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• TEMPAT TEJADINYA KONTAK I X
SARANA YANKES – PASIEN

• PASIEN PUAS ↔ PENAMPILAN
KESELURUHAN SUATU SARANA YANKES



Adalah tata cara penetapan nomor rekam
medis bagi pasien yang mendaftar untuk
berobat dan semua formulir rekam medis
atas nama pasien tersebut.



1. Cara Seri

2. Cara Unit

3. Cara Seri Unit



Pemberian nomor kepada setiap pasien
yang berobat , baik pasien yang baru
datang maupun yang berobat ulang
(lama).



• Bagi pasien yang berobat ulang (kunjungan
berikutnya) akan lebih cepat dilayani karena
pasien langsung memperoleh nomor dan
berkas rekam medisnya.

• Petugas tidak perlu mencari DRM lama
pasien yang bersangkutan.

• Pasien tidak perlu membawa KIB dan petugas
tidak perlu mencatat dan mengelola KIUP.



Terhadap pasien → informasi medis pasien
yang tercatat pada DRM kunjungan yang lalu
tidak dapat dibaca pada kunjungan berikutnya
→ tidak ada kesinambungan informasi medis.

Terhadap penyimpanan DRM → tempat
penyimpanan DRM akan cepat bertambah →
beban penyimpanan tinggi.



Suatu sistem pemberian nomor rekam medis bagi
pasien yang mendaftar untuk berobat → akan tetap
digunakan pada kunjungan berikutnya.

→ pasien memperoleh nomor dan folder RM hanya 1 x
seumur hidup selama berobat di sarana yankes tersebut.

DRM atas nama seorang pasien disimpan dalam satu
folder.

→ perlu pengelolaan KIB dan KIUP.



Informasi hasil pelayanan medis bagi
seorang pasien berkesinambungan dari
waktu ke waktu dan dari satu tempat
ke tempat pelayanan yng lain → data
pasien dan pelayanan yang diberikan
disimpan dalam satu folder.



Pelayanan bagi pasien yang pernah berobat akan lebih
lama jika dibandingkan dengan SNS → petugas harus
menemukan DRM atas nama pasien dulu, apalagi pasien
tanpa KIB.

Solusi → memisahkan antara loket pasien lama dengan
pasien baru.

Loket pasien lama → pasien membawa KIB & tidak
membawa KIB → menanyakan nama pasien & mencari
nomor RM pada KIUP.



Yakni, kartu indeks nama-nama pasien yang digunakan untuk mencari
data pasien berdasarkan nama pasien yang bersangkutan.

Berukuran sekitar 17,5 x 10 cm → guna menemukan nomor RM pasien
yang mendaftar tanpa KIB.

KIUP disimpan dengan cara dijajarkan menurut urutan alfabet,
dikelompokkan berdasarkan tiga huruf depan nama pasien.

Tempat penyimpanan dalam rak kecil, seperti rak penyimpanan kartu
katalog perpustakaan, setiap kotak rak dikelompokkan berdasarkan
huruf/nama.

Rak diletakkan di tempat pendaftaran pasien.



Sistem pemberian nomor dengan menggabungkan
antara SNS dan UNS → setiap pasien yang
mendaftar diberi nomor & folder RM baru → selesai
pelayanan dicarikan datanya pada KIUP → bila
ditemukan, maka dokumen baru digabungkan dengan
yang lama → nomor lama dipakai → nomor baru
dicoret untuk digunakan pasien baru yl. → DRM
disimpan sesuai dengan nomor lama.



Sistem ini menjadi lebih cepat →
semua pasien dianggap pasien baru →
diberi nomor dan folder RM baru.



• Petugas lebih repot selesai pelayanan
pendaftaran pasien.

• Informasi medis saat pelayanan medis tidak
berkesinambungan → dapat berkesinambungan
setelah dokumen-dokumen RM seorang pasien
disatukan dalam sebuah folder.



ALASAN :

1. Semua DRM pasien memiliki satu nomor & disimpan
dalam 1 folder.

2. Berkas RM memberikan gambaran mengenai
informasi medis (riwayat penyakit dan pengobatan)
pasien secara lengkap & tepat → tenaga medis &
pihak manajemen.

3. Petugas tidak repot menggabungkan kembali
dokumen2 RM seorang pasien yang terpisah secara
seri.

4. Pertugas tidak repot mengambil DRM lama untuk
digabungkan dengan DRM baru akibat sistem seri
unit.



Contoh alokasi nomor RM :

• Unit yan. bayi lahir : 00.00.00 – 09.99.99 (100.000
nomor RM)

• Unit yan. gawat darurat : 10.00.00 – 49.99.99 (400.000
nomor RM)

• Unit yan pasien dari TPP : 50.00.00 – 99.99.99 (500.000
nomor RM)



1. METODE NOMOR LANGSUNG/STRAIGHT
NUMERICAL FILING

2. METODE ANGKA AKHIR/TERMINAL DIGIT
FILING

3. METODE ANGKA TENGAH/MIDDLE DIGIT
FILLING



• Sistem penjajaran folder DRM berdasarkan urutan nomor
RM pada 2 angka kelompok akhir.

• contoh : 48 – 12 -06 (III – II – I )

• 100 kotak rak file → 2 angka kelompok akhir/I→ 00 – 99→ digit
primer

• urutan letak DRM→ II

• DRM disimpan→ kelompok/folder→ III

• Seksi 02 : Seksi 26 : Seksi 30 : Seksi 31 :

35-04-02 98-05-26 98-99-30 00-00-31

47-52-02 99-05-26 99-99-30 01-00-31

48-52-02 00-06-26 02-00-31

49-52-02 01-06-26

50-52-02 02-06-26



• Petugas tidak berdesak-desakan di satu tempat

• Petugas dapat diserahi tanggung jawab untuk sejumlah
seksi tertentu.

• Contoh ada 2 petugas : I seksi 00-49; II seksi 50-99.

• Petugas memiliki beban yang seimbang → jumlah DRM
sama & mudah mengingat letak setiap DRM.

• Penambahan jumlah DRM/seksi selalu tersebar merata →
tidak ada rak-rak kosong/terlalu penuh.

•→memudahkan perencanaan∑ rak.

• DRM tidak aktif mudah diambil dari rak/seksi saat
menyimpan DRM baru di seksi tersebut.

• Menekan tingkat kejadian missfile karena petugas
terkonsentrasi pada 2 angka saat menyimpan DRM dalam rak.



Suatu sistem penyimpanan DRM dengan menjajarkan
folder DRM berdasarkan urutan nomor RM pada 2 angka
kelompok tengah.

Cara menjalankan : tengah I → kiri/atas II→ kanan/bawah III

Contoh :

58-78-96 99-78-96

58-78-97 99-78-97

58-78-99 99-78-99

59-78-00 00-79-00

59-78-01 00-79-01



TRACER 

KPD

KODE WARNA

BUKU EKSPEDISI 



1 UNGU

2 KUNING

3 HIJAU TUA

4 ORANYE

5 BIRU MUDA

6 COKLAT

7 KEMERAHAN

8 HIJAU MUDA

9 MERAH

10 BIRU TUA



SEKSI 02 = BIRU TUA/KUNING
35-04-02
47-52-02
49-52-02
50-52-02

SEKSI 26 = KUNING/COKLAT
98-05-26
99-05-26
01-06-26
02-06-26

→ TDF & MDF



KELURAHAN :

1. Mijen : 00-00-00 s/d 09-99-99

2. Ngadirgo : 10-00-00 s/d 19-99-99

3. Wonolopo : 20-00-00 s/d 29-99-99

4. Wonoplumbon : 30-00-00 s/d 39-99-99

5. Jatibarang : 40-00-00 s/d 49-99-99

6. Jatisari : 50-00-00 s/d 59-99-99

7. Tambangan : 60-00-00 s/d 69-99-99

8. Cangkiran : 70-00-00 s/d 79-99-99

9. Kedungpane : 80-00-00 s/d 89-99-99

10. Bubakan : 90-00-00 s/d 98-99-99

11. Luar Wilayah : 99-00-00 s/d 99-99-99


