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ABSTRAK 

 

ANITA BANJARNAHOR, Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir 
Ringkasan Masuk Dan Keluar (R2MK) Pada Data Medis dan Data Non Medis di 
Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur, Laporan studi Kasus, Jakarta: Akademi 
Perekam Kesehatan, Indonusa Esa Unggul, 2006 
viii, 30 halaman, 2 tabel, 8 buah lampiran. 
 
 Penulisan laporan studi kasus ini dilatarbelakangi oleh permasalahan sebagai 
berikut: pengamatan penulis pada waktu observasi pendahuluan melihat bahwa 
kelengkapan pengisian formulir Ringkasan Riwayat Masuk dan Keluar (R2MK) pada 
data medis & data non medis belum terisi lengkap, formulir R2MK yang disebut 
lembaran muka, selalu menjadi lembaran yang paling depan pada suatu formulir 
rekam medis pasien rawat inap. Ketidak lengkapan formulir R2MK pada data-data 
medis dan non medis mempengaruhi muturekam medis karena mutu rekam medis 
terletak pada kelengkapannya, ketepatan, keakuratan serta pendokumentasian yang 
baik dari rekam medis itu sendiri. Formulir R2MK juga merupakan satu di antara data 
yang dapat diperoleh sebagai bahan untuk membuat laporan rumah sakit. 
 
 Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperoleh gambaran kelengkapan 
formulir R2MK data medis & data non medis guna meningkatkan system informasi 
rumah sakit di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur. 
 
 Pengamatan dilakukan pada formulir R2MK pasien rawat inap. Untuk 
mengetahui ketidaklengkapan formulir R2MK pada data medis & non medis, maka 
penulis menggunakan instrumen penelitian check list R2MK dan wawancara kepada 
pihak yang terlibat dalam pengisian formulir R2MK, dan mengambil sample 45 
formulir R2MK yang berasal dari rekam medis pasien pulang rawat inap 
 
 Hasil pengamatan mendapatkan kolom yang tidak terisi lengkap pada data 
medis: infeksi nosokomial 100%, diagnosa tambahan 97%, diagnosa utama 80%, 
keadaan keluar 50%, diagnosa akhir 44%, cara kelaur 36%, tanda tangan dan paraf 
dokter tanggal merawat 40%. Untuk kolom yang tidak terisi lengkap pada data non 
medis: pekerjaan 84%, status 77%, jaminan 71%, nama istri/ibu 71%, tanggal masuk 
66%, nama ayah/suami 64%, tanggal keluar 51%, nama keluarga terdekat 11%. 

 
Dapat disimpulkan bahwa kelengkapoan formulir R2MK pada data medis & 

non medis masih banyak yang belum lengkap. Hal ini disebabkan RSUD Pasar rebo 
belum menjalankan SOP yang ada serta kurangnya informasi tentang pentingnya 
pengisian formulir R2MK yang lengkap, akurat kepada semua pihak yang terkait 
dalam pengisian formulir R2MK antara lain dokter poliklinik dan  UGD, perawat 
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