
Lampiran 1 
PENGANTAR KUESIONER 

Kepada Yth: 
Ibu Pimpinan Bidan Praktik Swasta 
di Kabupaten Bantul 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : Sulistyaningsih, S.KM 
Pekerjaan : Karyasiswa Program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijopranoto 
    Semarang 
Alamat  : STIKES ’Aisyiyah Yogyakarta 

  Jalan Munir No. 267 Serangan Yogyakarta 
 Dalam rangka penelitian yang berjudul “ Studi Korelasi Tingkat Pengetahuan 
Bidan Praktik Swasta Di Kabupaten Bantul dengan Kelengkapan Partograf dan 
Kewenangannya Membuka Rekam Medis”, kami memohon dengan hormat pada Ibu 
agar bersedia menjadi responden, meluangkan waktu untuk memberikan jawaban dalam 
kuesioner ini dan berkenan untuk diamati data rekam medis pertolongan persalinan yang 
telah dibuat satu bulan terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pengetahuan BPS, tingkat pendidikan BPS; dan kelengkapan partograf serta 
kewengannya membuka rekam medis dalam menghadapi perkara di bidang pelayanan 
kesehatan. 
 Kami sangat mengharapkan Ibu berkenan memberikan jawaban sejujur-jujurnya 
atas pertanyaan dalam kuesioner dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Jawaban semata-
mata untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan saja, tanpa ada maksud lain. 
 Demikian, atas kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb  

Yogyakarta,  Desember 2006 
           Peneliti 
 
 (Sulistyaningsih, S.KM)  

=================================================================== 
 

Persetujuan Menjadi Responden 
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama  : 
Alamat  :  
 
 Setelah memahami tujuan penelitian ini, saya bersedia mengisi daftar pertanyaan 
penelitian yang disusun oleh Sulistyaningsih, SKM tanpa prasangka dan paksaan. Saya 
juga bersedia untuk diamati kelengkapan data rekam medis pertolongan persalinan yang 
telah saya buat dalam waktu satu bulan terakhir. Hal ini semata-mata untuk keperluan 
ilmu pengetahuan. 
 Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya, untuk itu saya 
bersedia memberikan jawaban yang sebenarnya. 
 Demikian persetujuan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

Yogyakarta,  ...................200 
          Responden 
 
 
    (                           ) 
TTD dan nama lengkap 
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KUESIONER 
STUDI KORELASI TINGKAT PENGETAHUAN BIDAN PRAKTIK SWASTA DI 

KABUPATEN BANTUL DENGAN KELENGKAPAN PARTOGRAF DAN 
KEWENANGANNYA MEMBUKA REKAM MEDIS 

 
Petunjuk pengisian: 

1. Ibu diharapkan mengisi pertanyaan yang ada di lembaran angket ini. 
2. Tulislah identitas Ibu pada tempat yang telah tersedia di angket ini. 
3. Jawablah pertanyaan sesuai petunjuk. 
 
 

I. IDENTITAS RESPONDEN 
 Nama responden  : .................................................................. 
 Umur responden  : ......tahun 
 Pendidikan terakhir : 1. Program Pendidikan Bidan A (Diploma I Kebidanan) 
       2. Diploma III Kebidanan 
       3. Diploma IV Kebidanan 
       4. S2 Kebidanan 

                                                        (Lingkari salah satu yang sesuai) 
 Lulus pendidikan tahun : .................................................................... 

Alamat   : .................................................................... 
             .................................................................... 
Pengalaman bekerja : .......................tahun 
Selain sebagai bidan praktik swasta, juga bekerja di: 
      1. Rumah Sakit .............................................................. 

       2. Puskesmas................................................................. 
       3. RB ............................................................................. 
       4. BKIA .......................................................................... 

                                                        (melengkapi yang sesuai) 
 NO. SIPB   : ....................................................................................... 

 Partograf untuk diisi : tersedia/tidak tersedia 
 
II. TINGKAT PENGETAHUAN BIDAN TENTANG HUKUM REKAM MEDIS 
 
Silahkan melingkari jawaban yang Ibu anggap benar. 

1. Yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen 
tentang .... 
A. identitas pasien, tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien 
B. semua hasil pemeriksaan 
C. pengobatan 
D. siapa, apa, mengapa, bilamana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan 

kepada pasien selama masa perawatan 
E. Semua jawaban benar 

 
2. Rekam medis yang bermutu adalah akurat, yaitu.... 

A. mencakup seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis 
hasil ukuran 

B. menggambarkan proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar 
C. dapat digunakan dalam berbagai keuntungan 
D. sesuai dengan gambaran proses atau produk hasil yang diukur 
E. dapat dibandingkan dengan standar yang disepakati diterapkan 
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3. Rekam medis dapat dikatakan lengkap bila.... 
A. mencakup seluruh kekhususan pasien dan sistem yang dibutuhkan dalam analisis 

hasil ukuran 
B. menggambarkan proses dan hasil akhir pelayanan yang diukur secara benar 
C. dapat digunakan dalam berbagai keuntungan 
D. sesuai dengan gambaran proses atau produk hasil yang diukur 
E. dapat dibandingkan dengan standar yang disepakati diterapkan 
 

4. Rekam medis yang dibuat oleh bidan praktik swasta merupakan pelaksanaan.... 
A. peran bidan sebagai pelaksana pelayanan kebidanan 
B. peran bidan sebagai pengelolan pelayanan kebidanan 
C. kewajiban bidan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
D. tugas administratif bidan yang tidak wajib dikerjakan 
E. kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan 
 

5. Yang berhak memiliki berkas rekam medis adalah.... 
A. dokter yang merawat pasien di RS 
B. pasien 
C. tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan 
D. pimpinan sarana pelayanan kesehatan 
E. tenaga kesehatan dan pasien  
 

6. Isi rekam medis adalah milik.... 
A. dokter yang merawat pasien 
B. pasien 
C. tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan 
D. pimpinan sarana pelayanan kesehatan 
E. tenaga kesehatan dan pasien 

 
7. Yang bertanggung-jawab atas hilangnya atau rusaknya rekam medis adalah.... 

A. dokter yang merawat pasien 
B. pasien 
C. tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan 
D. pimpinan sarana pelayanan kesehatan 
E. tenaga kesehatan dan pasien 
 

8. Yang berhak menyimpan rekam medis asli adalah.... 
A. dokter yang merawat pasien 
B. pasien 
C. tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan 
D. pimpinan sarana pelayanan kesehatan 
E. tenaga kesehatan dan pasien 
 

9. Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan dalam  rekam medis adalah.... 
A. identitas pasien 
B. hasil pemeriksaan 
C. hasil observasi 
D. pengobatan 
E. hasil wawancara dengan pasien 
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10. Standar informasi yang harus ada dalam rekam medis adalah.... 
A. Identitas dan formulir-formulir persetujuan 
B. Riwayat penyakit pasien secara lengkap 
C. Laporan pemeriksaan fisik 
D. Instruksi diagnostik dan teraupetik dilengkapi nama terang dan tanda tangan 

tenaga kesehatan yang berwengan 
E. Semua jawaban benar 
 

11. Pemaparan isi  rekam medis tidak harus seijin pasien bila untuk.... 
A. penelitian 
B. pendidikan 
C. keperluan hukum 
D. rujukan ke palayanan lain untuk kepentingan pasien 
E. semua jawaban benar 
 

12. Lama penyimpanan rekam medis sekurang-kurangnya  untuk jangka waktu .... tahun 
terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat. 
A. 2 
B. 3 
C. 5 
D. 7 
E. sesuai kebutuhan 
 

13. Pemusnahan rekam medis dapat dilakukan dengan cara.... 
A. Dijual kepada pihak yang mau menanggung kerahasiaannya 
B. Seijin pasien 
C. Dibakar 
D. Dilakukan oleh pimpinan sarana pelayanan kesehata  
E. Semua jawaban benar 

14. Berikut ini bukan termasuk kewajiban pokok yang menyangkut isi rekam medis 
berkaitan dengan aspek hukum.... 
A. Segala peristiwa yang ditemukan harus dicatat secara akurat 
B. Rekam medis harus berisikan fakta dan penilaian klinis 
C. Setiap tindakan yang dilakukan secara yuridis dapat dianggap sah 
D. Setiap tindakan yang dilakukan tetapi tidak ditulis, secara yuridis dianggap tidak 

dilakukan 
E. Setiap tindakan yang dilakukan terhadap pasien harus dicatat dan dibubuhi paraf 
 

15. Jika salah menulis dalam dokumen rekam medis, yang harus dilakukan adalah.... 
A. Menutup dengan tip-ex 
B. Dicoret dengan satu garis dan diparaf 
C. Dicoret-coret sehingga tidak bisa dibaca ulang 
D. Mengganti dokumen rekam medis dengan formulir yang baru 
E. Semua jawaban benar 
 

16. Hal-hal yang dilarang dalam pembuatan isi rekam medis berkaitan dengan aspek 
hukum adalah.... 
A. Menulis tulisan yang bersifat menuduh tenaga kesehatan lainnya 
B. Menulis tulisan yang mengkritik teman sejawat 
C. Merubah catatan rekam medis dengan cara apapun juga 
D. Menghapus tulisan dalam rekam medis 
E. Semua jawaban benar 
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17. Bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terkait dengan rekam medis 

adalah.... 
A. Dapat digunakan sebagai alat bukti bila ada kasus di pengadilan 
B. Melindungi tenaga kesehatan dari jeratan hukum 
C. Menghindari adanya malpraktik 
D. Menolak adanya gugatan dari pasien atau keluarga pasien 
E. Menolak adanya tuntutan dari kesalahan prosedur klinik 
 

18. Ketentuan dalam peminjaman rekam medis untuk keperluan pembuatan makalah, 
riset, dan lain-lain adalah .... 
A. Dikerjakan di kantor rekam medis 
B. Ditutup identitas nama dan alamat 
C. Menunjukkan surat pengantar dari dokter ruangan 
D. Jawaban A dan C benar 
E. Semua jawaban benar 
 

19. Bila seorang bidan praktik swasta akan merujuk pasien ke sebuah rumah sakit, yang 
perlu dilakukan terkait dengan dokumen rekam medis adalah.... 
A. Memberikan foto copi rekam medis pasien kepada pihak rumah sakit 
B. Memberikan rekam medis asli kepada pasien 
C. Memberikan resume akhir pelayanan kepada rumah sakit 
D. Jawaban A dan B benar 
E. Semua jawaban benar 

 
20. Rekam medis dikatakan lengkap bila terdapat.... 

A. Identitas pasien  
B. Laporan yang perlu, misalnya laporan yang harus diisi pada partograf 
C. Pencatatan yang baik 
D. Tanda tangan dan nama terang tenaga kesehatan  
E. Jawaban A, B dan C benar 
 

21. Berikut ini merupakan dokumen rekam medis yang diabadikan.... 
A. Resume penyakit 
B. Informed consent 
C. Lembar kematian 
D. Register  
E. Semua jawaban benar 

22. Tindakan kebidanan yang memerlukan persetujuan dari pasangan adalah tindakan 
medik yang memenuhi persyaratan berikut.... 
A. Tindakan yang bersifat non terapetik 
B. Berpengaruh kepada suami-istri sebagai kesatuan 
C. Mempunyai pengaruh kepada suami-istri yang bersifat irreversibel 
D. Jawaban A dan B benar 
E. Semua jawaban benar 

23. Agar rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka untuk 
keabsahannya.... 
A. Harus menggunakan rekam medis asli 
B. Bisa menggunakan foto copi rekam medis yang dilegalisir dokter yang mengobati 
C. Rekam medis asli dimintakan pengesahan di kantor pos 
D. Jawaban A dan B benar 
E. Semua jawaban salah 
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DAFTAR TILIK 
KELENGKAPAN DATA REKAM MEDIS PERTOLONGAN PERSALINAN YANG 

DIBUAT OLEH BIDAN PRAKTIK SWASTA DI KABUPATEN BANTUL  
 
Petunjuk pengisian: 

1. Tulislah identitas BPS pada tempat yang telah tersedia di angket ini. 
2. Berilah tanda V bila data yang diamati diisi, diberi tanda X bila tidak diisi 
 

I. IDENTITAS RESPONDEN 
 Nama responden  : ................................................................... 

 Alamat   : .................................................................... 
             .................................................................... 
Tanggal pemeriksaan : .................................................................... 
 

II. KELENGKAPAN DOKUMEN REKAM MEDIS PARTOGRAF 
 Partograf   : ada/tidak ada 
 

NO PARTOGRAF YANG DIOBSERVASI I II III IV 
1.  Nama ibu bersalin      
2.  Umur ibu bersalin     
3.  Gravida ibu bersalin     
4.  Paritas ibu bersalin     
5.  Abortus     
6.  Nomor catatan medis     
7.  Tanggal dan waktu pecahnya selaput ketuban     
8.  Denyut jantung janin     
9.  Warna dan adanya air ketuban     
10.  Penyusupan kepala janin     
11.  Pembukaan serviks     
12.  Penurunan bagian terbawah janin/presentasi janin     
13.  Garis waspada     
14.  Garis bertindak     
15.  Jam dan waktu mulainya fase aktif persalinan     
16.  Waktu aktual saat pemeriksaan/penilaian     
17.  Kontraksi uterus: frekuensi dan lamanya     
18.  Obat-obatan dan cairan yang diberikan     
19.  Kondisi nadi ibu     
20.  Tekanan darah ibu     
21.  Temperatur tubuh ibu     
22.  Urine: volume, aseton/protein     
23.  Tanggal persalinan     
24.  Nama Bidan     
25.  Tempat Persalinan     
26.  Catatan rujukan     
27.  Pemantauan persalinan kala I     
28.  Pemantauan persalinan kala II     
29.  Pemantauan persalinan kala III     
30.  Pemantauan persalinan kala IV     
31.  Berat Badan Bayi Lahir     
32.  Panjang Badan Bayi Lahir     
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33.  Jenis kelamin bayi     
34.  Penilaian bayi baru lahir     
35.  Pemberian ASI     
36.  Tanda tangan bidan     
37.  Nama terang      
38.  Gelar bidan yang menolong persalinan     
39.  Isi terbaca jelas     
40.  Tanggal pengisian partograf      
41.  Perbaikan kesalahan     
42.  Penggunaan singkatan dalam pernyataan diagnosis     

 
 
Mohon dilingkari dokumen rekam medis lainnya untuk pelayanan pertolongan 
persalinan yang dibuat oleh bidan praktik swasta: 

1. Informed consent (persetujuan tindakan medik) 
2. Kartu Ibu 
3. Register Kohort ibu 
4. Dokumen SOAP 
5. Lain-lain (sebutkan):................................................................................................. 
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KISI-KISI KUESIONER TINGKAT PENGETAHUAN BIDAN TENTANG REKAM MEDIS 
 
NO KONSTRUK NO. ITEM JML ITEM 

1. Pengertian rekam medis 1, 2, 3, 4 4 
2. Kegunaan rekam medis 5 1 
3. Kepemilikan rekam medis 6, 7, 8, 9 4 
4. Nilai informasi dalam rekam medis 10 1 
5. Standar informasi dalam rekam medis 11 1 
6. Pelepasan informasi rekam medis 12, 13 2 
7. Pemusnahan rekam medis 14, 15 2 
8. Aspek hukum rekam medis 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25 
10 

 
 
Kunci jawaban Kuesioner 

1. E 6. D 11. E 16. C 21. C 
2. B 7. B 12. B 17. B 22. D 
3. A 8. D 13. E 18. E 23. E 
4. C 9. D 14. C 19. A 24. E 
5. C 10 A 15. C 20. E 25. C 
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