) tahun, 10 (sepuluh) 
tahun. Untuk menghitung kebutuhan rak rekam medis dapat 
diperlukan data antara lain:

a. Jumlah rekam medis yang akan disimpan
• Data jumlah rekam medis yang akan disimpan dapat diambil dari 

jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap selama 1(satu) tahun.

b. Pertumbuhan jumlah rekam medis
• Untuk mendapat data pertumbuhan rekam medis setiap tahun, 

dapat diambil kunjungan rawat jalan dan rawat inap selama 5 (lima) 
tahun. Dengan data ini dapat dihitung berapa persen rata-rata 
pertumbuhan rekam medis setiap tahun. Adakalanya naik, 
adakalanya data kunjungan menurun.



• Contoh:

Di bawah ini contoh data setiap tahun jumlah rekam 
medis pada tahun 2012 sampai dengan 2017.

Tahun    2012   2013   2014   2015   2016   2017

Jumlah   16.400    16.650      17.200     17.900   18.500    19.100

• Cara menghitung:

• Pertumbuhan 2013 : 16.650 – 16.400 = 250

250

= 0.0152

16.400

0.0152 x 100 % = 1,5 %



• Dengan demikian pertumbuhan jumlah rekam 
medis dari tahun 2012 ke 2013 adalah 1,5 %. 
Selanjutnya hitung hingga tahun 2017. Jika 
sudah diperoleh angka pertumbuhan sampai 
tahun 2017, jumlahkan angka tersebut dan 
bagi 5 (lima), maka akan diperoleh angka rata-
rata pertumbuhan setiap tahun.



• Jika sudah diperoleh angka rata-rata 
pertumbuhan jumlah rekam medis per tahun, 
maka langkah selanjutnya adalah menghitung 
rencana jumlah rekam medis yang akan 
disimpan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu 
tahun 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.



• Contoh : jika rata-rata pertumbuhan rekam medis 
pertahun adalah 1,5 %, maka cara 
menghitungnya adalah:

Data tahun 2017 rekam medis yang disimpan 
adalah 19.100.

• 2018 = 1,5/100 x 19.100 = 287 rekam medis

19.100 + 287 = 19.387 rekam medis

• 2019 = 1,5/100 x 19.387 = 291 rekam medis

19.387 + 291 = 19.678 rekam medis

• 2020 = dst

• Hitung hingga 2022 berapa rekam medis yang 
akan disimpan.



Model rak yang akan dibeli

• Model rak yang akan dibeli sangat mempengaruhi berapa 
jumlah rak yang dibutuhkan. Sebaiknya tinggi rak 
disesuaikan dengan tinggi badan rata-rata orang Indonesia.

• Tinggi rak yang sesuai akan memperpendek waktu 
pencarian rekam medis. Rak yang terdiri dari 5 (lima) 
subrak dirasa cukup baik, agar memudahkan pencarian 
rekam medis. 

• Ada beberapa pilihan model rak rekam medis. Jika model 
rak rekam medis yang akan dibeli adalah rak terbuka 
sebagai berikut:
- Model rak terdiri dari 5(lima) subrak
- Ukuran rak rekam medis panjang 2 meter dan lebar 0,4 
meter





Ketebalan rekam medis

• Ketebalan rekam medis akan mempengaruhi jumlah 
rak yang akan dibeli. Ketebalan rekam medis dapat 
diambil dari mengukur rekam medis yang ada saat ini. 
Misalnya ambil 100 rekam medis lalu diukur berapa 
meter panjangnya. Kemudian bagi dengan seratus 
untuk mendapatkan rata-rata ketebalan rekam medis.

• Data ini untuk menghitung berapa rekam medis dapat 
disimpan dalam setiap subrak. Misalnya ketebalan 
rekam medis rata-rata 0,8 cm. Jika panjang rak 2 meter 
maka;



2 meter      0,4 meter

• Dengan panjang rak 2 meter, maka:

Panjang rak 2 meter = 200 cm/ 0,8 meter

Jumlah tiap subrak  = 250 rekam medis

Jumlah 1 rak = 1.250 rekam medis



Posisi penyimpanan yang digunakan

• Posisi rekam medis dalam penyimpanan yang 
digunakan akan mempengaruhi kebutuhan 
jumlah rak rekam medis. Jika disimpan dengan 
posisi tidur, maka rak tidak terlalu tinggi, 
tetapi jika posisi rekam medis berdiri, maka 
akan mempengaruhi tinggi subrak.



Gambar 12: Rekam medis dengan posisi tidur                          Gambar 13: rekam medis dengan posisi berdiri



Cara menghitung jumlah rak

• Setelah menghitung daya tampung setiap rak, maka 
dapat dihitung kebutuhan jumlah rak rekam medis.

• Contoh:

Jumlah rekam medis yang akan disimpan 5(lima) tahun 
mendatang pada tahun 2023 = 20.580 rekam medis

• Kebutuhan rak : 20.580/1.250 = 16.5 rak (dibulatkan 
menjadi 17 rak).

• Jumlah rak yang dibutuhkan adalah 17 (tujuh belas) 
unit rak.



Latihan soal

1. Sebutkan definisi sarana dan prasarana yang 
Saudara ketahui!

2. Sebutkan jenis-jenis sarana yang Saudara 
ketahui!

3. Sebutkan 6 (enam) fungsi utama sarana dan 
prasarana!

4. Berapa % pertumbuhan jumlah rekam medis , 
jika jumlah rekam medis tahun 2016= 2600 
dan tahun 2017=2850?


