
DASAR-DASAR  
PELAYANAN REKAM 

MEDIS 

MATERI MIK – 1 

RMIK – smt 1 



PENGERTIAN REKAM MEDIS 

KUBI : 

Hasil perekaman berupa keterangan tentang 
hasil pengobatan pasien; 

 

Sedangkan rekam kesehatan adalah hasil 
perekaman berupa keterangan mengenai 
kesehatan pasien 



PERMENKES  269 TAHUN 2008 

Rekam Medis adalah berkas yang berisikan 
catatan dan dokumen tentang identitas pasien, 
pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan 
lain yang telah diberikan kepada pasien.  

 

Pasien ialah setiap orang yang melakukan 
konsultasi masalah kesehatannya untuk 
memperoleh yankes yang diperlukan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung kepada 
dokter/dokter gigi/nakes tertentu. 



CATATAN  

tulisan yang dibuat oleh dokter/dokter gigi 
mengenai tindakan yang dilakukan kepada 
pasien dalam rangka pemberian yankes. 

 

Dokumen adalah catatan dokter/dokter 
gigi/nakes tertentu, laporan hasil pemeriksaan 
penunjang, catatan observasi dan pengobatan 
harian, serta semua rekaman, baik berupa foto 
radiologi, gambar pencitraan (imaging), dan 
rekaman electro diagnostic. 



TENAGA KESEHATAN TERTENTU 

Tenaga kesehatan yang ikut memberikan yankes 
secara langsung kepada pasien selain dokter/dokter 
gigi, misalnya apoteker, perawat, bidan, fisioterapis, 
asisten apoteker, pengatur gizi klinik, laboran, penata 
rontgen, penata elektro medik lain. 

 

Kegiatan yan nakes tertentu disebut kegiatan 
penunjang medis.  

 

Kegiatan yan dokter/dokter gigi disebut yan medis. 

 

 



SARANA YANKES  

Tempat penyelenggaraan upaya yankes 
yang dapat digunakan untuk praktik  
kedokteran/kedokteran gigi/nakes 
tertentu yl. 

 

Contohnya : praktik dokter 
pribadi/bersama, rumah sakit, 
puskesmas, rumah bersalin, dan balai 
kesehatan. (Baca : Modul 1 halaman 2-3) 



REKAM MEDIS 
(Edna K Huffman, 1992) 

Rekaman/catatan tentang siapa, apa, 
mengapa, bilamana dan bagaimanayan yang 
diberikan kepada pasien selama masa 
perawatan yang memuat pengetahuan 
mengenai pasien dan yang diperolehnya 
serta informasi yang cukup untuk 
mengidentifikasi pasien, membenarkan 
diagnosis dan pengobatan, serta merekam 
hasilnya. (Baca : Modul 1 halaman 4) 



Pernyataan IDI tentang rekam medis  

• Rekam medis/kesehatan adalah rekaman dalam bentuk 
tulisan atau gambaran aktivitas pelayanan yang diberikan 
oleh pemberi pelayanan medis/kesehatan kepada seorang 
pasien. 

• Rekam medis/kesehatan meliputi : identitas lengkap pasien, 
catatan tentang penyakit (diagnosis, terapi, pengamatan 
perjalanan), catatan dari pihak ketiga, hasil pemeriksaan 
laboratorium, foto rontgen, pemeriksaan USG, dan lain-lain 
serta resume. 

• Rekam medis/kesehatan harus dibuat segera dan dilengkapi 
seluruhnya paling lambat 48 jam setelah pasien pulang atau 
meninggal. 
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CATATAN/REKAMAN PASIEN LENGKAP 

Identitas pribadi, sosial dan semua keterangan 
lainnya yang menjelaskan tentang pasien tersebut. 
 
Catatan adalah hasil tulisan tentang sesuatu untuk 
diingat yang dilakukan pada media 
pencatatan/formulir. 
 
Rekaman merupakan segala sesuatu yang direkam 
(cetakan, gambar, foto, suara) untuk dibaca, dilihat 
dan didengar kembali dalam suatu media 
rekaman. 
 
 



ISI KETERANGAN & CATATAN 

• identitas yang melayani & dilayani 

• yan yang dilakukan/diberikan pada pasien 

• indikasi medis (alasan yan diberikan) 

• bilamana yan diberikan (tanggal, jam,menit) 

• proses yan tersebut diberikan pada pasien  



IDENTITAS PASIEN 

Identitas pribadi : identitas yang melekat pada 
pribadi pasien, termasuk ciri-cirinya (nama, 
tanggal lahir/umur, jenis kelamin, alamat, status 
perkawinan dan nomor RM). 

 

Identitas sosial : identitas yang menjelaskan 
sosial, ekonomi dan budaya pasien (agama, 
pendidikan, pekerjaan, identitas ortu, identitas 
penanggung jawab pembayaran). 

 



ANAMNESA 

Kegiatan wawancara antara pasien dengan dokter/nakes 
yl yang berwenang untuk memperoleh keterangan-
keterangan tentang  keluhan dan penyakit yang diderita 
pasien. 

 

• Auto-anamnesa : anamnesa secara langsung kepada 
pasien karena pasien kuasa melakukan tanya jawab. 

 

• Allo-anamnesa : anamnesa secara tidak langsung 
karena pasien tidak kuasa melakukan tanya jawab 
(belum dewasa; tidak sadar; tidak dapat berkomunikasi; 
gangguan jiwa). 



PEMERIKSAAN FISIK 

• INSPEKSI  : melihat rinci & sistematis 
keadaan tubuh paisen 
 
• PALPASI  : meraba keadaan tubuh yang 
tampak tidak normal  
 
• PERKUSI  : mengetuk guna memperoleh 
suara resonansi hasil ketukan terhadap rongga tubuh 
tertentu  
 
•AUSKULTASI  : mendengarkan suara-suara 
dalam rongga tubuh dengan stetoskop 



PEMERIKSAAN PENUNJANG 

Yaitu suatu pemeriksaan medis yang 
dilakukan atas indikasi medis  tertentu 
guna memperolehketerangan-keterangan 
yang lebih lengkap. 

 

Tujuannya : terapeutik (untuk pengobatan 
tertentu) atau diagnostik (untuk 
membantu menegakkan diagnosis 
tertentu) 



DIAGNOSIS 

Adalah penetapan jenis penyakit tertentu 
berdasarkan analisis hasil anamnesa dan 
pemeriksaan yang teliti (untuk menentukan 
pengobatan/tindakan berikutnya). 

 

 



DIAGNOSIS BERDASARKAN PROSES 

• diagnosis awal/diagnosis kerja (belum 
diikuti oleh pemeriksaan lebih mendalam) 

• diagnosis banding/deferensial diagnosis 
(sejumlah diagnosis yang ditetapkan karena 
adanya kemungkinan2 tertentu guna 
penetapan diagnosis lanjut) 

• diagnosis akhir (menjadi sebab pasien 
dirawat dan didasarkan pada hasil-hasil 
pemeriksaan lebih mendalam). 

 



DIAGNOSIS BERDASARKAN  
KEADAAN PENYAKIT 

• diagnosis utama (jenis penyakit utama yang 
diderita pasien setelah pemeriksaan mendalam 
terhadap penyebab utama pasien dirawat) 

• diagnosis komplikasi (penyakit komplikasi yang 
berasal dari penyakit utamanya) 

 

• diagnosis kedua, dst./diagnosis co-morbid 
(penyakit penyerta diagnosis utama yang bukan 
berasal dari penyakit utamanya/sudah ada 
sebelum diagnosis utama ditemukan) 



PROGNOSIS 

Adalah ramalan medis dari hasil pemeriksaan 
dan diagnosis berdasarkan teori-teori atau hasil 
penelitian pada penyakit yang bersangkutan. 

 

Kemungkinannya : cenderung baik (dubia ad 
bonam) atau cenderung buruk (dubia ad malam) 

 

 



TERAPI 

Pengobatan yang diberikan kepada pasien berdasarkan 
indikasi medis atau diagnosis yang ditemukan dokter. 
 
Berupa :  
• terapi medikamentosa (dalam bentuk obat/bahan kimia) 
• terapi suportif (dukungan moral untuk proses 
penyembuhan pasien 
• terapi invasif (pengobatan dengan  tindakan yang 
menyebabkan disintegrasi/tidak utuhnya jaringan/organ 
  
  



TINDAKAN MEDIS 

Suatu intervensi medis yang dilakukan pada 
seorang pasien berdasar indikasi medis 
tertentu yang dapat mengakibatkan 
integritas jaringan/organ yang terganggu. 

 

a. Tindakan teraupetik untuk pengobatan 

b. Tindakan diagnostik untuk 
menegakkan/menetapkan diagnostik 

 



INFORMED CONSENT 

Persetujuan/penolakan pasien terhadap 
tindakan medis yang akan diterimanya 
setelah memperoleh informasi lengkap 
tentang tindakan tersebut 



 



 

Hubungan dokter – pasien 
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•Rekam medis  
•Informed consent 
•Resep 
•Laporan2 medis 

KEWAJIBAN 
DOKTER 
•Menghormati 
  hak pasien  
•Menyimpan 
  rahasia 
•Memberikan 
  Informasi  
•Meminta per 
  setujuan 
•Membuat  
 Rekam medis  

KEWAJIBAN 
PASIEN  
•Memberikan 
 informasi jujur 
•Mematuhi  
 nasihat 
•Mematuhi 
 cara terapi 
•Mematuhi 
 syarat2 terapi 

HAKPASIEN  
•Atas informasi 
•Rahasia kedokteran 
•Second opinion 
•Menolak tindakan 
  medis 
•Menghentikan 
 terapi 
•Memilih 
 dokter 
•Melihat  
Rekam medis 

 

HAK DOKTER 
•Mendignosis 
•Mengobati 
•Merawat 
•Menerima 
 pembayaran 
•Memimpin 
 sarana  
 pelayanan  
 kesehatan 

DOKTER PASIEN 

SALING 
KOMU 
NIKASI 
MENG 
HASIL 
KAN 



 


