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Rekam Medis Elektronik merupakan catatan elektronik kesehatan informasi terkait pada 

individu yang dapat dibuat, dikumpulan, dikelola, dan berkonsultasi dengan dokter yang 

berwenang dan staf dalam satu organisasi.Rekam medis elektronik sudah diterapkan sejak dulu 

dengan diperkuat adanya dasar hukum yang sah, selain itu rekam medis elektronik juga 

memberikan manfaat lebih dalam pelayanan kesehatan.Namun, dalam pelaksanaan rekam medis 

elektronik masih mengalami beberapa macam kendala. Berdasarkan hal-hal diatas maka saya 

akan meneliti Perkembangan Rekam medis elektronik rawat jalan di Rumah Sakit Pertamina 

Jaya.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mengetahui perkembangan Rekam medis 

elektronik rawat jalan di Rumah Sakit Pertamina Jaya.Objek dalam penelitian ini adalah Petugas 

Rekam Medis rawatjalan di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Data dikumpulkan dengan metode 

wawancara dan observasi, setelah data terkumpul maka data akan diolah, dianalisis dan data 

akan disajikan dalam bentuk deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan 

rekam medis elektronik di Rumah Sakit Pertamina Jaya sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan standar prosedur operasional yang berlaku. Selain itu, dalam segi keamanan dan 

kerahasiaan, rekam medis elektronik di Rumah Sakit Pertamina Jaya sudah terjaga dengan 

adanya penggunaan usser dan password untuk setiap petugas berdasarkan kebutuhan masing-

masing.Kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan rekam medis elektronik rawat jalan di 

Rumah Sakit Pertamina Jaya adalah sistem mengalami error, jaringan offline dan lambat untuk 

tersambung ke server.Untuk penanganan pelayanan rekam medis yang dilakukan saat sistem 

error adalah dengan menggunakan pendaftaran manual.Namun, belum adanya standar prosedur 

operasional dalam menanggulangi sistem error.Dengan demikian, disimpulkan bahwa untuk 

mengatasi kendala terkait sistem yang mengalami error diperlukan jaringan yang berbasis 

internet agar tidak terjadi lagi sistem error, jaringan offline dan lambat. Untuk menangani 

pelayanan rekam medis pada saat sistem error disarankan untuk membuat suatu standar prosedur 

operasional terkait cara pelayanan rekam medis secara manual. 
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