
 

i 

 

ABSTRAK 

EKA AMALIA WULANDARI. “TINJAUAN PELAKSANAAN 
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA UNIT 
PENYIMPANAN REKAM MEDIS DI RSUD PASAR REBO JAKARTA 
TIMUR”, Karya Tulis Ilmiah, Program Diploma III Rekam Medis dan 
Informasi Kesehatan Fakultas Ilmu-ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul, 
Jakarta : Tahun 2013, 55 Halaman, 13 Tabel, 6 Lampiran, 3 Bagan. 

Karya tulis ilmiah ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) khususnya petugas rekam medis yang berada pada unit penyimpanan 
rekam medis. Pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada unit 
penyimpanan rekam medis adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya 
kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit 
pada unit penyimpanan rekam medis biasanya seperti terjepit pada rak penyimpanan 
rekam medis (roll opack), terjatuh dari roll opack, dan gangguan pernafasan yang 
disebabkan oleh debu. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi pelaksanaan 
keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Penelitian ini berupa analisis deskriptif yaitu 
penelitian dengan meneliti secara langsung pada unit penyimpanan rekam medis 
dengan menggunakan lembar chek list dan wawancara kepada petugas rekam medis, 
kepala bagian rekam medis, dan kepala bagian K3 dengan membuat daftar 
pertanyaan. Dari hasil penelitian dan wawancara dapat diketahui bahwa di RSUD 
Pasar Rebo Jakarta Timur mempunyai BOR 73%, ALOS 4 hari, TOI 2 hari, dan BTO 
63 kali pada periode tahun 2012. Dari 65 responden dapat diperoleh bahwa sebanyak 
41,53% adalah SMA sedangkangkan yang berpendidikan SMP sebanyak 6,15%. 
Rumah sakit ini tidak mempunyai SPO (Standar Prosedur Operasional) K3 pada unit 
penyimpanan rekam medis, rumah sakit ini berpedoman pada POKJA (Program 
Kerja) K3L yang mengacu pada PERMENKES 1204 Tahun 2004 tentang 
Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Disarankan untuk pihak rekam 
medis RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur untuk membuat SPO agar terdapat langkah-
langkah yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada unit 
penyimpanan rekam medis.   
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