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TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM MEDlS DAN ANGKA KREDlTNYA 

MENTERIPENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA, 

Menimbang : a. bahwa dalarn rangka pembinaan karier dan peningkatan 

kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang 

menjalankan tugas pelayanan rekam medis, dipandang 

perlu menetapkan jabatan fungsional Perekam Medis dan 

Angka Kreditnya; 

b. bahwa penetapan jabatan fungsional Perekam Medis dan 

Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 

pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

Kesehatan; 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pernerintahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebqgaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001; 



5. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi 

Sebagai Daerah Otonom; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pernindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 

9. Peraturan Pernerintah Nornor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai - Negeri Sipil; 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor 12 

Tahun 2002; 

11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rurnpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

12. Keputusan Presiden Nornor 101 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 

2002; 

13. Keputusan Presiden Nornor 102 Tahun 2001 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana 

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 

Tahun 2002. 

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 

1395lMenkes /XI12002 tanggal 18 Nopember 2002; 



2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

dengan suratnya Nomor K.26-14N.141-10187 tanggal 28 

Nopember 2002. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEREKAM 

MEDlS DAN ANGKA KREDITNYA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalarn keputusan ini yang dimaksud dengan ; 

1. Perekam Medis, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan 

pelayanan rekam medis pada unit pelayanan kesehatan. 

2. Pelayanan rekam medis, adalah kegiatan pelayanan 

penunjang secara profesional yang berorientasi pada 

kebutuhan informasi kesehatan bagi pernberi layanan 

kesehatan, administrator dan manajemen pada sarana 

layanan kesehatan dan instansi lain yang berkepentingan 

berdasarkan pada ilrnu pengetahuan teknologi rekam 

medis (sintesa ilrnu-ilrnu sosial, epidemiologi, terminologi 

medis, biostatistik, prinsip hukum medis dan teknologi 

informasi). 

3. Rekam Medis, adalah berkas yang berisi catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 

pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain kepada pasien 

pada sarana pelayanan kesehatan. 

4. Unit Rekam Medis, adalah unit yang bertanggungjawab 

menyelenggarakan layanan sistem rekam medis sehingga 

diperoleh informasi kesehatan untuk berbagai keperluan 

manajemen dan pelayanan kepada pasien. 



5. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 

danlatau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai 

oleh seorang Perekam Medis dalam rangka pembinaan 

karier kepangkatan dan jabatannya. 

6. Tim penilai arlgka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk 

dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan 

bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Perekam 

Medis. 

BAB II 

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN 

DAN TUGAS POKOK 

Pasal 2 

(1). Jabatan fungsional Perekam Medis termasuk dalam 

rumpun kesehatan. 

(2). lnstansi pembina Jabatan Fungsional Perekam Medis 

adalah Departemen Kesehatan. 

Pasal 3 

(1) Perekam Medis berkedudukan sebagai pelaksana 

teknis di bidang pelayanan rekam medis pada unit 

pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen 

Kesehatan dan instansi lain di luar Departemen 

Kesehatan. 

(2) Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), 

adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh 

seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri 

Si pil. 

Pasal 4 

Tugas pokok Perekam Medis, adalah melaksanakan 

pelayanan rekam medis guna tertib administrasi dan 

tersedianya informasi kesehatan yang berdaya guna dan 

berhasil guna. 



BAB Ill 

UNSUR DAN SUB LINSUR KEGIATAN 

Pasal 5 

Unsur dan sub unsur kegiatan Perekam Medis yang dinilai 

angka kreditnya terdiri dari: 

1. Pendidikan, meliputi : 

a. Pendidikan sekolah dan mendapat gelarlijazah; 

b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang rekam 

medis dan memperoleh Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Latihan (SlTPL) atau sertifikat. 

2. Pelayanan rekam medis, meliputi : 

a. Pelaksanaan rekam medis; 

b. Pengelolaan laporan rekarn rnedis; 

c. Penyimpanan rekam medis; 

d. Pengelolaan rekam medis inaktif; 

e. Melakukan dinas jaga. 

3. Pengembangan profesi, meliputi ; 

a. Membuat karya tulislkarya ilmiah di bidang rekam 

medis; 

b. Mene jemahkanlmenyadur buku dan bahan lainnya di 

bidang rekam medis; 

c. Mernbuat buku pedomanlpetunjuk pelaksanaanl 

petunjuk teknis di bidang rekam rnedis; 

d. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang 

rekam medis; 

4. Penunjang tugas Perekam Medis, meliputi : 

a. Mengajarlmelatih dalam bidang rekam medis; 

b. Mengikuti kegiatan seminarllokakarya di bidang rekam 

medis; 

c. Menjadi anggota organisasi profesi Perekam Medis; 

d. Me~jadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional 

Perekam Medis; 



e. Memperolah gelar kesarjanaan lainnya; 

f. Mendapat penghargaanltanda jasa. 

BAB IV 

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 

Pasal 6 

(1) Jenjang jabatan Perekam Medis dari yang terendah 

sampai dengan yang tertinggi yaitu: 

a. Perekam Medis Pelaksana; 

b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan; 

c. Perekarn Medis Penyelia; 

(2) Jenjang pangkat Perekarn Medis sebagairnana 

dimaksud dalam ayat (I), ses-uai dengan jenjang 

jabatannya, yaitu: 

a. Perekam Medis Pelaksana : 

1. Pengatur, golongan ruang Illc; 

2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang Illd. 

b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan : 

1. Penata Muda, golongan ruang Illla; 

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. 

c. Perekam Medis Penyelia : 

1. Penata, golongan ruang Illlc; 

2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld. 

BAB V 

RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl 

DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT 

Pasal7 

(1) Rincian kegiatan Perekam Medis sebagai berikut: 

a. Perekam Medis Pelaksana: 

1. Melakukan wawancara untuk mengisi identitas 

pribadi data sosial pasien rawat jalan; 



2. Menyiapkan rekam rnedis rawat jalan serta 

meminta rekarn medis rawat jalan ke petugas 

rekarn medis bagian penyimpanan; 

3. Mengisi buku register pendaftaran pasien rawat 

jalan; 

4. Membuat dan memutahirkan kartu index utama 

pasien (KIUP) rawat jalan; 

5. Mengurnpulkan data untuk penyusunan laporan 

cakupan pelayanan pada sarana pelayanan 

kesehatan; 

6. Mengumpulkan data penyakit dan tindakan 

medis untuk penyusunan laporan morbiditas 

dan mortalitas pasien rawat jalan; 

7. Mengurnpulkan data penyakit menular untuk 

penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas 

pasien rawat jalan; 

8. Mensortir rekam medis rawat jalan; 

9. Menyirnpan rekam medis rawat jalan dan 

menjaga agar penyimpanan RM aman, rahasia, 

tidak dapat diakses oleh orang yang tidak 

berkepentingan; 

10. Menyimpan rekam medis rawat jalan inaktif 

yang bernilai guna dengan media tertentu; 

11. Menseleksi rekam medis yang akan disusutkan; 

12. Membuat daftar pertelaan rekam medis yang 

akan disusutkan; 

13. Mendistribusikan rekam medis ke unit terkait; 

14. Melakukan dinas jaga. 

b. Perekam Medis Pelaksana Lanjutan: 

1. Memvalidasi kebenaran data kelengkapan 

pengisian identitas pribadi data sosial pasien 

rawat jalan serta membuat kartu pasien; 



Melakukan wawancara untuk mengisi identitas 

pribadi data sosial pasien rawat inap dan 

menginformasikan ke ruang perawatan; 

Memvalidasi kebenaran data dan kelengkapan 

pengisian identitas pribadi data sosial pasien 

rawat inap serta membuat kartu pasien; 

Menyiapkan rekam medis rawat inap serta 

meminta rekam medis rawat inap ke petugas 

Rekam Medis bagian penyimpanan; 

Melakukan informed consent masuk rawat inap 

di TPP pasien rawat inap; 

Membuat, menyimpan dan memutakhirkan 

kartu kendali (KK); 

Membuat dan memutakhirkan index utama 

pasien (IUP) pasien rawat jalan; 

Membuat index penyakit, index tindakan medis 

dan index Dokter pasien rawat jalan; 

Mengisi buku register pendaftaran pasien rawat 

inap; 

Membuat dan memutahirkan kartu index pasien 

utarna pasien (KIUP) rawat inap; 

Membuat dan memutahirkan index utama 

pasien (IUP) rawat inap; 

Membuat index penyakit, index tindakan medis 

dan index Dokter pasien rawat inap; 

Melakukan analisis kuantitatif rekam medis 

(quality Assurance); 

Mengumpulkan data penyakit dan tindakan 

medis untuk penyusunan laporan morbiditas 

dan mortalitas pasien rawat inap; 



Mengumpulkan data penyakit menular untuk 

penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas 

pasien rawat inap; 

Mengumpulkan data penyakit tertentu untuk 

penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas 

pasien rawat inap; 

Melakukan analisis kualitatif rekam medis; 

Memilih, mengkode dan mengindex seluruh 

diagnosa penyakit pasien rawat jalan sesuai 

buku pedoman yang telah ditentukan; 

Memberi kode dan index tindakan medis 

pasien rawat jalan sesuai buku pedoman yang 

telah ditentukan; 

Memberi kode dan index tindakan medis 

pasien rawat inap sesuai buku pedoman yang 

telah ditentukan; 

Merekapitulasi data untuk penyusunan laporan 

cakupan pelayanan pada sarana pelayanan 

kesehatan; 

Merekapitulasi data untuk penyusunan laporan 

mutu pelayanan pada sarana pelayanan 

kesehatan; 

Merekapitulasi data penyakit dan tindakan 

medis untuk penyusunan laporan morbiditas 

dan mortalitas pasien rawat inap; 

Merekapitulasi data penyakit menular untuk 

penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas 

pasien rawat inap; 

Merekapitulasi data penyakit tertentu untuk 

penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas 

pasien rawat inap; 



26. Memproses permintaan surat keterangan 

medis, baik untuk pengadilan maupun non 

pengadilan; 

27. Memproses pembuatan resumelabstraksi 

rekam medis; 

28. Laporan mutu pelayanan pada sarana 

pelayanan kesehatan (statistik RS); 

29. Laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat 

jalan; 

30. Laporan morbiditas dan mortalitas pasien rawat 

inap; 

31. Laporan morbiditas dan mortalitas penyakit 

menular pasien rawat jalan; 

32. Laporan morbiditas dan mortalitas penyakit 

menular pasien rawat inap; 

33. Mensortir rekam medis rawat inap; 

34. Menyimpan rekam medis rawat inap dan 

menjaga agar penyimpanan RM aman, rahasia, 

tidak dapat diakses oleh orang yang tidak 

berkepentingan; 

35. Menyimpan rekam medis rawat inap inaktif yang 

bernilai guna dengan media tertentu dan 

menjaga kerahasiaan RM; 

36. Memantau pelaksanaan sistem penyimpanan 

rekam medis rawat jalan dan menjaga 

kerahasiaan RM; 

37. Menyusun rancangan jadwal retensi rekam 

medis; 

38. Melaksanakan pemusnahan rekam medis; 

39. Memberikan layanan jasa peminjaman rekam 

medis termasuk menyediakan data untuk 

penelitian, pendidikan tenaga kesehatan; 



40. Mencatat rekam rnedis yang dipinjarnl 

dikeluarkan; 

41. Mernvalidasi rekam rnedis yang telah kernbali 

sesuai peminjaman; 

42. Melakukan dinas jaga. 

c. Perekarn Medis Penyelia: 

1. Mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan 

sebagai dasar pengambilan keputusan, baik 

pihak intern rnaupun ekstern sarana pelayanan 

kesehatan; 

2. Mernbuat laporan sebagai dasar pengarnbilan 

keputusan; 

3. Mernbuat usulan bentuk formulir untuk 

pengolahan data kegiatan pelayanan medis dan 

panduan pengisiannya; 

4. Mengevaluasi formulir rekarn rnedis yang 

dig unakan; 

5. Memperbaiki bentuk formulir untuk pengolahan 

data kegiatan pelayanan medis dan panduan 

pengisiannya; 

6. Mengurnpulkan data untuk penyusunan laporan 

efisiensi pelayanan pada sarana pelayanan 

kesehatan; 

7. Mengumpulkan data penyakit tertentu untuk 

penyusunan laporan rnorbiditas dan mortalitas 

pasien rawat jalan; 

8. Memberi kode dan index penyakit dan kode 

tindakan rnedis dan kematian pasien rawat inap 

sesuai buku pedornan yang telah ditentukan; 

9. Merekapitulasi data untuk penyusunan laporan 

efisiensi pelayanan pada sarana pelayanan 

kesehatan; 



Merekapitulasi data penyakit dan tindakan 

medis untuk penyusunan laporan morbiditas 

dan mortalitas pasien rawat jalan; 

Merekapitulasi data penyakit menular untuk 

penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas 

pasien rawat jalan; 

Merekapitulasi data penyakit tertentu untuk 

penyusunan laporan morbiditas dan mortalitas 

pasien rawat jalan; 

Laporan cakupan pelayanan pada sarana 

pelayanan kesehatan (statistik RS); 

Laporan efisiensi pelayanan pada sarana 
- 

pelayanan kesehatan (statistik RS); 

Laporan morbiditas dan mortalitas penyakit 

tertentu pasien rawat jalan; 

Laporan morbiditas dan mortalitas penyakit 

tertentu pasien rawat inap; 

Memvalidasi surat keterangan medis, baik untuk 

pengadilan maupun non pengadilan telah 

memenuhi syarat dan prosedur yang 

ditentukan; 

Memberikan informed consent pelepasan 

informasi atas data medis yang akan 

dikeluarkan RS; 

Memantau pelaksanaan sistem penyirnpanan 

rekam medis rawat inap dan menjaga 

kerahasiaan RM; 

Menilai rancangan jadwal retensi rekam medis; 

Menilai rekam medis yang akan disusutkan; 

Membuat berita acara pemusnahan rekam 

medis; 

Melakukan dinas jaga. 



(2) Perekam Medis Pelaksana sampai dengan Perekarn 

Medis Penyelia yang melaksanakan kegiatan 

pengembangan profesi dan penunjang tugas Perekam 

Medis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut 

pada Lampiran I . 

Pasal8 

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Perekam Medis 

yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (I), 

maka Perekam Medis lain yang berada satu tingkat di atas 

atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat 

melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara 
. - 

tertulis dari pimpinstn unit pelaksana teknis 1 unit kerja yang 

bersangkutan. 

Pasal9 

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut: 

1. Perekam Medis yang melaksanakan tugas Perekam 

Medis di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang 

diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh 

persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, 

sebagaimana tersebut dalam Lampiran I; 

2. Perekam Medis yang melaksanakan tugas Perekam 

Medis di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang 

diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari 

setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran I. 

Pasall0 

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka 

kredit terdiri atas: 

a. Unsur utama; 

b. Unsur penunjang. 



(2) Unsur utama terdiri atas: 

a. Pendidikan; 

b. Pelayanan rekam medis; 

c. Pengembangan profesi. 

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung 

pelaksanaan tugas Perekam Medis sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal5 angka 4. 

(4) Rincian kegiatan Perekam Medis dan angka kredit 

masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I. 

Pasall1 

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus 

dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat 

diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatanlpangkat 

Perekam Medis adalah sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran II : 

a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) 

angka kredit berasal dari unsur utama; dan 

b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) 

angka kredit berasal dari unsur penunjang. 

(2) Perekam Medis yang telah memiliki angka kredit 

melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk 

kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, 

kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan 

untuk kenaikan jabatanlpangkat berikutnya. 

(3) Perekam Medis yang telah mencapai angka kredit untuk 

kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi pada 

tahun pertama dalam masa jabatanlpangkat yang 

didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan 

mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % 

(dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang 

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat 



setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan 

pelayanan rekam media danlatau pengembangan 

profesi. 

(4) Perekam Medis Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, 

golongan ruang Illld, setiap tahun sejak menduduki 

pangkatnyaljabatannya diwajibkan mengumpulkan 

angka kredit dari kegiatan pelayanan rekam medis 

danlatau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 

10 (sepuluh) angka kredit. 

Pasal 12 

(1) Perekam Medis yang secara bersama-sama membuat 

karya tulislkarya ilmiah di bidang rekam medis, 

pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut: 

a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama; 

b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua 

penulis pembantu. 

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 

3 (tiga) orang. 

BAB VI 

PENlLAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasall3 

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, 

setiap Perekam Medis diwajibkan mencatat dan 

menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan. 

(2) Apabila hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang 

sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang 

ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat, secara 

hirarkhi Perekam Medis dapat mengajukan usul 

penilaian dan penetapan angka kredit. 



(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Perekam Medis 

dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 

(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode 

kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. 

Pasal 14 

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit 

Perekam Medis adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang 

membidangi kegiatan rekam medis (serendah- 

rendahnya eselon 11) di lingkungan Departemen 

Kesehatan bagi Perekam Medis Pelaksana sampai 

dengan Perekam Medis Penyelia yang - bekeja pada 

unit pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen 

Kesehatan. 

b. Kepala Rumah Sakit Daerah Provinsi bagi Perekam 

Medis Pelaksana sampai dengan Perekam Medis 

Penyelia yang beke j a  pada unit pelayanan 

kesehatan Provinsi. 

c. Kepala Rumah Sakit Daerah KabupatenIKota bagi 

Perekam Medis Pelaksana sampai dengan Perekam 

Medis Penyelia yang bekerja pada unit pelayanan 

kesehatan KabupatenIKota. 

d. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah- 

rendahnya eselon II) di luar Departemen Kesehatan 

bagi Perekam Medis Pelaksana sampai dengan 

Perekam Medis Penyelia yang bekerja pada unit 

pelayanan kesehatan masing-masing. 

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dibantu oleh : 

a. Tim Penilai Jabatan Perekam Medis Departemen 

bagi Kepala Rumah Sakit atau pejabat yang 

membidangi kegiatan rekam medis (serendah- 



rendahnya eselon II) di lingkungan Departemen 

Kesehatan, selanjutnya disebut Tim Penilai 

Departemen. 

b. Tim Penilai Jabatan Perekam Medis Provinsi bagi 

Kepala Rumah Sakit Daerah Provinsi, selanjutnya 

disebut Tim Penilai Provinsi. 

c. Tim Penilai Jabatan Perekam Medis Kabupaten I 

Kota bagi Kepala Rumah Sakit Daerah 

KabupatenlKota, selanjutnya disebut Tim Penilai 

KabupatenIKota. 

d. Tim Penilai Jabatan Perekam Medis lnstansi bagi 

Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan (serendah- 

rendahnya eselon II) di luar Departemen Kesehatan, 

selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi. 

Pasal 15 

(I) Anggota Tim Penilai jabatan Perekam ~ e d i s ,  adalah 

Perekam Medis dengan susunan sebagai berikut: 

a. Seorang Ketua merangkap anggota; 

b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota; 

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; 

d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota. 

(2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai 

ditetapkan oleh: 

a. Kepala Rumah Sakit atau pejabat yang membidangi 

kegiatan rekam medis (serendah-rendahnya eselon 

II) di lingkungan Departemen Kesehatan, untuk Tim 

Penilai Depertemen; 

b. Kepala Rumah Sakit Daerah (serendah-rendahnya 

eselon II) di lingkungan Departemen Kesehatan 

Provinsi, untuk Tim Penilai Provinsi; 



c. Kepala Rumah Sakit Daerah (serendah-rendahnya 

eselon 11) di lingkungan Departemen Kesehatan 

KabupatenIKota, untuk Tim Penilai KabupatenIKota; 

d. Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan di luar 

Departemen Kesehatan (serendah-rendahnya eselon 

II), untuk Tim Penilai Instansi. 

(3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Perekam 

Medis adalah : 

a. Jabatanlpangkat serendah rendahnya sama dengan 

jabatanlpangkat Perekam Medis yang dinilai; 

b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai 

prestasi kerja Perekam Medis; dan 

c. Dapat aktif melakukan penilaian. 

(4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun. 

(5) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk 

karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim 

Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja 

dilakukan oleh Tim Penilai Departemen. 

(6) Apabila Tim Penilai KabupatenIKota belum dapat 

dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan 

Tim Penilai yang ditentukan, rnaka penilaian prestasi 

kerja dilakukan oleh Tim Penilai KabIKota lain terdekat 

atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim 

Penilai Departemen. 

(7) Apabila Tim Penilai lnstansi belum dapat dibentuk 

karena belum memenuhi kriteria Tim Penilai yang 

ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dilakukan oleh 

Tim Penilai terdekat baik Tim Penilai KabIKota, Tim 

Penilai Provinsi, atau Tim Penilai Departemen. 

Pasal 16 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim 

Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat 



diangkat kembali setelah rnelampaui. masa tenggang 

waktu I (satu) masa jabatan. 

(2) Dalam ha1 terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, 

maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim 

Penilai Pengganti. 

Pasal 17 

Tata kerja dan tata cara penilaian Anggota Tim Penilai 

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pirnpinan lnstansi 

Pembina Jabatan Perekam Medis. 

Pasal 18 

Usul penetapan angka kredit Perekam Medis diajukan oleh : 

a. Pejabat yang membidangi kepegawaian Yang 

bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit atau pejabat 

lain yang rnembidangi kegiatan rekam medis (serendah- 

rendahnya eselon 11) di lingkungan Departemen 

Kesehatan untuk angka kredit Perekam Medis 

Pelaksana sampai dengan Perekam Medis Penyelia 

yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan yang 

berada di lingkungan Departemen Kesehatan. 

b. Pejabat yang rnernbidangi kepegawaian Yang 

bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit Daerah 

Provinsi untuk angka kredit Perekam Medis Pelaksana 

sampai dengan Perekam Medis Penyelia yang bekerja 

pada unit pelayanan kesehatan Provinsi. 

c. Pejabat yang membidangi kepegawaian Yang 

bersangkutan kepada Kepala Rumah Sakit 

KabupatenIKota untuk angka kredit Perekam Medis 

Pelaksana sampai dengan Perekam Medis Penyelia 

yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan 

KabupatenlKota. 

d. Pejabat yang membidangi kepegawaian Yang 

bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan 



Kesehatan. (serendah-rendahnya eselon II) di luar 

Departemen Kesehatan untuk Perekam Medis 

Pelaksana sampai dengan Perekam Medis Penyelia 

yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan di luar 

Departemen Kesehatan. 

Pasal 19 

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk 

mempertimbangkan kenaikan jabatanlpangkat Perekam 

Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang 

menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan 

oleh Perekam Medis yang bersangkutan. 

BAB VII 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN 

Pasal 20 

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan 

Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Perekam 

Medis, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang 

bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

Pasal 21 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali 

dalam jabatan Perekam Medis, harus rnemenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Berijazah Diploma Ill sesuai dengan kualifikasi yang 

ditentukan; 

b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan 

ruang Illc; 



c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional 

di bidang rekam medis dan memperoleh sertifikat; 

dan 

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan 

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya 

benilai baik dalam I (satu) tahun terakhir. 

(2) Penetapan jenjang jabatan Perekam Medis 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ditetapkan 

berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari 

unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan 

oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

(3) Kualifikasi pendidikan untuk jabatan Perekam Medis 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), ditetapkan lebih 

lanjut oleh Menteri Kesehatan. 

Pasal 22 

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal21, 

pengangkatan Perekam Medis harus : 

1. Sesuai dengan formasi jabatan Perekam Medis yang 

ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara. 

2. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang 

ditentukan untuk jenjang jabatannya. 

Pasal23 

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain 

ke dalam jabatan Perekam Medis dapat 

dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal21 dan Pasal22; 

b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan 

rekam medis sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 



c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) . tahun sebelum 

mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir 

yang didudukinya; dan 

d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau 

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya 

benilai baik dalam l(satu) tahun terakhir. 

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama 

dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan 

Perekam Medis ditetapkan sesuai dengan angka kredit 

yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang 
- - .  

menetapkan angka kredit. 

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2) 

ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. 

BAB Vlll 

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN 

KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN 

DARl JABATAN 

Pasa124 

(1) Perekam Medis Pelaksana pangkat Pengatur golongan 

ruang Illc sampai dengan Perekam Medis Penyelia 

pangkat Penata golongan ruang llllc, dibebaskan 

sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 

5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak 

dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan 

untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. 

(2) Perekam Medis Penyelia pangkat Penata Tingkat I 

golongan ruang Illld, dibebaskan sementara dari jabatan 

apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatl 

jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit 



sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari pelayanan rekam 

medis dan pengembangan profesi. 

(3) Disamping pembebasan sernentara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Perekam Medis 

dibebaskan sementara dari jabatannya apabila : 

a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 

berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat. 

b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri 

Sipil; 

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Perekam 

Medis; 

d. Menjalani cuti di - luar tanggungan - .  negara, kecuali 

untuk persalinan keempat dan seterusnya; 

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. 

Pasal25 

(1) Perekam Medis yang telah selesai menjalani 

pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24, dapat diangkat kembali dalam jabatan 

Perekam Medis. 

(2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Perekam Medis 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), dapat 

menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan 

dari prestasi kerja di bidang pelayanan rekam medis 

yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan 

Perekam Medis setelah ditetapkan oleh pejabat yang 

berwenang menetapkan angka kredit. 

Pasal26 

Perekam Medis diberhentikan dari jabatannya apabila : 

1 .  Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 

sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud 

dalam Pasal 24 ayat (I), tidak dapat mengumpulkan 



angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat 

setingkat lebih tinggi; atau 

2. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 

sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud 

dalarn Pasal 24 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan 

angka kredit yang ditentukan; atau 

3. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman 

disiplin berat berupa penurunan pangkat. 

Pasal 27 

Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan, 

pengalaman dan pengembangan karier, Perekam Medis 

dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan 

fungsional lainnya sepanjang memenuhi ketentuan yang 

berlaku. 

BAB IX 

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN 

ANGKA KREDIT 

Pasal 28 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan 

keputusan ini telah melaksanakan tugas pelayanan 

rekam medis berdasarkan keputusan pejabat yang 

berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam 

jabatan Perekam Medis dengan ketentuan: 

a. Berijazah serendah-rendahnya setingkat SLTA; 

b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur golongan 

ruang Illc; dan 

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau 

pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian 

Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya 

bemilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 



(2) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai 

Negeri Sipil yang disesuaikanlinpassing sebagaimana 

dimaksud ayat (I), maka pengangkatan dalam jabatan 

Perekam Medis yang dilakukan melalui penyesuaianl 

inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan. 

(3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan 

Perekam Medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), 

adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Ill. 

BAB X 

PENUTUP 

Pasal29 

Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh 

Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara. 

Pasal30 

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga keputusan ini 

dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, 

maka keputusan ini dapat ditinjau kembali. 

Pasal31 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan : di Jakarta 

Pada tanggal : 3 Desember 2002 

N APARATUR NEGARA 


