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Latar Belakang
1. Kondisi pandemi



Latar Belakang

2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan











3. Bagaimana pelayanan Rekam
Medisnya???





Bagaimana
pengelolaan rekam

medis nya? 



Dasar Hukum

• UU 29 tahun 2004 
tentang Praktik
Kedokteran

• UU 11 tahun 2008 
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

• UU 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan

• PP 46 tahun 2004 tentang
Sistem Informasi
Kesehatan

• PMK 2052 tahun 2011 
tentang Izin Praktek dan
Pelaksanaan Praktek
Kedokteran

• PMK 20 tahun 2019 
tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Telemedicine 
Antar Fasilitas Pelayanan
Kesehatan



TANTANGAN DAN STRATEGI

PRODI RMIK/ MIK

Belajar dari COVID 19
1. Aspek TIK 









Telemedicine dari aspek RMIK/ MIK

• Data rekam medis
elektronik

• Database

• Pengembangan data rekam
medis berbasis suara

• Keamanan, kerahasiaan
data

• Kemampuan SDM

• Sarana dan prasarana
database di RS, server, 
dokter (integrasi)

• Pendaftaran, general 
consent

• Rekam hasil anamnesis, 
diagnosis, 

• Berkas rujukan

• Data rekam medis di rekam, 
diupload ke EMR

• Server

• Identifikasi pasien

• Penyediaan data RM sblm
pelayanan

• Standar data 





TANTANGAN DAN STRATEGI

PRODI RMIK/ MIK

Belajar dari COVID 19
2. Aspek Protokol Kesehatan



PMIK bekerja dalam Pandemi COVID 
19

• Penggunaan APD 

• Bagaimana mempraktekkan sesuai protokol
kesehatan, standar keamanan

– Masker, 

– Face shield, 

– Kacamata Google

– sarung tangan



PMIK bekerja dalam Pandemi COVID 19

1. Di tempat pendafataran:

– Tempat pendaftaran pasien dipisah sesuai skrining
gejala COVID 19

– Minimalkan kontak melaui sentuhan atau permukaan
lingkungan dan peralatan dari pasien

– Setelah kontak dengan pasien/ berkas dari pasien/ 
tandatangan berkas dari pasien selalu memberishkan
tangan sesuai protocol kesehatan (memutus rantai
penularan COVID 19 dengan kebersihan tangan)

– APD: Masker bedah, faceshied, google, etika batuk

– Desinfektan tempat kerja (permukaan lingkungan: 
meja, computer, printer, gadget, dll dengan alcohol 
70% atau clorine 0.05%



2. Berkas Rekam Medis di Bangsal Perawatan
atau Poliklinik

– Berkas rekam medis di ruang perawat, perawat, 
dokter setelah melayani pasien selalu melakukan
pembersihan tangan sesuai protocol kesehatan , 
setelah itu baru input dalam EMR atau menulis
dalam berkas rekam medis. Berkas tidak ada
kontak dengan pasien.

– Berkas rekam medis minim sebagai perantara
penularan



APD untuk PMIK



SURAT – EDARAN No. HM.01.01/002/III/2020
Tentang : Prosedur Kerja Perekam Medis dan Informasi
Kesehatan Dalam situasi Wabah Covid-19









TANTANGAN DAN STRATEGI

PRODI RMIK/ MIK

Belajar dari COVID 19
3. Penyesuaian Kurikulum



Mata Kuliah Transformasi Digital utk RMIK/ MIK





• Persiapan sistem pembelajaran yang lebih
inovatif di perguruan tinggi seperti
penyesuaian kurikulum pembelajaran, dan
meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam
hal data Information Technology (IT), 
Operational Technology (OT), Internet of 
Things (IoT), dan Big Data Analitic, 
mengintegrasikan objek fisik, digital dan
manusia untuk menghasilkan lulusan
perguruan tinggi yang kompetitif dan
terampil terutama dalam aspek data literacy, 
technological literacy and human literacy.









Dari Pak Dirjen DIKSI



Belajar dari

corona



• Adaptasi dan responsif terhadap revolusi
industri 4.0 dan dipaksa belajar dari pandemi
COVID 19 mengembangkan transdisiplin ilmu
dan program studi. Selain itu, mulai
diupayakannya program Cyber University, 
seperti sistem perkuliahan distance learning, 
proses pembelajaran mulai dari face to face, 
blended learning, maupun full online learning,
sehingga mengurangi intensitas pertemuan
dosen dan mahasiswa. Cyber University ini
nantinya diharapkan menjadi solusi bagi anak
bangsa di pelosok daerah untuk menjangkau
pendidikan tinggi yang berkualitas.







Persiapan PT

• SDM: dosen, peneliti, instuktur, pembimbing lapangan
yang responsive, adaptif dan handal

• Peremajaan sarana prasarana dan pembangunan
infrastruktur pendidikan, riset, dan inovasi juga perlu
dilakukan untuk menopang kualitas pendidikan, riset, dan
inovasi.

• Terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi untuk
meningkatkan produktivitas industri dan meningkatkan
perusahaan pemula berbasis teknologi.

(www.ristekdikti.go.id/pengembangan-iptek-dan-pendidikan-tinggi-di-era-revolusi-
industri-4-0)







Mahasiswa/ Lulusan

• Kemampuan untuk membaca, menganalisis
serta menggunakan informasi (big data) pada
era dunia digital_machine learning : watch, buy 
and love

• Memahami cara kerja mesin dan aplikasi
penerapan teknologi (Coding, Artificial 
Intelligence, Engineering Principles & Cyber 
Security)

• Memahami aspek humanities, komunikasi, 
desain, entrepreneurship dan kreatifitas



• Keterampilan, melalui teknik kepemimpinan
(leadership) dan siap bekerja dalam tim (team work).

• Kelincahan dan kematangan kebudayaan (cultural 
agility), memahami bahwa semua mahasiswa
beragam dengan berbagai latar belakang mampu
bekerja dalam lingkungan yang berbeda (di dalam
atau di luar negeri).

• Wirausahawan, termasuk di dalamnya adalah jiwa
sosial wirausaha (social entrepreneurship); 
merupakan kapasitas dasar yang sebaiknya dimiliki
oleh semua mahasiswa.



ACUAN PROGRAM STUDI RMIK/ MIK



GHWC
29 mata kuliah global

1. 
http://www.ahima.or
g/about/global?tabid
=council
2.

http://www.ahimafound
ation.org/downloads/pd
fs/Global%20Health%20I
nformation%20Curricula
_Draft%20for%20Public
%20Comment_Final%20
%282%29.pdf

47

http://www.ahima.org/about/global?tabid=council
http://www.ahimafoundation.org/downloads/pdfs/Global Health Information Curricula_Draft for Public Comment_Final (2).pdf




Global Health Information Curricula 
Competencies

1. Health information management (HIM)
Adalah praktik tentang cara memperoleh, menganalisis,
proteksi digital dan informasi medis tradisional yg vital dalam
memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
menjaga catatan kegiatan harian MIK dan RKE.
Berperan sebagai penghubung antara fungsi klinis, kegiatan
operasional dan administratif.
Profesional MIK mempunyai dampak pada kualitas informasi
pasien dan pelayanan kesehatan pasien, dalam setiap titik
siklus pelayaan kesehatan.
Profesional MIK menjamin organisasi yankes mendpt
informasi ditangan dengan cepat, kapan dan dimana
dibutuhkan sambil menjaga tingginya standard integritas
data dan kerahasiaan serta keamanannya.
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Global Health Information Curricula 
Competencies

2. Health Informatics (HI)

Merupakan ilmu pengetahuan yang
menjabarkan bagaimana informasi kesehatan
secara teknis ditangkap, disebarkan dan
digunakan.

Informatika kesehatan fokus pada sistem
informa- si, prinsip2 informatika dan
teknologinya saat diterapkan dalam cakupan
pemberian pelayanan kesehatan.
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Global Health Information Curricula 
Competencies
3. Health Information and Communication 

Technologies (Health ICT)
Infrastruktur teknis yang diterapkan untuk menata

dan menjaga keamanan informasi kesehatan serta
pertukaran informasi kesehatan dalam bentuk digital.
Profesional yang bekerja di ICT kesehatan fokus pada sisi
teknis dalam menata sistem infokes, menggunakan
perangkat lunak dan keras untuk menata dan
menyimpan data pasien.
Praktisi ini berlatarbelakang IT dan mendukung RKE,
teknologi mobile, peralatan (devices) dan sistem lain
untuk menjamin informasi kesehatan.
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Health Information Management 
Body Of Knowledge (http://bok.ahima.org/)



PEREKAM MEDIS DAN

INFORMASI KESEHATAN

(PMIK)



STANDAR

KOMPETENSI
Profil Lulusan

Capaian 
Pembelajaran

KurikulumTO UKOMUKOM

Registrasi

STR

Lisensi:

SIK

PMIK 

PORMIKI APTIRMIKI



PMIK





KOMPETENSI PMIK
1. Profesionalisme yang luhur, etika dan legal;

2. Mawas diri dan pengembangan diri;

3. Komunikasi efektif;

4. Manajemen data dan informasi kesehatan
5. Keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah 

kesehatan lainnya, dan prosedur klinis

6. Aplikasi ilmu statistik, epidemiologi, biomedik, dan 
komunikasi

7. Manajemen pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan



Manajemen Data Kesehatan
Kompetensi inti

Mampu merancang dan mengelola struktur, format, dan isi
data kesehatan, termasuk memahami sistem klasifikasi, 
dan perancangan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, 
secara manual, maupun elektronik

Lulusan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan mampu:

a. Merancang standar data kesehatan

b. Mengelola data dan informasi kesehatan

c. Memanfaatkan data dan informasi untuk menunjang
pelayanan kesehatan

d. Menggunakan sistem informasi kesehatan dalam
pengelolaan data kesehatan



a. Merancang standar
data kesehatan

1) Merancang elemen
data.

2) Merancang dataset.

3) Merancang database.

4) Merancang struktur

5) Merancang isi data 
kesehatan

b.Mengelola data dan
informasi kesehatan

1) Pengelolaan registrasi
pelayanan kesehatan

2) Perancangan dan
penerapan keamanan
data kesehatan

3) Pengelolaan pelepasan
informasi kesehatan

4) Penyusunan pelaporan
pelayanan dan program 
kesehatan

c. Memanfaatkan data 
dan informasi untuk
menunjang pelayanan
kesehatan

1) Penggunaan statistik
untuk perencanaan
pelayanan dan program 
kesehatan

2) Penggunaan statistik
untuk pemantauan
indikator mutu, efisiensi, 
dan produktivitas
pelayanan dan program 
kesehatan

3) Penggunaan statistik
sebagai informasi untuk
pengambilan keputusan
manajemen pelayanan
dan program kesehatan

d. Menggunakan sistem
informasi kesehatan
dalam pengelolaan data 
kesehatan

1) Memanfaatkan sistem
dan aplikasi pengolahan
data

2) Memanfaatkan Sistem
Informasi Kesehatan

3) Memanfaatkan Sistem
Informasi Rumah Sakit

4) Memanfaatkan Sistem
Informasi Puskesmas

5) Memanfaatkan Sistem
Informasi Fasilitas
Kesehatan lainnya

6) Memahami
perancangan Sistem
Informasi



Profil Lulusan RMIK
• Di susun berdasarkan Kesepakatan PORMIKI-

APTIRMIKI:
No Profil Lulusan D3 Profil Lulusan D4 Profil Lulusan

S1/Profesi

1 Clinical Coder Coder 

Reimbursement

Manager 

Casemix
2 Koordinator IRMIK Manajer IRMIK Manajer IRMIK

3 Pengolah Informasi 

Kesehatan

Manajer Mutu 

Faskes

Manajer Mutu 

Faskes
4 Analis informasi 

kesehatan

Pengembang SIK



Kurikulum Perguruan Tinggi
SK Ka. BPPSDM Kes Tahun 2017

• Manajemen Informasi 
Kesehatan (MIK), 10 sks

• Manajemen Unit Kerja 
(MUK), 9 sks

• Manajemen Mutu Informasi 
Kesehatan (MMIK), 6 sks

• Sistem Informasi Kesehatan 
(SIK), 6 sks

• Klasifikasi dan Kodefikasi 
Penyakit dan Masalah Terkait 
Kesehatan serta Tindakan 
(KPPMT), 17 sks

• Teknologi Informasi 
Kesehatan (TIK), 10 sks

• Metodologi Penelitian 
Kesehatan, 3 sks

• Farmakologi, 2 sks
• Bahasa Indonesia, 2 sks
• Pendidikan Agama, 2 sks
• Pancasila, 2 sks
• Kewarganegaraan, 2 sks
• Bahasa Inggris, 2 sks
• Komunikasi efektif, 2 sks 
• PKL, 8 sks
• KTI, 4 sks

86 sks inti + 24 
sks mulok 



BELAJAR SEPANJANG HANYAT, ADAPTIF 
DALAM SEMUA KONDISI


