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1 PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Sistem Informasi Kesehatan (SIK) sebagai bagian penting dari manajemen kesehatan terus 
berkembang selaras dengan perkembangan organisasi. Dengan adanya perubahan sistem 
kesehatan  mengakibatkan terjadinya  perubahan pada SIK, namun sayangnya perubahan 
sistem kesehatan di lapangan tidak secepat dengan yang diperkirakan oleh para pengambil 
keputusan. Hal ini tampak nyata ketika sistem kesehatan berubah dari sentralisasi ke 
desentralisasi, di lapangan SIK tidak berfungsi sebagaimana layaknya. SIK yang selama ini 
telah dikembangkan, (meskipun masih  terfragmentasi) secara Nasional tidak berfungsi, alur 
laporan dari pelayanan kesehatan ke jenjang administrasi kabupaten/kota hingga ke pusat 
banyak yang terhambat. 
 
SIK membantu dalam proses pengambilan keputusan untuk (a) pelaksanaan pelayanan 
kesehatan sehari-hari, (b) intervensi cepat dalam penanggulangan masalah kesehatan, dan 
(c) untuk mendukung manajemen kesehatan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat 
terutama dalam penyusunan rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka 
panjang.  
 
SIK yang baik adalah sistem informasi yang mampu menghasilkan data/informasi yang 
akurat dan tepat waktu. Pada saat ini dengan kemajuan Teknologi Komunikasi Informasi 
(TIK) yang pesat mewujudkan SIK yang baik menjadi hal yang mungkin, tentunya dengan 
mengaplikasikan kaidah-kaidah informasi seperti melaksanakan prosedur secara konsisten 
dan rutin, menyediakan sumber-daya yang memadai dan memperoleh dukungan/komitmen 
pimpinan dalam pengembangan, pemanfatan data/informasi yang dihasilkan. 
 
SIK telah digunakan untuk  mendukung kegiatan pelayanan kesehatan sehari-hari yang 
dilakukan di unit pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, terutama dalam 
penanganan pasien dan intervensi penanggulangan masalah kesehatan. Sebaliknya dalam 
hal manajemen kesehatan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, SIK belum banyak 
berperan karena belum menghasilkan data/informasi yang akurat dan tepat waktu.  
 
Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi, SIK di Indonesia berkembang dengan cepat 
terutama dalam hal pemanfaatan TIK di dalam proses kerja . Banyak institusi pelayanan 
seperti RS, Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah mengembangkan sistem informasi 
yang berbasis komputer , baik dibangun oleh tim SIKDA (in-house development) ataupun 
bekerjasama dengan “provider IT” swasta. Modernisasi dengan penyerapan TIK sangat 
membantu dalam penyempurnaan SIK di daerah.  
 
Pada saat ini terdapat berbagai sistem informasi yang dibangun oleh berbagai pengelola 
SIK di daerah, sehingga mempersulit Kementrian Kesehatan dalam mengembangkan 
Sistem Bank Data Kesehatan Nasional, dikarenakan format data dari semua SIK yang 
berjalan daerah memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya, sehingga sulit untuk 
menghimpunnya dalam suatu bank data Nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu petunjuk 
teknis yang dapat mengatur dan menyeragamkan berbagai karakteristik SIK dan master 
data yang berbeda tersebut, sehingga dapat mempermudah dalam proses integrasi dan 
komunikasi data ke Bank Data Kesehatan Nasional. 
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1.2 MAKSUD  

 
Petunjuk Teknis SIK  adalah suatu dokumen yang berisi aturan berupa norma, standar, 
kriteria, dan prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam pengembangan SIK, yang 
mencakup acuan untuk pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan SIK skala 
Nasional dan fasilitasi pengembangan SIK daerah, acuan untuk pemerintah daerah provinsi 
dalam pengelolaan SIK skala provinsi, dan acuan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota 
dalam pengelolaan SIK skala kabupaten/kota. 
 
Dengan adanya petunjuk teknis SIK ini, diharapkan semua pengelola SIK di Indonesia dapat 
memodifikasi sistem yang dikembangkannya, sehingga sesuai dengan karakteristik teknis 
yang tertuang dalam dokumen ini. 

1.3 TUJUAN 

Tujuan Petunjuk Teknis SIK adalah: 

• memberikan acuan dalam penyelenggaraan SIK; 

• memberikan kesamaan pola pikir atau persepsi dan langkah dalam penyelenggaraan 
SIK; 

• menciptakan sinergi antar unit kerja yang terlibat dalam penyelenggaraan SIK; dan 

• mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. 
 

1.4 SASARAN 

Sasaran petunjuk teknis SIK adalah semua pemangku kepentingan yang terkait dengan SIK 
baik sebagai sumber data, pengelola data, maupun pengguna data. Petunjuk teknis SIK ini 
mengatur pengembangan dan penyelenggaraan SIK skala Nasional, penyelenggaraan SIK 
skala provinsi, skala kabupaten/kota, dan skala unit pelayanan kesehatan. 
 

1.5 RUANG LINGKUP 

Lingkup isi Petunjuk Teknis Nasional SIK ini mencakup: 
1. Indikator 
2. Sumber data 
3. Manajemen data 
4. Diseminasi dan Pemanfaatan  Informasi 
5. Sumber data 
6. Monitoring dan evaluasi 

 

1.6 LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum sebagai pijakan dalam penyelenggaraan SIK ini adalah sebagai berikut: 
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomo4 4431); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 

3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4843); 
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5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4846); 

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072); 

7. Undang-undangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah 
Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan 
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4124); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4693); 

14. Peraturan Menteri KesehatanNomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam 
Medis; 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/SK/IX/2008tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan; 

17. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Petunjuk teknis, 
Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara; 

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan 
Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan 
Represif Kebijakan Daerah; 

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan 
dan Strategi Pengembangan SIK Nasional (SIKNAS); 

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk 
teknis Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Daerah (SIKDA); 

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang 
Pengembangan SIKNAS Online; 

23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.SJ.SK.VI.1111 Tahun 2007 tentang 
Penunjukan Petugas Pengelolaan SIKNAS Online; 

24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional;  

25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/160/I/2010 tentang Rencana 
Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2010-2014; 
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2 DISAIN SIK BARU 
 

2.1  PENGERTIAN SIK 

Pengambilan keputusan akan lebih mudah jika semua informasi yang dibutuhkan sudah 
tersedia. Untuk tujuan itu, suatu sistem informasi perlu dibangun dengan mengorganisir 
berbagai data yang telah dikumpulkan secara sistematik, memproses data menjadi informasi 
yang berguna. Sistem informasi atau sistem informasi manajemen pada hakekatnya adalah 
serangkaian prosedur dan integrasinya dengan perangkat dan manusia untuk menghasilkan 
data/informasi untuk manajemen. Sistem informasi merupakan tatanan yang melibatkan 
manusia, peralatan, dan prosedur untuk menghasilkan data dan informasi yang digunakan 
untuk pengambilan keputusan. 
 
SIK adalah suatu sistem yang menyediakan dukungan informasi bagi proses pengambilan 
keputusan di setiap jenjang administrasi kesehatan, baik di tingkat unit pelaksana upaya 
kesehatan, di tingkat kabupaten/kota, di tingkat provinsi, maupun di tingkat pusat. 
 
Dalam pengembangan dan penguatan SIK harus memperhatikan prinsip-prinsip: 

1. Keamanan dan kerahasiaan data – SIK harus dapat menjamin keamanan dan 
kerahasiaan data. 

2. Standarisasi – Standarisasi SIK khusus dalam pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi dibahas dalam petunjuk teknis ini 

3. Integrasi – SIK harus dapat mengintegrasikan berbagai macam sumber data, 
termasuk pula dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

4. Keterwakilan – Data dan informasi yang dikumpulkan harus dapat dipecah 
(disaggreated) atau ditelusuri lebih dalam sehingga dapat mengambarkan perbedaan 
gender, status sosial ekonomi, dan wilayah geografi.  

5. Kemudahan akses – Data dan informasi yang tersedia oleh SIK harus mudah 
diakses oleh semua pihak sesuai hak dan kewenangannya. 

6. Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi (platform elektronik) – Sistem informasi 
yang dikembangkan akan berbasis data disaggregate atau individu dari fasilitas 
pelayanan kesehatan, sehingga sistem berbasis elektronik sangat dibutuhkan. 

7. Etika, integritas dan kualitas. 
 

2.2 PERAN SIK DALAM SISTEM KESEHATAN 

World Health Organization (WHO) menyebut SIK sebagai salah satu dari 6 “building blocks” 
atau komponen utama dalam suatu sistem kesehatan. 6 komponen Sistem kesehatan 
tersebut adalah: 
 

1. Service Delivery / Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan 
2. Medical products, vacines, and technologies / Produk Medis, Vaksin, dan Teknologi 

Kesehatan 
3. Health Workforce / Tenaga Medis 
4. Health System Financing /  Sistem Pembiayaan Kesehatan 
5. Health Information System / Sistem Informasi Kesehatan 
6. Leadership and Governance / Kepemimpinan dan Pemerintahan 

 
SIK disebut sebagai salah satu  dari 6 komponen yang mendukung suatu sistem kesehatan, 
dimana sistem kesehatan tidak bisa berfungsi tanpa satu  dari komponen tersebut. SIK 
bukan saja berperan dalam memastikan data mengenai kasus kesehatan dilaporkan tetapi 
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juga mempunyai potensi untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi 
proses kerja.  
 

2.3 TIPE PENGELOLAAN SIK DI INDONESIA 

Pada saat ini di Indonesia terdapat 3 (tiga)  tipe pengelolaan SIK, yaitu : 

a. Pengelolaan SIK Manual, dimana pengelolaan informasi berbagai badan pelaksana 
pelayanan  kesehatan di daerah dilakukan secara manual atau paper based melalui 
proses pencatatan pada buku register, kartu, form-form khusus, mulai dari proses 
pendaftaran sampai dengan pembuatan laporan. Hal ini terjadi oleh karena adanya 
keterbatasan infrastruktur, dana, dan lokasi tempat pelaksana kesehatan itu berada. 
Pengelolaan secara manual selain tidak efisien juga menghambat dalam proses 
pengambilan keputusan manajemen dan proses pelaporan. 

b. Pengelolaan SIK Komputerisasi Offline, pada jenis ini pengelolaan informasi di 
pelaksana kesehatan sebagian besar/seluruhnya sudah dilakukan dengan 
menggunakan perangkat komputer,  baik itu dengan menggunakan aplikasi Sistem 
Informasi Manajemen maupun dengan aplikasi perkantoran elektronik biasa, namun 
masih belum didukung oleh jaringan internet online ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dan Propinsi/Bank Data Nasional. 

c. Pengelolaan SIK Komputerisasi Online, pada jenis ini pengelolaan informasi di 
pelaksana kesehatan sebagian besar/seluruhnya sudah dilakukan dengan 
menggunakan perangkat komputer,  dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi 
Manajemen dan sudah terhubung secara online melalui jaringan internet ke Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota dan Propinsi/Bank Data Nasional untuk memudahkan dalam 
komunikasi dan sinkronisasi data. 

 

2.4 SIK TERINTEGRASI YANG DIHARAPKAN 

SIK terintegrasi adalah sistem informasi yang menyediakan mekanisme saling hubung antar 
sub sistem informasi dengan berbagai cara yang sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga 
data dari satu sistem secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih 
sistem yang lain. Hal ini melingkupi sistem secara teknis (sistem yang bisa berkomunikasi 
antar satu sama lain) dan konten (data set yang sama). Aliran informasi antar sistem sangat 
bermanfaat bila data dalam file suatu sistem diperlukan juga oleh sistem yang lainnya, atau 
output suatu sistem menjadi input bagi sistem lainnya. Bentuk fisik dari SIK terintegrasi 
adalah sebuah aplikasi sistem informasi yang dihubungkan dengan aplikasi lain (aplikasi 
sistem informasi puskesmas, sistem informasi rumah sakit, dan aplikasi lainnya) sehingga 
secara interoperable terjadi pertukaran data antar aplikasi. 
 
Dengan SIK Terintegrasi, data entri hanya perlu dilakukan satu kali sehingga data yang 
sama akan disimpan secara elektronik dan bisa dikirim dan diolah. SIK terintegrasi yang 
berbasis elektronik adalah strategi pengembangan yang akan diadopsi untuk meringankan 
beban pencatatan dan pelaporan petugas kesehatan di lapangan. 
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2.5 MODEL SIK NASIONAL 
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Dalam rangka memperkuat SIK Nasional, model SIK Nasional baru akan dikembangkan 
menggantikan sistem manual yang saat ini masih diterapkan di Indonesia. Model baru ini 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tetapi tetap dapat menampung 
sistem manual untuk fasilitas kesehatan yang masih mempunyai keterbatasan infrastruktur 
(seperti pasokan listrik dan peralatan komputer serta jaringan internet). Dengan model ini, 
kedepan semua pemangku kepentingan SIK bisa bergerak menuju kearah SIK 
terkomputerisasi dimana proses pencatatan, penyimpanan dan diseminasi informasi bisa 
lebih efisien dan efektif. SIK Terkomputerisasi juga diakui bisa meningkatkan akurasi data. 
Dalam model SIK baru, fasilitas pelayanan kesehatan yang masih memakai sistem manual 
akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas dengan mengikuti 
jadwal rutin yang telah ditentukan. Laporan dikirimkan secara fisik ke dinas kesehatan 
kabupaten/kota berupa data rekapan/agregat. 
Untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah komputerisasi (memakai applikasi SIMPUS 
atau SIM RS) tetapi tidak mempunyai jaringan internet, laporan juga dikirim secara berkala 
ke dinas kesehatan kabupaten/kota, bisa berupa softcopy (sesuai  yang ditentukan di dalam 
Bab Manajemen Data) atau berupa hardcopy (kertas) tetapi diupayakan untuk mengirim 
secara softcopy, sehingga tidak perlu dientri ulang ke sistem oleh dinas kesehatan 
kabupaten/kota. Laporan yang dikirim dalam bentuk softcopy  berupa data individual. 
Untuk petugas kesehatan di lapangan (bidan, posyandu, polindes), pelaporan juga wajib 
diberikan kepada puskesmas yang membinanya, berupa data rekapan/agregat. Selanjutnya 
akan dikembangkan program mobile health (mHealth) untuk membantu petugas kesehatan 
di lapangan dengan teknologi informasi dan komunikasi sehingga data individual bisa 
langsung masuk ke bank data. 
Fasilitas pelayanan kesehatan swasta (rumah sakit swasta, klinik, praktek dokter dan 
praktek dokter bersama, apotek, laboratorium, radiologi, bidan) juga harus menyampaikan 
laporannya sesuai kebutuhan SIK. Fasilitas pelayanan kesehatan yang masih manual  
mengirim laporan ke dinas kesehatan kabupaten/kota secara rutin berupa data 
rekapan/agregat. Sedangkan untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah komputerisasi 
(pemakaian SIM), data yang dilaporkan berupa data individual (file softcopy) ke dinas 
kesehatan kabupaten/kota. Bila sudah mempunyai koneksi internet, file softcopy bisa 
langsung dikirim ke bank data dalam format yang sudah ditentukan di dalam petunjuk teknis 
ini. 
Di dinas kesehatan kabupaten/kota, laporan yang diterima secara manual akan dientri ke 
dalam sistem SIKDA generic.  Untuk file softcopy yang diterima, akan diimpor ke dalam 
sistem SIKDA Generic supaya semua data bisa diupload kedalam bank data  Nasional. 
Apabila Bank Data  Nasional mempunyai seluruh data kesehatan, semua pemangku 
kepentingan yang membutuhkan informasi kesehatan bisa mengakses informasi yang 
diperlukan. Akses ke data ini akan melalui satu titik yaitu online di website Kemenkes.  
Informasi yang bersumber dari luar fasilitas kesehatan (misalnya kependudukan) akan 
diambil dari sumber yang terkait (contohnya BPS) dan dimasukkan ke dalam bank data 
kesehatan  Nasional sehingga semua informasi kesehatan bisa diakses dari satu titik. 
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2.6 IMPLEMENTASI MODEL SIK 

Implementasi model baru SIK akan dilakukan secara bertahap : 
 

1. Tahap 1 – Pengembangan fasilitas Bank Data Kesehatan Nasional dan platform 
diseminasi data (melalui www.depkes.go.id) yang dilakukan  oleh Pusdatin. untuk 
penyimpanan data kesehatan pasien secara individu (data disaggregat) dan juga 
data bersumber survei dan sensus kependudukan. Platform yang direncanakan ini 
akan berperan sebagai pintu utama akses data kesehatan dimana semua pemangku 
kepentingan dan pemakai data kesehatan bisa mengakses secara online dari mana 
saja dan melakukan ”data mining” atau pembuatan laporan secara fleksibel dan 
terkomputerisasi. 
 

2. Tahap 2 – Implementasi SIKDA Generic terkomputerisasi di semua komponen 
sistem kesehatan (puskesmas, RS, Dinkes kabupaten/kota/Provinsi). Investasi dana 
pusat ataupun daerah akan diarahkan untuk mengkomputerisasikan semua fasilitas 
pelayanan dan juga dinas kesehatan seluruh Indonesia secara bertahap. Data 
individu (yang diperlukan dalam kegiatan ”data mining”) hanya bisa 
dicatat/dilaporkan sekiranya ini dilakukan secara elektronik, karena sistem yang 
berbasis manual akan menghasilkan terlalu banyak kertas dan tidak feasible untuk 
transportasi dan penterjemahan data. Komputerisasi ini meliputi perubahan kerja 
setiap  tahap pelaksanaan pelayanan kesehatan (misalnya pendaftaran, layanan 
poliklinik, pengelolaan inventori, proses kerja penunjang, dan sebagainya) sehingga 
data dicatat  hanya satu kali saja dan disimpan/dikirim secara elektronik. 
 

3. Tahap 3 – Apabila mayoritas fasilitas pelayanan dan dinas kesehatan sudah berjalan  
secara terkomputerisasi, maka langkah selanjutnya adalah dengan 
mengkomputerisasikan para petugas kesehatan di lapangan melalui teknologi 
komunikasi  bergerak atau mHealth. 

 

2.7 TELEMEDICINE & MHEALTH 

Telemedicine dan mHealth adalah dua teknologi yang bisa merubah cara pelayanan 
kesehatan diberikan dan data kesehatan dicatat/dilaporkan. Penerapan kedua teknologi ini 
masih sederhana di Indonesia.  Melihat kondisi geografis  Indonesia yang berpulau-pulau 
dengan segala kesulitan di lokasi terpencil, maka telemedicine dan mHealth bisa 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. 
  
Telemedicine – Penerapan teknologi komunikasi untuk pelaksanaan konsultasi kesehatan 
secara jarak jauh dimana petugas lapangan bisa diberikan dukungan secara “virtual” oleh 
pakar/tenaga ahli kesehatan seperti ahli radiolog (di daerah yang kekurangan tenaga 
radiolog di lapangan) atau ahli lainnya seperti  dermatolog. Petugas di lapangan bisa 
mengirim gambar atau video dan berkomunikasi untuk mendapatkan nasihat dari pakar / ahli 
yang berada di lokasi lain (seperti kota besar).  
 
mHealth –  Mobile Health adalah pemakaian  perangkat komunikasi bergerak seperti 
telepon genggam dalam proses pelayanan kesehatan. Aplikasi ini dipakai dengan berbagai 
cara seperti pelaporan langsung dari lapangan dari petugas (pada saat pemberian 
pelayanan, data pasien langsung  dilaporkan melalui perangkat telepon genggam secara 
bersamaan) dan memungkinkan petugas lapangan mendapat nasihat atau pembelajaran  
secara langsung melalui  telepon genggam.  
 
Detail lebih lanjut mengenai kebijakan penerapan 2 bidang ini di Indonesia dapat dilihat  
pada PETUNJUK TEKNIS TELEMEDICINE DAN MHEALTH.  
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2.8 SIKDA GENERIK 

SIKDA Generik ini adalah upaya dari Kemenkes dalam menerapkan standarisasi Sistem 
Informasi Kesehatan, sehingga dapat tersedianya data dan informasi kesehatan yang 
akurat, tepat dan cepat, dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi 
dalam pengambilan keputusan/kebijakan dalam bidang kesehatan di Kab/Kota, Propinsi dan 
di Kementrian Kesehatan. 

 

Sistem Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik merupakan aplikasi elektronik yang dirancang 
untuk mampu menjembatani komunikasi data antar komponen dalam Sistem Kesehatan 
nasional yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kab/Kota, Dinas 
Kesehatan Propinsi, dan Kementrian kesehatan.  
 
SIKDA Generik ini terdiri dari 3 aplikasi sistem informasi elektronik yaitu Sistem Informasi 
Puskesmas, Sistem Informasi Dinas Kesehatan, dan Sistem Informasi Rumah Sakit. SIKDA 
Generik ini akan didistribusikan secara gratis ke seluruh pengelola kesehatan yang memiliki 
keterbatasan dana dan infrastruktur dalam pengembangan SIK secara elektronik. 
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3 TUGAS DAN FUNGSI 
 

3.1 TUGAS INSTANSI 

Berdasarkan model SIK (alur dan mekanisme), ditetapkan  pula pengorganisasiannya agar 
SIK dapat diselenggarakan dengan baik. Dalam pengorganisasian ditentukan siapa 
organisasi penyelenggara, bagaimana tugas dan fungsi masing-masing pengelola, serta 
siapa tenaga pengelolanya. Hal tentang pengorganisasian dan tenaga pengelola (sumber 
daya manusia) dibahas lebih lanjut di Bab Sumber Daya. 
 
Dalam penyelenggaraan SIK di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dan 
pelayanan kesehatan, masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab sesuai tugas 
dan fungsinya. 
 

Tingkatan 
Manajemen 
Kesehatan 

Penanggung 
jawab 

Peran dan Tanggung Jawab 

Kementerian 
Kesehatan 

Unit Data dan 
Informasi  

- Mengatur arahan dan kebijakan SIK skala  
Nasional (mengelola, mengembangkan, 
memfasilitasi, membina, memonitor dan 
melakukan evaluasi) 

- Pelaksanaan dan evaluasi inisiatif penguatan 
Renstra SIK 

- Koordinasi lintas program dan lintas sektor 
dalam hal pemenuhan kebutuhan dan 
penyediaan data 

- Melakukan intervensi khusus pada wilayah 
dengan keterbatasan tenaga, biaya, dan 
infrastruktur, salah satunya dengan 
mengusulkan dana DAK, TP atau sumber 
dana lain (dibahas lebih lanjut di Bab 
Sumber Daya) 

SKPD yang 
menyelenggaraka
n urusan 
kesehatan di 
Provinsi 

UPTD Data 
dan Informasi 

- Mengatur arahan dan kebijakan SIK skala 
provinsi 

- Pelaksanaan dan evaluasi inisiatif penguatan 
Renstra SIK 

- Koordinasi lintas program dan sektor dalam 
hal kebutuhan dan penyediaan data 

- Memastikan tersedianya/terlapornya data 
yang diperlukan oleh bankdata kesehatan  
Nasional 

SKPD 
Penyelenggara 
urusan kesehatan 
di 
Kabupaten/Kota 

UPTD Data 
dan Informasi 

- Mengatur arahan dan kebijakan SIK skala 
kabupaten/kota 

- Pelaksanaan dan evaluasi inisiatif penguatan 
Renstra SIK 

- Koordinasi lintas program dan sektor dalam 
hal kebutuhan dan penyediaan data 

- Memastikan tersedianya/terlapornya data 
yang diperlukan oleh bank data kesehatan  
Nasional 

Unit Pelayanan 
Kesehatan 

Tim Pengelola 
SIK dan TIK 

- Mengelola SIK secara rutin sesuai dengan 
Petunjuk Teknis SIK 
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- Puskesmas 
- Rumah Sakit 
- Unit Pelayanan 

Kesehatan 
lainnya milik 
Pemerintah 

- Unit Pelayanan 
Kesehatan 
milik Swasta 

(prasarana/inst
alasi Sistem 
Informasi dan 
Komunikasi 
atau Tim 
pengelola 
Sistem 
Informasi 
Manajemen 
RS) 

- Pelaksanaan dan evaluasi inisiatif penguatan 
Renstra SIK 

- Koordinasi lintas program dan sektor dalam 
hal kebutuhan dan penyediaan data 

- Memastikan tersedianya/terlapornya data 
yang diperlukan oleh Bank Data Kesehatan  
Nasional 

 
Peran dan tanggung jawab  pemangku kepentingan non kesehatan dalam penyelenggaraan 
SIK, yaitu: 
 

Jenis Sektor Penanggung Jawab Peran dan Tanggung Jawab 

Kependudukan 
dan 
kepemerintahan 

- Kementerian Dalam Negeri 
- Pemda Provinsi 
- Pemda Kabupaten/kota 

- Memberikan data 
kependudukan seperti 
kelahiran, kematian untuk 
dimasukkan ke dalam Bank 
Data Kesehatan  Nasional 

Statistik - Badan Pusat Statistik RI 
- BPS Provinsi 
- BPS Kabupaten/Kota 

- Memberikan data kesehatan 
yang dihasilkan dari survey 
dan sensus kependudukan. 

- Sebagai pengguna Bank 
Data Kesehatan  Nasional 

Komunikasi dan 
informatika 

- Kementerian Komunikasi 
dan Informatika 

- Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi 

- Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupten/kota 

- Memberikan dukungan 
teknis dalam upaya 
mengkoneksikan dan 
mengkomputerisasikan 
semua fasilitas kesehatan 
termasuk dinas  
Provinsi/Kabupaten/Kota. 

Perencana 
pembangunan 

- Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional 

- Pemda Provinsi 
- Pemda Kabupaten/Kota 

- Sebagai pengguna Bank 
Data Kesehatan  Nasional. 
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3.2 PERTEMUAN  BERKALA 

 
 Pada sektor kesehatan, setiap tingkatan manajemen harus mengadakan pertemuan rutin 
untuk membahas permasalahan, instruksi pusat (bila ada), dan perencanaan 
pengembangan/penguatan SIK. Pertemuan berkala ini akan membantu dalam koordinasi 
dan  proses perbaikanSIK. Rekomendasi untuk pertemuan adalah seperti berikut: 
 

Tingkatan 
Manajemen 
Kesehatan 

Peserta Pertemuan Waktu dan Frekuensi 

Kementerian 
Kesehatan 

- Wakil Komite SIK Nasional 
Nasional 

 

- 1 kali dalam setahun 
- Bulan Juli 

 - Dinkes Provinsi - 2 kali setahun 
- Bulan Mei dan 

September 

Dinkes Provinsi - Pengelola SIK Kab/KotaKota,  
- Lintas sektor : BPS Provinsi, Dinas 

Kependudukan, aBappeda 
Provinsiinsi, Pusat Data Elektronik 
Provinsi (terkait kominfo) 

- 2 kali setahun 
- Bulan Maret dan 

November 

Dinkes 
Kabupaten/Kota 

- semua pengelola SIK didalam 
wilayah kerja Dinkes Kab/Kota : 
Puskesmas, RS,  Klinik, Praktek 
Dokter, Bidan swasta,  
Laboratorium Klinik 
Pemerintah/Swasta, Apotik. 

- lintas sektor : BPS, Dinas  
Kependudukan, Bappeda  
Kab/KotaKota, Pusat Data 
Elektronik Kab/Kota (terkait 
kominfo) 

- 1 kali dalam setahun 
- bulan Januari 

 

3.3 TUGAS DAN FUNGSI SETIAP PEMANGKU KEPENTINGAN  

 
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai 3 tipe pengelolaan SIK di Indonesia 
yaitu : 

1. Pengelolaan SIK Manual 
2. Pengelolaan SIK Komputerisasi Offline 
3. Pengelolaan SIK Komputerisasi Online 

 
Sehingga peran dan tanggungjawab setiap pemangku kepentingan di dalam SIK berbeda 
sesuai dengan tipe pengelolaan SIK yang dilakukan, seperti yang tergambar pada tabel 
berikut : 

Tipe Pengelolaan SIK Tipe Laporan yang harus dikirim 

Manual Laporan Aggregat, sesuai dengan standar minimum dataset yang 
telah ditentukan oleh Kementrian Kesehatan RI.  
(Lihat pada bagian Lampiran) 

Komputerisasi Offline Laporan Individual, sesuai dengan standar minimum dataset yang 
telah ditentukan oleh Kementrian Kesehatan RI.  
(Lihat pada bagian Lampiran) 
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Komputerisasi Onfline Laporan Individual, sesuai dengan standar minimum dataset yang 
telah ditentukan oleh Kementrian Kesehatan RI.  
(Lihat pada bagian Lampiran) 

 
Pada bagian berikut akan dibahas mengenai tanggungjawab dan peran masing-masing 
pengelola SIK di daerah beserta tipe-tipe laporan yang harus dilaporakan.  
Untuk detail mengenai laporan, tipe data yang harus diisi,  dapat dilihat pada bagian 
Lampiran di dalam dokumen ini. 
 
 

3.3.1 BIDAN DESA 

 
a. Definisi 

 
Bidan adalah seorang yang lulus dari pendidikan dan yang diakui pemerintah dan organisasi 

profesi serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara 

sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Bidan Desa adalah bidan yang 

ditempatkan dan bertugas di desa, mempunyai wilayah kerja satu sampai dua desa, dan 

dalam melaksanakan tugas pelayanan medis baik didalam maupun diluar jam kerjanya 

bidan harus bertanggung jawab langsung kepada kepala puskemas. 

Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggungjawab dan akuntabel, yang 

bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasehat selama 

masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab 

sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya 

pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses 

bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan 

kegawatdaruratan.  

Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan,tidak hanya 

kepada perempuan, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat.Kegiatan ini harus 

mencakup pendidikan antenatal dan persiapan menjadi orang tua serta dapat meluas pada 

kesehatan perempuan, kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi dan asuhan anak. 

 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan 
 

Pelaporan yang dilakukan oleh Bidan Desa harus sesuai dengan format dan standar dataset 

minimal yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan, jenis laporan Bidan Desa adalah 

: 

1. Laporan Kegiatan Gizi, KIA, dan Imunisasi  

1) Laporan Gizi  

2) Laporan Upaya Penanggulangan Anemia Gizi Besi (Fe) 

3) Laporan Pemantauan Pertumbuhan Balita 

4) Laporan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

5) Laporan Penanggulangan Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

6) Laporan Pelayanan Ibu Hamil 

7) Laporan Pelayanan Persalinan 

8) Laporan Pelayanan Ibu Menyusui 

9) Laporan Pelayanan Bayi 

10) Laporan Pelayanan Anak Balita 
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11) Laporan Imunisasi 

2. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat 

3. Laporan Kunjungan Resep per Cara Bayar 

4. Laporan Kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat  

5. Laporan Kesehatan Sekolah 

6. Laporan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 

7. Laporan Kegiatan UKBM 

8. Laporan Bulanan Kematian 

9. Laporan Pelaksanaan Kunjungan Rumah 

10. Laporan Pelaksanaan Program Desa Siaga 

11. Laporan Pembinaan Kader 

12. Laporan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak 

Format dan Standar Dataset Pelaporan Bidan Desa dapat dilihat pada Lampiran 

dokumen ini. 

 
c. Pengelolaan data 

 

Manual 

 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register manual sesuai dengan format yang telah ditentukan.  

• Selesai pencatatan, register manual harus disimpan di tempat yang 
aman. Setiap minggu, register direkap dan dikompilasi menjadi laporan 
mingguan. 

• Setiap bulan, laporan mingguan dikompilasikan menjadi laporan 
Bulanan sesuai dengan format dan dataset minimum yang telah 
ditetapkan. 

• Laporan bulanan harus dikirimkan kepada puskesmas paling lambat per 
tanggal 5 setiap bulan. 

• Format Laporan dan Dataset Minimum pelaporan Bidan Desa dapat 
dilihat pada bagian Laporan. 

• Untuk menjaga privasi pasien, laporan manual harus disimpan di dalam 
lemari yang terkunci dan diarsip selama 2 tahun sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Offline 

 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya sesuai 
dengan format dan standar dataset minimum yang telah ditentukan.  

• Laporan bulanan harus dikirimkan ke puskesmas paling lambat per 
tanggal 5 setiap bulan. 

• Laporan yang dikirim ke Puskesmas adalah Laporan Individual. 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 10 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Online 

 

• Saat melakukan pelayanan, data langsung dientrikan ke dalam aplikasi 
entri data pada komputer atau alat komunikasi bergerak lainnya, seperti 
telepon genggam atau komputer tablet yang terhubung ke Server Dinas 
KesehatanKab/Kota/Propinsi/Bank Data Nasional melalui jaringan 
internet. (Konsep ini tergantung kepada tersedianya perangkat 
komunikasi bergerak dalam bentuk “telepon genggam atau komputer 
tablet atau laptop dengan modem untuk koneksi internet) dimana setiap 
bidan mempunyai aplikasi software dan koneksi internet bergerak. 
Detailnya di dalam petunjuk teknis mHealth). 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 10 tahun 
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sebelum dihapuskan. 

 
 

d. Tipe formulir pencatatan 
 

1. Formulir Pendaftaran Pasien Luar Gedung 

2. Formulir Pencatatan Kegiatan KIA dan Posyandu 

1) Formulir Register Gizi  

2) Formulir Register Penanggulangan Anemia Gizi Besi (Fe) 

3) Formulir Register Pemantauan Pertumbuhan Balita 

4) Formulir Register Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan 

Yodium (GAKY) 

5) Formulir Register Penanggulangan Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

6) Formulir Register Pelayanan Ibu Hamil 

7) Formulir Register Pelayanan Persalinan 

8) Formulir Register Pelayanan Ibu Menyusui 

9) Formulir Register Pelayanan Bayi 

10) Formulir Register Pelayanan Anak Balita 

11) Formulir Register Imunisasi 

3. Formulir Pencatatan Kasus Kusta 

4. Formulir Pencatatan Kasus Frambusia 

5. Formulir Pencatatan Kasus Pneumonia 

6. Formulir Pencatatan Kasus Difteri 

7. Formulir Pencatatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

8. Formulir Pencatatan Kasus Demam Chikungunya 

9. Formulir Pencatatan Kasus Malaria 

10. Formulir Pencatatan Kasus Filariasis 

11. Formulir Pencatatan Kasus Pes 

12. Formulir Pencatatan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies 

13. Formulir Pencatatan Kasus Antraks 

14. Formulir Pencatatan Kasus Schistosomiasis 

15. Formulir Pencatatan Kasus Taeniasis 

16. Formulir Pencatatan Kasus Leptospirosis 

17. Formulir Pencatatan Kasus Suspek Flu Burung 

18. Formulir Pencatatan Kasus Diare 

19. Formulir Pencatatan Kasus TB 

20. Formulir Pencatatan Kasus Demam Tifoid 

21. Formulir Pencatatan Kasus IMS 

22. Formulir Pencatatan Kasus HIV AIDS 

23. Formulir Pencatatan Kasus Campak 

24. Formulir Pencatatan Kasus Kesehata Remaja 

25. Formulir Pencatatan Kasus Kesehatan Lingkungan 

26. Formulir Pencatatan Kegiatan Promosi Kesehatan 

1) Pemantauan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 

2) Kegiatan UKS di Sekolah Dasar/Sederajat 

27. Formulir Pencatatan Kematian 
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28. Formulir Pencatatan Pembinaan dan pelayanan kesehatan anak pra 

sekolah dan usia sekolah di TK, SD/MI 

29. Formulir Pencatatan Pembinaan dan pelayanan kesehatan usia lanjut  

30. Formulir Pencatatan Pelaksanaan Kunjungan Rumah 

31. Formulir Pencatatan Pelaksanaan Program Desa Siaga 

32. Formulir Pencatatan Pembinaan Kader 

33. Formulir Pencatatan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak 

34. Formulir Pencatatan Kegiatan Perokok 

 
 

3.3.2 POSKESDES 

 
a. Definisi  

Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan 

kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dapat dikatakan sebagai sarana 

kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya-upaya masyarakat dan dukungan 

pemerintah. Pelayanannya meliputi upaya-upaya promotif, preventif, dan kuratif yang 

dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan desa / perawat desa) dengan melibatkan kader 

atau tenaga sukarela Iainnya. 

 

b. Tipe Laporan yang harus dikeluarkan 

Pelaporan yang dilakukan oleh Poskesdes harus sesuai dengan format dan standar dataset 

minimal yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan, jenis laporan yang dibuat oleh 

Poskesdes adalah : 

1. Laporan Bulanan Data Kesakitan  

2. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat 

3. Laporan Kunjungan Resep per Cara Bayar 

4. Laporan Kegiatan Gizi, KIA, dan Imunisasi  

1) Laporan Gizi  

2) Laporan Upaya Penanggulangan Anemia Gizi Besi (Fe) 

3) Laporan Pemantauan Pertumbuhan Balita 

4) Laporan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

5) Laporan Penanggulangan Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

6) Laporan Pelayanan Ibu Hamil 

7) Laporan Pelayanan Persalinan 

8) Laporan Pelayanan Ibu Menyusui 

9) Laporan Pelayanan Bayi 

10) Laporan Pelayanan Anak Balita 

11) Laporan Imunisasi 

5. Laporan Pengamatan Penyakit Menular 

1) Acute Flaccid Paralysis (AFP) 

2) Tetanus Neonatorum 

3) Malaria 

4) DBD (Demam Berdarah Dengue) 

5) Rabies 
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6) Filaria 

7) Antraks 

8) Frambusia 

9) Diare 

10) ISPA 

11) TB Paru 

12) Kusta 

6. Laporan Kunjungan Puskesmas 

7. Laporan Rawat Tinggal 

8. Laporan Kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat  

9. Laporan Kegiatan Puskesmas Luar Gedung 

10. Laporan Penduduk yang Menggunakan Sarana Kesehatan Swasta   

11. Laporan Kegiatan Pelayanan JPKM 

12. Laporan Kesehatan Sekolah 

13. Laporan Kesehatan Olahraga 

14. Laporan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 

15. Laporan Kegiatan UKBM 

16. Laporan Kesehatan Lingkungan 

17. Laporan Bulanan Kematian 

18. Laporan Pembinaan dan pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia 

sekolah di TK, SD/MI 

19. Laporan Pembinaan dan pelayanan kesehatan usia lanjut  

20. Laporan Pelaksanaan Kunjungan Rumah 

21. Laporan Pelaksanaan Program Desa Siaga 

22. Laporan Pembinaan Kader 

23. Laporan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak 

24. Laporan Kegiatan Perokok 

Format dan Standar Dataset Pelaporan Poskesdes dapat dilihat pada Lampiran 

dokumen ini. 
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c. Pengelolaan Data 

Manual • Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register manual sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

• Selesai pencatatan, register manual harus disimpan di tempat yang 
aman. Setiap minggu, register direkap dan dikompilasi menjadi laporan 
mingguan. 

• Setiap bulan, laporan mingguan dikompilasikan menjadi laporan 
Bulanan sesuai dengan format dan dataset minimum yang telah 
ditetapkan. 

• Laporan bulanan harus dikirimkan kepada puskesmas paling lambat 
per tanggal 5 setiap bulan. 

• Format Laporan dan Dataset Minimum pelaporan Bidan Desa dapat 
dilihat pada bagian Laporan. 

• Untuk menjaga privasi pasien, laporan manual harus disimpan di dalam 
lemari yang terkunci dan diarsip selama 2 tahun sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Offline 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya sesuai 
dengan format dan standar dataset minimum yang telah ditentukan.  

• Laporan bulanan harus dikirimkan ke puskesmas paling lambat per 
tanggal 5 setiap bulan. 

• Laporan yang dikirim ke Puskesmas adalah Laporan Individual. 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 10 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Online 

• Saat melakukan pelayanan, data langsung dientrikan ke dalam aplikasi 
entri data pada komputer atau alat komunikasi bergerak lainnya, 
seperti telepon genggam atau komputer tablet yang telah terhubung ke 
Server Dinas Kesehatan Kab/Kota/Provinsi/Bank Data Nasional. 
(Konsep ini tergantung kepada tersedianya perangkat komunikasi 
bergerak dalam bentuk “telepon genggam atau komputer tablet atau 
laptop dengan modem untuk koneksi internet) dimana setiap bidan 
mempunyai aplikasi software dan koneksi internet bergerak. Detailnya 
di dalam petunjuk teknis mHealth). 

• Data yang dikirim adalah data individual. 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 10 tahun 
sebelum dihapuskan. 

 

d. Tipe formulir pencatatan 

 

1. Formulir Pendaftaran Pasien Luar Gedung 

2. Formulir Pencatatan Kegiatan KIA 

1) Formulir Register Gizi  

2) Formulir Register Penanggulangan Anemia Gizi Besi (Fe) 

3) Formulir Register Pemantauan Pertumbuhan Balita 

4) Formulir Register Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan 

Yodium (GAKY) 

5) Formulir Register Penanggulangan Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

6) Formulir Register Pelayanan Ibu Hamil 

7) Formulir Register Pelayanan Persalinan 

8) Formulir Register Pelayanan Ibu Menyusui 

9) Formulir Register Pelayanan Bayi 
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10) Formulir Register Pelayanan Anak Balita 

11) Formulir Register Imunisasi 

3. Formulir Pencatatan Kasus Kusta 

4. Formulir Pencatatan Kasus Frambusia 

5. Formulir Pencatatan Kasus Pneumonia 

6. Formulir Pencatatan Kasus Difteri 

7. Formulir Pencatatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

8. Formulir Pencatatan Kasus Demam Chikungunya 

9. Formulir Pencatatan Kasus Malaria 

10. Formulir Pencatatan Kasus Filariasis 

11. Formulir Pencatatan Kasus Pes 

12. Formulir Pencatatan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies 

13. Formulir Pencatatan Kasus Antraks 

14. Formulir Pencatatan Kasus Schistosomiasis 

15. Formulir Pencatatan Kasus Taeniasis 

16. Formulir Pencatatan Kasus Leptospirosis 

17. Formulir Pencatatan Kasus Suspek Flu Burung 

18. Formulir Pencatatan Kasus Diare 

19. Formulir Pencatatan Kasus TB 

20. Formulir Pencatatan Kasus Demam Tifoid 

21. Formulir Pencatatan Kasus IMS 

22. Formulir Pencatatan Kasus HIV AIDS 

23. Formulir Pencatatan Kasus Campak 

24. Formulir Pencatatan Kasus Kesehata Remaja 

25. Formulir Pencatatan Kasus Kesehatan Lingkungan 

26. Formulir Pencatatan Kegiatan Promosi Kesehatan 

3) Pemantauan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 

4) Kegiatan UKS di Sekolah Dasar/Sederajat 

27. Formulir Pencatatan Kematian 

28. Formulir Pencatatan Pembinaan dan pelayanan kesehatan anak pra 

sekolah dan usia sekolah di TK, SD/MI 

29. Formulir Pencatatan Pembinaan dan pelayanan kesehatan usia lanjut  

30. Formulir Pencatatan Pelaksanaan Kunjungan Rumah 

31. Formulir Pencatatan Pelaksanaan Program Desa Siaga 

32. Formulir Pencatatan Pembinaan Kader 

33. Formulir Pencatatan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak 

34. Formulir Pencatatan Kegiatan Perokok 
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3.3.3 PUSKESMAS 

 
a. Definisi 

Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang 

merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran 

serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu 

kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Wilayah kerja 

puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan 

penduduk, luas daerah, keadaan geografi dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan 

bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Sasaran penduduk 

yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000. penduduk. Untuk perluasan 

jangkauan pelayanan kesehatan maka puskesmas perlu ditunjang dengan unit 

pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yaitu Puskesmas Pembantu dan 

Puskesmas Keliling. 

Pelayanan kesehatan yang diberikan di Puskesmas adalah pelayanan kesehatan yang 

meliputi pelayanan pengobatan (kuratif), upaya pencegahan (preventif), peningkatan 

kesehatan (promotif) dan pemullihan kesehatan (rehabilitatif) yang ditujukan kepada 

semua penduduk dan tidak dibedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak 

pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia. 

 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan: 

 
Pelaporan yang dilakukan oleh Puskesmas harus sesuai dengan format dan standar dataset 

minimal yang telah ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan, jenis laporan yang dibuat oleh 

Puskesmas adalah : 

1. Laporan Bulanan Data Kesakitan  

2. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat 

3. Laporan Kunjungan Resep per Cara Bayar 

4. Laporan Kegiatan Gizi, KIA, dan Imunisasi  

1) Laporan Gizi  

2) Laporan Upaya Penanggulangan Anemia Gizi Besi (Fe) 

3) Laporan Pemantauan Pertumbuhan Balita 

4) Laporan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

5) Laporan Penanggulangan Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

6) Laporan Pelayanan Ibu Hamil 

7) Laporan Pelayanan Persalinan 

8) Laporan Pelayanan Ibu Menyusui 

9) Laporan Pelayanan Bayi 

10) Laporan Pelayanan Anak Balita 

11) Laporan Imunisasi 

5. Laporan Pengamatan Penyakit Menular 

1) Acute Flaccid Paralysis (AFP) 

2) Tetanus Neonatorum 

3) Malaria 

4) DBD (Demam Berdarah Dengue) 

5) Rabies 
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6) Filaria 

7) Antraks 

8) Frambusia 

9) Diare 

10) ISPA 

11) TB Paru 

12) Kusta 

6. Laporan Kunjungan Puskesmas 

7. Laporan Rawat Tinggal 

8. Laporan Kegiatan Perawatan Kesehatan Masyarakat  

9. Laporan Kegiatan Puskesmas Luar Gedung 

10. Laporan Penduduk yang Menggunakan Sarana Kesehatan Swasta   

11. Laporan Pelayanan Medik Dasar Kesehatan Gigi 

12. Laporan Kegiatan Pelayanan JPKM 

13. Laporan Kesehatan Sekolah 

14. Laporan Kesehatan Olahraga 

15. Laporan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 

16. Laporan Kegiatan UKBM 

17. Laporan Kesehatan Lingkungan 

18. Laporan Kegiatan Laboratorium 

19. Laporan Jaminan Mutu / Quality Assurance 

20. Laporan Bulanan Kematian 

21. Laporan Data Dasar Puskesmas 

22. Laporan Pembinaan dan pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia 

sekolah di TK, SD/MI 

23. Laporan Pembinaan dan pelayanan kesehatan usia lanjut  

24. Laporan Pelaksanaan Kunjungan Rumah 

25. Laporan Pelaksanaan Program Desa Siaga 

26. Laporan Pembinaan Kader 

27. Laporan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak 

28. Laporan Kegiatan Perokok 

29. Laporan Data Dasar Puskesmas 

 

Format dan Standar Dataset Pelaporan Puskesmas dapat dilihat pada Lampiran 

dokumen ini. 
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c. Pengelolaan data 

Manual • Data dicatat dan dilaporkan oleh setiap unit pelayanan 

• Data dicatat dalam register/formulir sesuai dengan format dan standar 
minimal dataset yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis  

• Untuk formulir yang berbasis individu pasien, semua formulir harus 
disimpan di dalam folder Rekam Medis pasien, kemudian di simpan 
dalam ruang penyimpanan Rekam Medis.  

• Petugas Puskesmas merekap Rekam Medis dari berbagai pelayanan 
menjadi laporan, dan dikompilasi dengan data-data laporan dari Bidan 
dan Poskesdes. 

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Berkas Rekam Medis harus disimpan maksimal selama 20 tahun. 

• Akses ke dalam ruang penyimpanan Rekam Medis harus terkontrol 
(terkunci), hanya petugas yang mempunyai wewenang saja yang bisa 
mengakses ke ruangan tersebut.  

• Laporan Bulanan Aggregat berbasis kertas kemudian diserahkan ke 
Dinas Kab/Kota paling lambat per tanggal 10 pada bulan setelah periode 
laporan berakhir. 

Komputerisasi 

Offline 

• Pencatatan data dilakukan oleh semua unit pelayanan di Puskesmas 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya sesuai 
dengan format dan standar dataset minimum yang telah ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam bentuk 
Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data bergerak (CD, 
flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah Laporan 
Individual. 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 10 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Online 

• Pencatatan data dilakukan oleh semua unit pelayanan di Puskesmas 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya sesuai 
dengan format dan standar dataset minimum yang telah ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dan diupload ke 
server Dinas Kesehatan Kab/Kota/Bank Data nasional.  

• Laporan yang dikirim/diupload ke server Dinas Kesehatan 
Kab/Kota/Bank Data nasional adalah Laporan Individual. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 10 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini.  

 

d. Tipe formulir pencatatan 

 

• Formulir Pendaftaran Dalam Gedung 

1. Formulir Pelayanan Rawat Jalan 

2. Formulir Resep obat 

3. Formulir Penerimaan dan Pengeluaran Obat 

4. Formulir Pemeriksaan Laboratorium 

5. Formulir Pemeriksaan Radiologi 

6. Formulir Pelayanan Rawat Inap 

7. Formulir Pembayaran Biaya Pasien/Kasir 
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8. Formulir Pencatatan Sarana dan Alat 

9. Formulir Pencatatan Tenaga Kesehatan 

 

• Formulir Pencatatan Kegiatan Luar Gedung 

1. Formulir Pendaftaran Pasien Luar Gedung 

2. Formulir Pencatatan Kegiatan KIA 

1) Formulir Register Gizi  

2) Formulir Register Penanggulangan Anemia Gizi Besi (Fe) 

3) Formulir Register Pemantauan Pertumbuhan Balita 

4) Formulir Register Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan 

Yodium (GAKY) 

5) Formulir Register Penanggulangan Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

6) Formulir Register Pelayanan Ibu Hamil 

7) Formulir Register Pelayanan Persalinan 

8) Formulir Register Pelayanan Ibu Menyusui 

9) Formulir Register Pelayanan Bayi 

10) Formulir Register Pelayanan Anak Balita 

11) Formulir Register Imunisasi 

3. Formulir Pencatatan Kegiatan Posyandu 

4. Formulir Pencatatan Kasus Kusta 

5. Formulir Pencatatan Kasus Frambusia 

6. Formulir Pencatatan Kasus Pneumonia 

7. Formulir Pencatatan Kasus Difteri 

8. Formulir Pencatatan Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 

9. Formulir Pencatatan Kasus Demam Chikungunya 

10. Formulir Pencatatan Kasus Malaria 

11. Formulir Pencatatan Kasus Filariasis 

12. Formulir Pencatatan Kasus Pes 

13. Formulir Pencatatan Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies 

14. Formulir Pencatatan Kasus Antraks 

15. Formulir Pencatatan Kasus Schistosomiasis 

16. Formulir Pencatatan Kasus Taeniasis 

17. Formulir Pencatatan Kasus Leptospirosis 

18. Formulir Pencatatan Kasus Suspek Flu Burung 

19. Formulir Pencatatan Kasus Diare 

20. Formulir Pencatatan Kasus TB 

21. Formulir Pencatatan Kasus Demam Tifoid 

22. Formulir Pencatatan Kasus IMS 

23. Formulir Pencatatan Kasus HIV AIDS 

24. Formulir Pencatatan Kasus Campak 

25. Formulir Pencatatan Kasus Kesehata Remaja 

26. Formulir Pencatatan Kasus Kesehatan Lingkungan 

27. Formulir Pencatatan Kegiatan Promosi Kesehatan 

1) Pemantauan Desa/Kelurahan Siaga Aktif 

2) Kegiatan UKS di Sekolah Dasar/Sederajat 

28. Formulir Pencatatan Kematian 
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29. Formulir Pencatatan Pembinaan dan pelayanan kesehatan anak pra 

sekolah dan usia sekolah di TK, SD/MI 

30. Formulir Pencatatan Pembinaan dan pelayanan kesehatan usia lanjut  

31. Formulir Pencatatan Pelaksanaan Kunjungan Rumah 

32. Formulir Pencatatan Pelaksanaan Program Desa Siaga 

33. Formulir Pencatatan Pembinaan Kader 

34. Formulir Pencatatan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak 

35. Formulir Pencatatan Kegiatan Perokok 

 

3.3.4 RUMAH SAKIT 

 
a. Definisi 

Rumah sakit adalah bagian integral organisasi sosial dan medik, yang bertugas memberikan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar beserta lingkungannya. Sebagai Institusi 

publik rumah sakit memberikan pelayanan yang ekstra efektif dan efisien. Untuk mencapai 

tujuan tersebut setidaknya pihak rumah sakit harus meningkatkan pelayanannya baik dari segi 

medis maupun non medis. Sistem pelaporan rekam medis yang akurat dan efisien merupakan 

bagian terpenting dari mutu pelayanan rumah sakit. 

 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan: 

Pelaporan yang dilakukan oleh Rumah Sakit, baik itu Rumah Sakit Pemerintah maupun 

swasta harus sesuai dengan format dan standar dataset minimal yang telah ditetapkan oleh 

Kementrian Kesehatan, jenis laporan yang dibuat oleh Rumah Sakit adalah : 

1. Laporan Pelayanan Rawat Inap 

2. Laporan Pengunjung Rumah Sakit 

3. Laporan Kunjungan Rawat Jalan 

4. Laporan Kegiatan Kebidanan & Perinatologi 

5. Laporan Kegiatan Pembedahan 

6. Laporan Kesehatan Jiwa 

7. Laporan Pelayanan Rawat Darurat 

8. Laporan Kunjungan Rumah 

9. Laporan Radiologi 

10. Laporan Kegiatan Pelayanan Khusus 

11. Laporan Laboratorium 

12. Laporan Kegiatan Farmasi RS 

1) Laporan Pengadaan Obat 

2) Laporan Penulisan dan Pelayanan Resep 

13. Laporan Pelayanan Rehab Medik 

14. Laporan Kegiatan Keluarga Berencana 

15. Laporan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan 

16. Laporan Kegiatan Kesehatan Gigi dan Mulut 

17. Laporan Pemantauan Dokter dan Tenaga Asing Lainnya 

18. Laporan Transfusi Darah 

19. Laporan Latihan yang berakhir dalam triwulan 

20. Laporan Pembedahan Mata 
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21. Laporan Penanganan Penyalahgunaan NAPZA 

22. Laporan Kegiatan Bayi Tabung 

23. Laporan Cara Pembayaran Terpilah Gender 

24. Laporan Kegiatan Rujukan 

25. Laporan Rawat Inap 

26. Laporan Rawat Jalan 

27. Laporan Data Dasar Rumah Sakit 

1) Laporan Data Dasar Rumah Sakit 

2) Laporan Fasilitas Tempat Tidur Rawat Inap 

3) Laporan Fasilitas Unit Rawat Jalan (Poliklinik) 

28. Laporan Data Ketenagaan RS 

29. Laporan Peralatan Medik RS 

30. Laporan Pengelolaan Limbah 

 

Format dan Standar Dataset Pelaporan Rumah Sakit dapat dilihat pada Lampiran 

dokumen ini. 

 

c. Pengelolaan data 

Manual • Data dicatat dan dilaporkan oleh setiap unit pelayanan 

• Data dicatat dalam register/formulir sesuai dengan format dan 
standar minimal dataset yang telah ditentukan dalam Petunjuk 
Teknis  

• Untuk formulir yang berbasis individu pasien, semua formulir harus 
disimpan di dalam folder Rekam Medis pasien, kemudian di simpan 
dalam ruang penyimpanan Rekam Medis.  

• Petugas merekap Rekam Medis dari berbagai unit pelayanan.  

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Berkas Rekam Medis harus disimpan maksimal selama 20 tahun. 

• Akses ke dalam ruang penyimpanan Rekam Medis harus terkontrol 
(terkunci), hanya petugas yang mempunyai wewenang saja yang 
bisa mengakses ke ruangan tersebut.  

• Laporan Bulanan Aggregat berbasis kertas kemudian diserahkan ke 
Dinas Kab/Kota paling lambat per tanggal 10 pada bulan setelah 
periode laporan berakhir. 

Komputerisasi 

Offline 

• Pencatatan data dilakukan oleh semua unit pelayanan di Rumah 
Sakit. 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam 
bentuk Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data 
bergerak (CD, flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 
Laporan Individual. 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 10 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi • Pencatatan data dilakukan oleh semua unit pelayanan di Rumah 
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Online Sakit. 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dan 
diupload ke server Dinas Kesehatan Kab/Kota/Bank Data nasional.  

• Laporan yang dikirim/diupload ke server Dinas Kesehatan 
Kab/Kota/Bank Data nasional adalah Laporan Individual. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 10 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini.  

 

d. Tipe formulir pencatatan 

 

1. Formulir Pendaftaran Pasien Rawat Jalan, Rawat Darurat, dan Rawat Inap 

2. Formulir Pelayanan Rawat Jalan 

3. Formulir Resep obat 

4. Formulir Penerimaan dan Pengeluaran Obat 

5. Formulir Pemeriksaan Laboratorium 

6. Formulir Pemeriksaan Radiologi 

7. Formulir Pelayanan Rawat Inap 

8. Formulir Pembayaran Biaya Pasien/Kasir 

9. Formulir Kegiatan Pembedahan 

10. Formulir Kegiatan Kesehatan Jiwa 

11. Formulir Pelayanan Rawat Darurat 

12. Formulir Kunjungan Rumah 

13. Formulir Kegiatan Pelayanan Khusus 

14. Formulir Kegiatan Farmasi RS 

15. Formulir Pelayanan Rehab Medik 

16. Formulir Kegiatan Keluarga Berencana 

17. Formulir Kegiatan Penyuluhan Kesehatan 

18. Formulir Kegiatan Kesehatan Gigi dan Mulut 

19. Formulir Pemantauan Dokter dan Tenaga Asing Lainnya 

20. Formulir Transfusi Darah 

21. Formulir Latihan yang berakhir dalam triwulan 

22. Formulir Pembedahan Mata 

23. Formulir Penanganan Penyalahgunaan NAPZA 

24. Formulir Kegiatan Bayi Tabung 

25. Formulir Cara Pembayaran Terpilah Gender 

26. Formulir Pencatatan Kegiatan Rujukan 

27. Formulir Pencatatan Data Dasar Rumah Sakit 

28. Formulir Pencatatan Data Ketenagaan RS 

29. Formulir Pencatatan Peralatan Medik RS 

30. Formulir Pencatatan Pengelolaan Limbah 
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3.3.5 LABORATORIUM KESEHATAN (PEMERINTAH / SWASTA) 

a. Definisi  
Laboratorium Kesehatan adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, 
mengidentifikasi material-material (baik yang berasal dari manusia dan atau 
lingkungan), secara kualitatif maupun kuantitatif. Laboratorium kesehatan 
merupakan sarana penunjang upaya pelayanan kesahatan, khususnya bagi 
kepentingan preventif dan curative, bahkan promotif dan rehabilitative.  
 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan: 

• Laporan Pemeriksaan Laboratorium 

• Laporan Kunjungan pasien 

• Laporan Profil Laboratorium Kesehatan 

• Laporan Tenaga Kesehatan  

• Laporan Sarana dan Alat 
 

c. Pengelolaan data 
 

Manual • Data pemeriksaan laboratorium pasien dicatat dalam 
register/formulir sesuai dengan format dan standar minimal dataset 
yang telah ditentukan dalam Petunjuk Teknis  

• Data harian direkap per bulan. 

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Laporan Bulanan Aggregat berbasis kertas kemudian diserahkan ke 
Dinas Kab/Kota paling lambat per tanggal 5 pada bulan setelah 
periode laporan berakhir. 

Komputerisasi 

Offline 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam 
bentuk Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data 
bergerak (CD, flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 
Laporan Individual. 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 5 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Online 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dan 
diupload ke server Dinas Kesehatan Kab/Kota/Bank Data nasional.  

• Laporan yang dikirim/diupload ke server Dinas Kesehatan 
Kab/Kota/Bank Data nasional adalah Laporan Individual. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 5 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini.  

 
d. Tipe formulir pencatatan 

• Formulir Pendaftaran 

• Formulir Pelayanan Pemeriksaan dan Hasil Tes Laboratorium Klinik 

• Formulir Profil Laboratorium Klinik 
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• Formulir Tenaga Kesehatan 

• Formulir Sarana dan Alat 
 

3.3.6 GUDANG FARMASI KESEHATAN 

a. Definisi 

Gudang Farmasi adalah tempat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

pemeliharaan barang persediaan berupa obat, alat kesehatan dan perbekalan 

kesehatan lainnya (seperti DDT, pompa, pipa, perbekalan KB, sepeda motor/sepeda 

roda dua, susu bubuk, dll) yang tujuannya akan digunakan untuk melaksanakan 

program kesehatan di kabupaten/kota yang  bersangkutan.  

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan: 

a) Laporan Barang Farmasi Masuk 

b) Laporan Barang Farmasi Keluar 

c) Laporan Barang Farmasi Rusak/Kadaluwarsa 

d) Laporan Jumlah Stok Barang Farmasi 

e) Laporan Fast Moving/Slow Moving Barang farmasi 

f) Laporan Tenaga Farmasi 

 

c. Pengelolaan data 

Manual • Setiap kegiatan di Gudang/Instalasi Farmasi harus dicatat. 

• Data dicatat dalam formulir sesuai dengan format dan standar 
dataset minimal yang telah ditentukan dalam petunjuk Teknis yang 
diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan. 

• Data harian direkap per bulan. 

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Laporan Bulanan Aggregat berbasis kertas kemudian diserahkan ke 
Dinas Kab/Kota paling lambat per tanggal 5 pada bulan setelah 
periode laporan berakhir.Laporan hasil rekapan harus disimpan 
minimal selama 2 tahun. 

• Laporan hasil rekapan harus dikirimkan ke dinas kesehatan 
kabupaten/kota per tanggal 5 setiap bulan.  

• Data yang dilaporkan gudang farmasi secara manual adalah 
berbasis aggregate 

Komputerisasi 

Offline 

• Setiap terjadi kegiatan di Gudang Farmasi/Instalasi Farmasi, harus 
dilakukan pencatatan pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data 
lainnya sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang 
telah ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam 
bentuk Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data 
bergerak (CD, flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 
Laporan Individual 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 5 tahun 
sebelum dihapuskan.  

Komputerisasi • Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
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ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dan 
diupload ke server Dinas Kesehatan Kab/Kota/Bank Data nasional.  

• Laporan yang dikirim/diupload ke server Dinas Kesehatan 
Kab/Kota/Bank Data nasional adalah Laporan Individual. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 5 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini.  

 

3.3.7 APOTEK  (PEMERINTAH / SWASTA) 

a. Definisi 

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian 

oleh apoteker (PP no. 51 tahun 2009 pasal 1 ayat 13). Yang dimaksud praktek 

kefarmasian tersebut meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan 

farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan 

obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta 

pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.  

 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan: 

• Laporan Pelayanan Obat pasien 

• Laporan Profil Apotek 

• Laporan Tenaga Apotek 

• Laporan Sarana dan Alat 

• Laporan Mutasi Obat (Masuk, Keluar, Rusak, dan Penghapusan) 

• Laporan Obat Rusak/Kadaluwarsa 

 

 

c. Pengelolaan data 

Manual • Data dikeluarkan setiap pengelola farmasi barang masuk, keluar 
dan rusak/kadaluwarsa 

• Data yang dikeluarkan harus dicatat dalam formulir pencatatan 
dengan ditentukan petunjuk teknisnya. 

• Semua formulir harus disimpan di dalam folder barang farmasi 
masuk, keluar, rusak/kadaluarsa kemudian disimpan dalam ruang 
penyimpanan formulir. Akses ke dalam ruang penyimpanan formulir 
harus terkontrol (terkunci), hanya petugas yang mempunyai 
wewenang bisa mengakses ke ruangan tersebut. Berkas formulir 
harus disimpan maksimal selama 5 tahun. 

• Petugas pengelola data di Gudang Farmasi kesehatan merekap 
Formulir barang farmasi masuk, keluar, rusak/kadaluarsa menjadi 
laporan. 

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Laporan hasil rekapan harus dikirimkan ke dinas kesehatan 
kabupaten/kota per tanggal 5 setiap bulan.  

• Data yang dilaporkan gudang farmasi secara manual adalah 
berbasis aggregate 
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Komputerisasi 

Offline 

• Setiap terjadi kegiatan di Apotek, harus dilakukan pencatatan pada 
aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya sesuai dengan 
format dan standar dataset minimum yang telah ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam 
bentuk Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data 
bergerak (CD, flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 
Laporan Individual 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 5 tahun 
sebelum dihapuskan.  

Komputerisasi • Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dan 
diupload ke server Dinas Kesehatan Kab/Kota/Bank Data nasional.  

• Laporan yang dikirim/diupload ke server Dinas Kesehatan 
Kab/Kota/Bank Data nasional adalah Laporan Individual. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 5 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini.  

 

d. Tipe formulir pencatatan 

• Formulir Pelayanan Obat pasien 

• Formulir Profil Apotek 

• Formulir Mutasi Obat (Masuk, Keluar, Rusak, dan Penghapusan) 

• Formulir Obat Rusak/Kadaluwarsa 

 

3.3.8 LABORATORIUM RADIOLOGI (PEMERINTAH / SWASTA) 

a. Definisi 

Laboratorium Radiologi adalah tempat memeriksa, menganalisa, menguraikan, 

mengidentifikasi tubuh pasien menggunakan pancaran atau radiasigelombang, baik 

gelombang elektromagnetik maupun gelombang mekanik. Pada awalnya frekuensi 

yang dipakai berbentuk sinar-x (x-ray) namun kemajuan teknologi modern memakai 

pemindaian (scanning) gelombang sangat tinggi (ultrasonic) seperti ultrasonography 

(USG) dan juga MRI (magnetic resonance imaging). 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan: 

• Laporan Pelayanan Pemeriksaan Radiologi 

• Laporan Profil Laboratorium Radiologi 

• Laporan Tenaga Radiologi 

• Laporan Sarana dan Alat Radiologi 

 

 

c. Pengelolaan data 
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Manual • Data pemeriksaan Radiologi pasien dicatat dalam register/formulir 
sesuai dengan format dan standar minimal dataset yang telah 
ditentukan dalam Petunjuk Teknis  

• Data harian direkap per bulan. 

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Laporan Bulanan Aggregat berbasis kertas kemudian diserahkan ke 
Dinas Kab/Kota paling lambat per tanggal 5 pada bulan setelah 
periode laporan berakhir. 

Komputerisasi 

Offline 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam 
bentuk Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data 
bergerak (CD, flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 
Laporan Individual. 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 5 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Online 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dan 
diupload ke server Dinas Kesehatan Kab/Kota/Bank Data nasional.  

• Laporan yang dikirim/diupload ke server Dinas Kesehatan 
Kab/Kota/Bank Data nasional adalah Laporan Individual. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 5 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini.  

 

d. Tipe formulir pencatatan 

• Formulir Register Pasien 

• Formulir Pelayanan tindakan 

• Formulir Pelayanan Pemeriksaan Radiologi 

• Formulir Profil Laboratorium Radiologi 

• Formulir Tenaga Radiologi 

• Formulir Sarana dan Alat Radiologi 

 

3.3.9 KLINIK/PRAKTIK DOKTER 

a. Definisi 

Klinik/Praktek Dokter adalah seorang dokter yang mempunyai izin praktek dan 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar besertalingkungannya.  

 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan: 

• Laporan Kasus penyakit 

• Laporan Kunjungan/Pelayanan Pasien 
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• Laporan Resep pasien 

• Laporan Profil Klinik/Praktik Dokter 

• Laporan Tenaga Medis 

• Laporan Sarana dan Alat 

 

 

c. Pengelolaan data 

Manual • Data pelayanan pasien dicatat dalam register/formulir sesuai 
dengan format dan standar minimal dataset yang telah ditentukan 
dalam Petunjuk Teknis  

• Data harian direkap per bulan. 

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Laporan Bulanan Aggregat berbasis kertas kemudian diserahkan ke 
Dinas Kab/Kota paling lambat per tanggal 5 pada bulan setelah 
periode laporan berakhir. 

Komputerisasi 

Offline 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam 
bentuk Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data 
bergerak (CD, flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 
Laporan Individual. 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 5 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Online 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dan 
diupload ke server Dinas Kesehatan Kab/Kota/Bank Data nasional.  

• Laporan yang dikirim/diupload ke server Dinas Kesehatan 
Kab/Kota/Bank Data nasional adalah Laporan Individual. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 5 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini.  

 

d. Tipe formulir pencatatan 

• Formulir Pendaftaran Pasien 

• Formulir Pelayanan tindakan 

• Formulir Resep obat 

• Formulir Profil Klinik/Praktik Dokter 

• Formulir Tenaga Medis 

• Formulir Sarana dan Alat 
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3.3.10 PRAKTIK BIDAN 

a. Definisi 

Praktek Bidan adalah seorang bidan yang mempunyai izin praktek dan memberikan 

pelayanan dukungan, asuhan dan nasehat selama masa hamil, masa persalinan dan 

masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan 

kepada bayi baru lahir, bayi. 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan: 

• Laporan Pelayanan Pasien 

• Laporan Bulanan KIA/KB 

• Laporan Gizi 

• Laporan Imunisasi 

• Laporan Resep Obat Pasien 

• Laporan Profil Bidan 

 

c. Pengelolaan data 

Manual • Data pelayanan pasien dicatat dalam register/formulir sesuai 
dengan format dan standar minimal dataset yang telah ditentukan 
dalam Petunjuk Teknis  

• Data harian direkap per bulan. 

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Laporan Bulanan Aggregat berbasis kertas kemudian diserahkan ke 
Dinas Kab/Kota paling lambat per tanggal 5 pada bulan setelah 
periode laporan berakhir. 

Komputerisasi 

Offline 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam 
bentuk Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data 
bergerak (CD, flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota adalah 
Laporan Individual. 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 5 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Online 

• Setiap melakukan pelayanan, harus dilakukan pencatatan di dalam 
register pada aplikasi SIM atau aplikasi pengolah data lainnya 
sesuai dengan format dan standar dataset minimum yang telah 
ditentukan.  

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dan 
diupload ke server Dinas Kesehatan Kab/Kota/Bank Data nasional.  

• Laporan yang dikirim/diupload ke server Dinas Kesehatan 
Kab/Kota/Bank Data nasional adalah Laporan Individual. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 5 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini.  
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d. Tipe Formulir Pencatatan 

• Formulir Pendaftaran Pasien 

• Formulir Pelayanan tindakan 

• Formulir resep obat 

• Formulir Bulanan KIA/KB 

• Formulir Gizi 

• Formulir Imunisasi 

• Formulir Resep Obat Pasien 

• Formulir Profil Bidan 

 

3.3.11 DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 

a. Definisi 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah unit organisasi pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan di wilayah 

kabupaten/kota tersebut. 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan 

• Profil Kesehatan Kab/Kota  

 

c. Pengelolaan data 

Manual • Pengelola data di dinas kesehatan kabupaten/kota merekap data 
dari berbagai laporan yang diterima dari setiap unit layanan 
kesehatan baik manual maupun yang sudah terkomputerisasi offline 

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Laporan hasil rekapan harus dikirimkan ke Dinas Kesehatan 
Provinsi per tanggal 15 setiap bulan.  

• Data yang dilaporkan dinas kesehatan kabupaten/kota secara 
manual adalah berbasis aggregat. 

Komputerisasi 

Offline 

• Pengelola data di dinas kesehatan kabupaten/kota merekap data 
dari berbagai laporan yang diterima dari setiap unit layanan 
kesehatan baik manual maupun yang sudah terkomputerisasi offline 

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam 
bentuk Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data 
bergerak (CD, flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan hasil rekapan harus dikirimkan ke Dinas Kesehatan 
Provinsi per tanggal 15 setiap bulan.  

• Laporan yang dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi/Bank Data 
Nasional adalah Laporan Aggregat 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 5 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Online 

• Pengelola data di dinas kesehatan kabupaten/kota merekap data 
dari berbagai laporan yang diterima dari setiap unit layanan 
kesehatan baik manual, terkomputerisasi offline, maupun yang 
sudah terkomputerisasi online. 

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dan 
diupload ke server Dinas Kesehatan Propinsi/Bank Data nasional.  
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• Laporan yang dikirim/diupload ke server Dinas Kesehatan 
Provinsi/Bank Data nasional adalah Laporan Individual. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 15 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini.  

 

 

3.3.12 DINAS KESEHATAN PROVINSI 

a. Definisi 

Dinas kesehatan provinsi adalah unit organisasi pemerintah daerah Provinsi yang 

bertanggungjawab dalam bidang kesehatan di wilayah provinsinya. 

 

b. Tipe laporan yang harus dikeluarkan: 

• Profil Kesehatan Provinsi 

 

c. Pengelolaan data 

Manual • Pengelola data di Dinas Kesehatan Propinsi merekap data dari 
berbagai laporan yang diterima dari setiap Dinas Kesehatan 
Kab/Kota dan unit pelaksana teknis kesehatan lainnya di tingkat 
provinsi. 

• Laporan hasil rekapan harus disimpan minimal selama 2 tahun. 

• Laporan hasil rekapan harus dikirimkan ke Kementrian Kesehatan 
per tanggal 30 setiap bulan .  

• Data yang dilaporkan dinas kesehatan kabupaten/kota secara 
manual adalah berbasis aggregat. 

Komputerisasi 

Offline 

• Pengelola data di Dinas Kesehatan Propinsi merekap data dari 
berbagai laporan yang diterima dari setiap Dinas Kesehatan 
Kab/Kota dan unit pelaksana teknis kesehatan lainnya di tingkat 
provinsi. 

• Setiap akhir bulan, laporan dieksport dari database lokal dalam 
bentuk Softcopy yang disimpan dalam tempat penyimpanan data 
bergerak (CD, flashdisk) dan dikirim ke Dinas Kesehatan Kab/Kota  

• Laporan hasil rekapan harus dikirimkan ke Bank Data Nasional per 
tanggal 30 setiap bulan .  

• Laporan yang dikirim ke Bank Data Nasional adalah Laporan 
Aggregat 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 5 tahun 
sebelum dihapuskan. 

Komputerisasi 

Online 

• Pengelola data di Dinas Kesehatan Propinsi merekap data dari 
berbagai laporan yang diterima dari setiap Dinas Kesehatan 
Kab/Kota dan unit pelaksana teknis kesehatan lainnya di tingkat 
provinsi. 

• Batas waktu upload adalah per tanggal 30 setiap bulan untuk data 
bulan sebelumnya dan format kiriman adalah per informasi teknis di 
dalam dokumen ini. 

• Laporan hasil rekapan harus dikirimkan ke Bank Data Nasional per 
tanggal 30 setiap bulan .  

• Laporan yang dikirim ke Bank Data Nasional adalah Laporan 
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Aggregat 

• Data dalam komputer harus disimpan maksimal selama 5 tahun 
sebelum dihapuskan. 
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4 INDIKATOR 
 

Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari pembangunan Nasional haruslah dapat 
diukur keberhasilannya. Untuk menilai pembangunan suatu bangsa biasa digunakan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga Human Development Index (HDI). 
Komponen yang berkontribusi terhadap IPM adalah Angka Melek Huruf, Angka Lama 
Sekolah, Pendapatan per Kapita dan Umur Harapan Hidup (UHH). Komponen tersebut 
biasa dikenal dengan sebutan indikator. 
 

4.1 PENGERTIAN INDIKATOR 

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status 
dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi 
dari waktu ke waktu yang menunjukkan trend keadaan. Suatu indikator tidak selalu 
menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk 
(indikasi) tentang keadaan keseluruhan tersebut. Indikator yang baik harus memenuhi 
persyaratan Simple (Sederhana), Measurable (Dapat diukur), Attributable (Bermanfaat), 
Reliable (Dapat dipercaya), dan Timely (Tepat waktu).  
 
Selain itu, hal lain yang harus diperhatikan dalam pemilihan indikator adalah:  

1. Indikator dihasilkan dari data yang tersedia dan berkualitas  
2. Dipilih dengan memperhatikan masukan dari para ahli (expert input/judgement) dan 

melalui proses yang partisipatif  
3. Didesain untuk dapat disebarluaskan kepada berbagai pihak yang bervariasi  
4. Menggambarkan kondisi pada berbagai wilayah geografis 

 

4.2 INDIKATOR KESEHATAN 

Indikator kesehatan merupakan variabel untuk membantu mengukur perubahan-perubahan 
(khususnya bila perubahan itu tidak dapat diukur secara langsung) terhadap derajat 
kesehatan, masalah kesehatan, sumber daya kesehatan, dan kinerja upaya kesehatan, 
serta yang terkait dengan kesehatan. 
 
Indikator kesehatan yang menggambarkan atau menunjukkan status kesehatan sekelompok 
orang dalam populasi tertentu, misalnya angka kematian kasar, angka kematian ibu, dan 
angka kematian bayi. Kelompok penduduk yang mempunyai angka CDR dan IMR yang 
rendah dikatakan mempunyai status kesehatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan 
kelompok penduduk yang angka CDR dan IMR nya tinggi. 
 
Selain itu, status kesehatan penduduk dapat juga dinilai dengan menggunakan berbagai 
indikator kesehatan, yang memperlihatkan jumlah orang yang menderita kecacatan akibat 
penyakit tertentu. Contohnya adalah jumlah penderita AIDS, Tuberkulosis (TB), Polio, dan 
sakit mental. Kelompok penduduk yang mempunyai jumlah penderita AIDS atau TB lebih 
sedikit dikatakan lebih sehat jika dibandingkan dengan kelompok penduduk yang jumlah 
penderita penyakit tersebut lebih banyak. 
 
Indikator kesehatan penting untuk menilai keberhasilan pembangunan kesehatan, sehingga 
semua pemangku kepentingan wajib bertanggung jawab dalam menyediakan data yang 
dibutuhkan untuk dapat menghasilkan nilai indikator. Secara umum pengukuran indikator 
kesehatan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada/tidaknya masalah, besaran masalah, dan identifikasi 
penyebab masalah; 
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2. Untuk mengetahui mengetahui keberhasilan atau kekurangberhasilan 
penyelenggaraan upaya kesehatan; 

3. Untuk mengetahui perkembangan pencapaian hasil upaya kesehatan dari waktu 
kewaktu, perbandingan/variasi antar wilayah/kawasan/negara dan antar kelompok 
tertentu; 

4. Sebagai salah satu dasar pengalokasian sumber daya kesehatan (yang selalu dalam 
jumlah terbatas). Penentuan prioritas menurut jenis dan jumlah sumber daya, 
tempat/wilayah, dan waktu; 

 
Sebagai masukan dalam pengambilan keputusan/kebijakan dan manajemen kesehatan 
(mulai perencanaan sampai evaluasi). 
 
Berikut adalah Indikator Kesehatan Indonesia yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 
pembangunan kesehatan: 

N
o 

Masalah 
kesehatan 

Indikator Acuan Definisi Operasional 

 MORTALITAS 

1 Kematian 
Bayi  

IMR WHO Kematian yang terjadi pada bayi sebelum 
mencapai usia satu tahun 

2 Umur 
Harapan 
Hidup  

UHH WHO  

  % Kunjungan Neonatus 1 
(KN1) 

PROFIL  

  Cakupan kunjungan neonatal 
pertama (KN1) 

Inpres 1 
RPJMN 
RENSTR
A 

 

  % Kunjungan Neonatus (KN 
Lengkap) 

PROFIL  

  % Kunjungan Bayi PROFIL  
.  Cakupan pelayanan kesehatan 

bayi 
Inpres 1 
RPJMN, 
RENSTR
A 

 

  Cakupan kunjungan bayi 90% 
pada tahun 2010 

SPM cakupan bayi yang memperoleh pelayanan 
kesehatan sesuai dengan standar oleh 
dokter, bidan, dan perawat yang memiliki 
kompetensi klinis  kesehatan, paling sedikit  
4  kali disatu wilayah kerja pada kurun 
waktu tertentu 

  % Neonatal Risti/ Komplikasi 
ditangani 

PROFIL  

  Cakupan neonatal dengan 
komplikasi yang ditangani 80% 
pada tahun 2010   

SPM neonatus dengan komplikasi disatu wilayah 
kerja pada kurun waktu tertentu yang 
ditangani sesuai dengan standar oleh 
tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana 
pelayanan kesehatan 

  Jumlah Kasus Tetanus 
Neonatorum 

PROFIL Jumlah kasus tetanus infeksius yang berat 
dan terjadi selama beberapa hari pertama 
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setelah lahir yang disebabkan factor-faktor 
seperti tindakan perawatan sisa tali pusat 
yang tidak higienis atau pada sirkulasi bayi 
laki-laki dan kekurangan imunisasi maternal 

3 Kematian 
Balita (<5 
tahun) 

U5MR WHO Kematian yang terjadi pada balita sebelum 
usia lima tahun (bayi dan anak balita) 

  Cakupan pelayanan kesehatan 
balita 

Inpres 1 
RPJMN 

 

  % Cakupan Pelayanan Anak 
Balita 

PROFIL  

  Cakupan pelayanan kesehatan 
anak balita 

RENSTR
A 

 

  Cakupan pelayanan anak 
balita 90% pada tahun 2010 

SPM anak balita (12 – 59 bulan) yang 
memperoleh pelayanan pemantauan 
pertumbuhan dan perkembangan 

4 ARI/Pneum 
pada balita 
(<5 tahuh)   

Kasus Kematian 
 

HMN  

  Pneumonia Balita Ditangani PROFIL Persentase balita dengan Pneumonia yang 
ditemukan dan diberikan tatalaksana sesuai 
standar di Sarana Kesehatan di satu 
wilayah dalam waktu satu tahun. 

5 Kematian Ibu  MMR WHO Kematian perempuan pada saat hamil atau 
kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak 
terminasi kehamilan tanpa memandang 
lamanya kehamilan atau tempat persalinan, 
yakni kematian disebabkan karena 
kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi 
bukan karena sebab-sebab lain seperti 
kecelakaan, terjatuh, dll 

  Kunjungan Ibu Hamil (K1) PROFIL  

  % Kunjungan Ibu Hamil (K4) PROFIL  
  % Ibu hamil yang mendapat 

pelayanan antenatal  
((cakupan kunjungan 
kehamilan ke empat (K4)) 

Inpres 1,   
RPJMN 

 

  % Ibu hamil yang mendapat 
pelayanan antenatal (Cakupan 
K4) 

RENSTR
A 

 

  Cakupan kunjungan ibu hamil 
K4 95% pada tahun 2015 

SPM cakupan Ibu hamil yang telah memperoleh 
pelayanan antenatal sesuai dengan standar 
paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja 
pada kurun waktu tertentu 

  % Persalinan ditolong Tenaga 
Kesehatan 

PROFIL  

  % Ibu bersalin yang ditolong 
oleh tenaga kesehatan terlatih 
((cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan(PN)) 

Inpres 1,   
RPJMN 

 

  % Ibu bersalin yang ditolong RENSTR  
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oleh tenaga kesehatan terlatih 
(cakupan PN) 

A 

  Cakupan pertolongan 
persalinan oleh tenaga 
kesehatan kesehatan yang 
memiliki kompetensi 
kebidanan 90% pada tahun 
2015 

SPM Ibu bersalin yang mendapat pertolongan 
persalinan oleh tenaga kesehatan yang 
memiliki kompetensi kebidanan disatu 
wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. 

  Pelayanan Ibu Nifas PROFIL  
  Cakupan pelayanannifas 90% 

pada tahun 2015 
SPM pelayanan kepada ibu dan neonatal pada 

masa 6 jam sampai dengan 42 hari pasca 
persalinan sesuai standar 

  % Ibu Hamil dengan Imunisasi 
TT2+ 

PROFIL  

  % Bumil Risti/Komplikasi 
ditangani 

PROFIL  

  Cakupan komplikasi 
kebidanan yang ditangani 80% 
pada tahun 2015 

SPM adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di 
satu wilayah kerja pada kurun waktu 
tertentu yang mendapat penanganan 
definitif sesuai dengan standar oleh tenaga 
kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan 
dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, 
Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, 
RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK) 

  % puskesmas rawat inap yang 
mampu melaksanakan 
Pelayanan Obstetrik Neonatal 
Emergensi Dasar (PONED) 

Inpres 3 
 

 

  % puskesmas rawat inap yang 
mampu PONED 

RENSTR
A 

 

  % RS Kabupaten/kota yang 
melaksanakan  Pelayanan 
Obstetrik Neonatal Emergensi 
Komprehensif (PONEK) 

Inpres 3,  
RENSTR
A 

 

 GIZI 
6 Balita gizi 

buruk 
(6 bulan s/d 5 
tahun) 

Kasus gizi buruk HMN  

  % balita gizi buruk PROFIL  
  % balita gizi kurang PROFIL  
  % balita gizi baik PROFIL  
  % BGM PROFIL  
  % Berat Badan Bayi Lahir 

Rendah (BBLR) 
PROFIL  

  % Balita ditimbang PROFIL  
  % balita ditimbang berat 

badannya (jumlah balita 
ditimbang dibagi seluruh balita 
atau D/S) 

Inpres 3  

  % balita ditimbang berat 
badannya (D/S) 

RPJMN, 
RENSTR
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A 
  % Balita BB Naik PROFIL  
  % Balita Gizi Buruk Mendapat 

Perawatan 
PROFIL  

  % balita gizi buruk yang 
mendapat perawatan 

Inpres 3, 
RENSTR
A 

 

  Cakupan balita gizi buruk 
mendapat perawatan 100% 
pada tahun 2010 

SPM balita gizi buruk yang ditangani di sarana 
pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana 
gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun 
waktu tertentu 

  Bayi yang diberi ASI Eksklusif PROFIL  
  Dirumuskannya rancangan 

peraturan pemerintah tentang 
pemberian Air Susu Ibu (ASI) 
secara eksklusif 

Inpres 3  

  MP-ASI 6-24 Bulan Gakin PROFIL  
  Cakupan pemberian makanan 

pendamping ASI pada anak 
usia 6-24 bulan keluarga 
miskin 100% pada tahun 2010 

SPM pemberian makanan pendamping ASI pada 
anak usia 6 – 24 Bulan dari keluarga miskin 
selama 90 hari 

  % Bayi Mendapat Vitamin A PROFIL  
  Anak Balita Mendapat Vitamin 

A 
PROFIL  

 PELAYANAN KESEHATAN 
7 Imunisasi    
  % Desa/Kelurahan UCI PROFIL  
  Cakupan desa/kelurahan 

Universal Child Immunization 
(UCI) 100% pada tahun 2010 

SPM Desa/Kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah 
bayi yang ada di desa tersebut sudah 
mendapat imunisasi dasar lengkap dalam 
waktu satu tahun 

  % desa yang mencapai UCI RENSTR
A 

 

  % Cakupan Imunisasi Campak 
Bayi 

PROFIL  

  % Drop-Out Imunisasi DPT1-
Campak 

PROFIL  

  % bayi 0-11 bulan yang 
mendapat imunisasi dasar 
lengkap 

Inpres 1 
RPJMN 

 

  % anak usia 0-11 bulan yang 
mendapatkan imunisasi 
campak 

Inpres 3  

  % bayi usia 0-11 bulan yang 
mendapat imunisasi dasar 
lengkap 

RENSTR
A 

 

8 Pelayanan 
Kesehatan 
Anak 

Cakupan Penjaringan 
Kesehatan Siswa SD dan 
Setingkat 

PROFIL  
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  Cakupan penjaringan 
kesehatan siswa SD dan 
setingkat 100% pada tahun 
2010 

SPM cakupan siswa SD dan setingkat yang 
diperiksa kesehatannya oleh tenaga 
kesehatan atau tenaga terlatih (guru 
UKS/dokter kecil) melalui penjaringan 
kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun 
waktu tertentu 

9 Kekurangan 
Yodium 

Kasus   HMN  

10 Kekurangan 
nutrisi pada 
Ibu 
 

% wanita hamil dan wanita 
usia 15-49 tahun yang 
kekurangan zat besi (anemia) 

  

  % Ibu Nifas Mendapat Vitamin 
A 

PROFIL  

  % Ibu Hamil Mendapat Tablet 
Fe3 

PROFIL  

11 Fertilitas  
 

TFR DHS  

  Peserta KB Baru PROFIL  
  Peserta KB Aktif PROFIL  
  Cakupan peserta KB aktif 70% 

pada tahun 2010 
SPM jumlah peserta KB aktif dibandingkan 

dengan jumlah Pasangan Usia Subur 
(PUS) di suatu wilayah kerja pada kurun 
waktu tertentu 

  % fasilitas pelayanan 
kesehatan yang memberikan 
pelayanan KB sesuai standar 

Inpres 1 
RPJMN, 
RENSTR
A 

 

 Angka 
kematian 
jemaah haji 
(per 1.000 
jemaah) 

Kasus kematian RENSTR
A 

 

  Persentase Kabupaten/kota 
yang melaksanakan 
pemeriksaan dan pembinaan 
kesehatan haji sesuai standar 

Inpres 1 
RENSTR
A 

 

  Pelayanan kesehatan kepada 
jamah haji 

RPJMN  

 Pelayanan 
Kesehatan 
Lainnya 

Jumlah puskesmas yang 
memberikan pelayanan 
kesehatan dasar bagi 
penduduk miskin 

Inpres 1 
RPJMN 
(2x) 

 

  Jumlah puskesmas yang 
memberikan pelayanan 
kesehatan dasar bagi 
penduduk miskin di 
Puskesmas  

RENSTR
A 

 

  % Pasien Maskin Mendapat 
Pelayanan di Sarana 
Kesehatan Strata 1 

PROFIL  

  Cakupan pelayanan kesehatan SPM Jumlah kunjungan pasien masyarakat 
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dasar masyarakat miskin 
100% pada tahun 2015 

miskin di sarana kesehatan strata pertama 
di satu wilayah kerja tertentu pada kurun 
waktu tertentu 

  % RS yang melayani pasien 
penduduk miskin peserta 
program Jamkesmas 

Inpres 1 
RPJMN 
(2x) 
RENSTR
A 

 

  Pasien Maskin Mendapat 
Pelayanan di Sarana 
Kesehatan Strata 2&3 

PROFIL  

  Cakupan pelayanan kesehatan 
rujukan pasien masyarakat 
miskin 100% pada tahun 2015  

SPM jumlah kunjungan pasien maskin di sarana 
kesehatan strata dua dan strata  tiga pada 
kurun waktu tertentu (lama & baru) 

  Pelayanan Kesehatan Usila PROFIL  
  Cakupan Kunjungan Rawat 

Jalan 
PROFIL  

  Cakupan Kunjungan Rawat 
Inap 

PROFIL  

  Terselenggaranya pelayanan 
kesehatan di puskesmas 
prioritas diperbatasan dan 
pulau terluar 

RPJMN  

  Cakupan kabupaten/kota yang 
menyelenggarakan pembinaan 
pelayanan kesehatan 
tradisional yang aman dan 
bermanfaat sebagai pelayanan 
Alternatif dan komplementer 

RENSTR
A 

 

  Jumlah RS yang 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan Tradisional yang 
aman dan bermanfaat sebagai 
pelayanan Alternatif dan 
Komplementer 

RENSTR
A 

 

  Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan upaya 
kesehatan kerja di wilayah 
industri 

RENSTR
A 

 

  Jumlah Puskesmas yang 
melaksanakan upaya 
kesehatan olahraga 

RENSTR
A 

 

 MORBIDITAS 
12 Cakupan 

penemuan 
dan 
penanganan 
penderita 
penyakit 
100% pada 
tahun 2010 

% SPM Persentase penemuan dan penanganan 
penderita Pneumonia pada balita, TB 
Paru, AFP<15 th, DBD, dan Diare 

  % provinsi yang melakukan RENSTRA  
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pembinaan pencegahan dan 
penanggulangan penyakit 
tidak menular (SE, deteksi dini, 
KIE dan tata laksana) 

13 Diare pada 
balita (<5 
tahun) 

Kasus kematian   

  Persentase Diare ditangani PROFIL Penemuan penderita diare adalah 
jumlah penderita yang datang dan 
dilayani di Sarana Kesehatan dan Kader 
di suatu wilayah tertentu dalam waktu 
satu tahun 

  Jumlah kasus diare per 1.000 
penduduk 

RENSTRA  

14 HIV/AIDS  
 

Prevalensi pada pada wanita 
hamil  
saat ANC 

HMN  

  Prevalensi pada dewasa umur 
15‐49 tahun 

WHO  

  Jumlah Kasus Baru HIV PROFIL  
  Prevalensi kasus HIV RPJMN 

RENSTRA 
 

  Jumlah Kasus Baru AIDS PROFIL  
  Jumlah orang yang berumur 

15 tahun atau lebih yang 
menerima konseling dan 
testing HIV 

Inpres 3  

  % Orang dengan HIV dan 
AIDS (ODHA) yang 
mendapatkan Anti Retroviral 
Treatment (ART) 

Inpres 3 
RENSTRA 

 

  % Kabupaten/kota yang 
melaksanakan pencegahan 
penularan HIV sesuai petunjuk 
teknis 

Inpres 3  

  Penggunaan kondom pada 
kelompok hubungan seks 
berisiko tinggi (berdasarkan 
pengakuan pemakai) 

Inpres 3  

  % penduduk 15 tahun ke atas 
menurut pengetahuan tentang 
HIV dan AIDS  

RPJMN 
RENSTRA 

 

  % RS Pemerintah 
menyelenggarakan pelayanan 
rujukan bagi ODHA 

RENSTRA  

 Jumlah 
kematian 
karena AIDS 

kasus PROFIL  

15 Penyakit 
Menular Sex 
lainnya 

Jumlah Infeksi Menular 
Seksual Lainnya 

PROFIL  

16 Pulmonary TB  Angka Prevalensi TB per WHO  
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 1.000 penduduk 
  Angka Insidens TB Paru BTA 

+ 
PROFIL Jumlah penderita baru TB Paru BTA+ 

yang ditemukan di suatu wilayah pada 
kurun waktu tertentu 

  Angka Prevalensi TB Paru 
BTA+ 

PROFIL Jumlah penderita baru dan lama TB 
Paru BTA+ yang  ditemukan di suatu 
wilayah pada kurun waktu tertentu 

  Jumlah kasus TB per 100.000 
penduduk 

RPJMN 
RENSTRA 

 

  Angka Penemuan Kasus TB 
Paru 

PROFIL  

  % kasus baru TB Paru (BTA 
posistif) yang ditemukan 

Inpres 3 
RPJMN 
RENSTRA 

Angka penemuan pasien baru TB BTA 
positif atau Case Detection Rate (CDR) 
adalah persentase jumlah penderita baru 
TB BTA positif yang ditemukan 
dibandingkan dengan jumlah perkiraan 
kasus baru TB BTA positif dalam wilayah 
tertentu dalam waktu satu tahun 

  Success Rate TB Paru PROFIL  
  % kasus baru TB Paru (BTA 

Positif) yang disembuhkan 
RPJMN 
RENSTRA 

Persentase penderita TB Paru (BTA+) 
yang setelah menerima pengobatan anti 
TB Paru dinyatakan sembuh (hasil 
pemeriksaan dahaknya menunjukkan 2 
kali negative) 

  Kematian akibat TB Paru 
BTA+ 

PROFIL Banyaknya kematian karena TB Paru 
per 100.000 penduduk pada wilayah dan 
kurun waktu tertentu 

17 Malaria  
 

Angka Prevalensi Malaria per 
1.000 penduduk 

  

  Angka Kesakitan Malaria 
(Annual Parasit Incidende) 

PROFIL Jumlah penderita posistif malaria 
(dengan pemeriksaan sediaan darah) 
per 1.000 penduduk pada kurun waktu 
yang sama 

  Angka penemuan kasus 
malaria per 1.000 penduduk 

Inpres 3 
RPJMN 
RENSTRA 

 

  Case Fatality Rate Malaria PROFIL Jumlah kasus meninggal per jumlah 
penderita (kasus) positif malaria 

18 DBD Kasus   
  Incidence Rate DBD PROFIL Jumlah penderita DBD per 100.000 

penduduk pada tempat dan waktu yang 
sama 

  Angka kesakitan penderita 
DBD per 100.000 penduduk 

RENSTRA  

  Case Fatality Rate DBD PROFIL Jumlah kematian yang disebabkan DBD 
per jumlah penderita yang ditemukan di 
suatu wilayah pada kuran waktu yang 
sama 

  % penderita DBD yang 
ditangani 

---SPM--- Persentase penderita DBD yang 
ditangani sesuai standar di satu wilayah 
dalam waktu 1 (satu) tahun 
dibandingkan dengan jumlah penderita 
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DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam 
kurun waktu satu tahun yang sama. 

19 AFP kasus   
  AFP Rate < 15 th PROFIL Jumlah kasus AFP Non Polio yang 

ditemukan diantara 100.000 penduduk < 
15 tahun pertahun di satu wilayah kerja 
tertentu 
 

20 Cacat tingkat 
2 penderita 
kusta 

Persentase Cacat Tingkat 2 
Penderita Kusta 

PROFIL Jumlah penderita kusta dengan cacat 
tingkat 2 (kelainan anatomis pada 
tangan dan kaki atau pada mata yang 
berupa gangguan lagoptalmus dan 
visus) dibagi dengan seluruh penderita 
kusta (PB+MB)  pada wilayah dan waktu 
tertentu 

  Jumlah Kasus Baru Kusta (PB) PROFIL Jumlah kasus kusta baru dengan hasil 
BTA – pada pemeriksaan kerokan kulit, 
yaitu tipe TT dan BT 

  Jumlah Kasus Baru Kusta 
(MB) 

PROFIL Jumlah kasus kusta baru dengan 
pemeriksaan kerokan kulit tipe BB, BL 
dan LL atau apapun klasifikasi klinisnya 
dengan BTA+ 

  Incidence Rate Kusta  PROFIL  
  Persentase Kasus Baru Kusta 

0-14 Tahun 
PROFIL Jumlah penderita kusta (PB+MB) yang 

berusia 0-14 tahun dibagi seluruh 
penderita kusta pada wilayah dan waktu 
tertentu 

  Angka Prevalensi Kusta per 
10.000 Penduduk 

PROFIL Penderita kusta (kasus baru dan kasus 
lama) per 10.000 penduduk pada 
wilayah dan kurun waktu tertentu 

  Jumlah Penderita Kusta PB 
Selesai Berobat (RFT PB) 

PROFIL Penderita kusta yang menyelesaikan 
pengobatan tepat waktu di satu wilayah 
kerja pada kurun waktu tertentu 

21 Filariasis Angka Kesakitan Filariasis per 
100.000 Penduduk 

PROFIL Jumlah kasus filariasis (baru dan lama) 
diwilayah dan pada periode tertentu per 
100.000 penduduk 

22 Difteri Jumlah Kasus Difteri PROFIL Jumlah kasus infeksi akut yang 
disebabkan bakteri Corynebacterium 
diphteriae ditandai dengan pembentukan 
membrane di kerongkongan dan aliran 
udara lainnya yang menyebabkan sulit 
bernafas 

23 Perusis Jumlah Kasus Pertusis PROFIL Jumlah kasus penyakit membrane 
mukosa pernafasan dengan gejala 
demam ringan, bersin, hidung berair, 
dan batuk kering 

24 Tetanus Jumlah Kasus Tetanus PROFIL Jumlah kasus infeksi akut dan sering 
fatal yang mengenai system saraf yang 
disebabkan infeksi bakteri dari luka 
terbuka. Ditandai dengan kontraksi otot 
tetanik dan hiperrefleksi yang dapat 
mengakibatkan kejang, paralisis, dll  
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25 Campak  Jumlah Kasus Campak PROFIL Jumlah kasus penyakit akut yang 
disebabkan Morbilivirus ditandai dengan 
munculnya bintik merah (ruam), terjadi 
pada anak-anak 

26 Polio  Jumlah Kasus Polio PROFIL Jumlah kasus penyakit infeksi yang 
disebabkan oleh virus dan dapat 
menyerang semua umur tetapi biasanya 
menyerang anak-anak usia kurang dari 3 
tahun yang menyebabkan kelumpuhan 
sehingga penderita tidak dapat 
menggerakkan salah satu bagian 
tubuhnya 

27 Hepatitis B Jumlah Kasus Hepatitis B PROFIL Jumlah kasus penyakit yang disebabkan 
oleh virus Hepatitis (A,B,C, D, dan E) 

28 Kesehatan 
gigi dan mulut 

Rasio tumpatan/ pencabutan 
gigi tetap 

PROFIL  

29 Penyehatan 
lingkungan 
 

% Rumah Sehat PROFIL  

  % Keluarga yang memiliki 
akses air bersih 

PROFIL  

  % kualitas air minum yang 
memenuhi syarat 

Inpres 1, 
 RPJMN 

 

  % penduduk yang memiliki 
akses terhadap air minum 
berkualitas 

 RPJMN 

  % KK memiliki Jamban Sehat PROFIL  

  % penduduk yang 
menggunakan jamban sehat 

RPJMN  

  % KK memiliki Tempat 
Sampah Sehat 

PROFIL  

  % KK memiliki Pengelolaan Air 
Limbah Sehat 

PROFIL  

  % TUPM Sehat PROFIL  
  % Institusi dibina Keslingnya PROFIL  

  % Rmh/Bangn diperiksa Jentik 
Nyamuk Aedes 

PROFIL  

  % Rmh/Bangn bebas Jentik 
Nyamuk Aedes 

PROFIL  

  Jumlah desa yang 
melaksanakan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat (STBM) 

Inpres 3 
RENSTRA 

 

  Persentase provinsi yang 
memiliki Perda tentang 
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) 

RENSTRA  

     
30 KLB    

  Desa/Kel. Terkena KLB 
ditangani < 24 jam 

PROFIL  

  Cakupan desa/kelurahan 
mengalami KLB yang 
dilakukan penyelidikan 

SPM Desa/kelurahan mengalami Kejadian 
Luar Biasa (KLB) yang ditangani < 24 
jam oleh Kabupaten/kota terhadap KLB 
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epidemiologi <24jam 100% 
pada tahun 2015 

periode/kurun waktu  tertentu 

  % penanggulangan KLB < 24 
jam 

RENSTRA  

31 Kegawatdarur
atan 

   

  Sarkes dg Kemampuan Yan. 
Gadar Level 1 

PROFIL  

  Cakupan pelayanan gawat 
darurat level 1 yang harus 
diberikan sarana kesehatan 
(RS) di Kabupaten/kota 100% 
pada tahun 2015 

SPM Pelayanan gadar level 1 yg hrs diberikan 
sarana kesehatan (RS) di 
kabupaten/kota 

  Jumlah Kabupaten/kota yang 
mempunyai kemampuan 
tanggap darurat dalam 
penanganan bencana 

RENSTRA  

32 KARANTINA Persentase faktor risiko 
potensial PHEIC yang 
terdeteksi di pintu negara 

RENSTRA  

34 Pengembang
an BOK 

Jumlah puskesmas yang 
mendapatkan bantuan 
operasional kesehatan dan 
menyelenggarakan lokakarya 
mini untuk menunjang 
pencapaian Standar 
Pelayanan Minimal (SPM) 

Inpres 1 
RPJMN 
RENSTRA 

 

35 Pembiayaan 
kesehatan 

Peserta Jaminan Kesehatan 
Pra Bayar 

PROFIL  

  Penduduk Miskin (dan hampir 
miskin) dicakup JPKM 

PROFIL  

  Persentase penduduk 
(termasuk seluruh penduduk 
miskin) yang memiliki jaminan 
kesehatan 

Inpres 1 
RPJMN (2x) 
RENSTRA 

 

  % APBD Kesehatan terhadap 
APBD  

PROFIL  

  Tersedianya data NHA setiap 
tahun 

RENSTRA  

36 Pemberdayaa
n masyarakat 

% Rumah Tangga ber-PHBS PROFIL  

  % rumah tangga yang 
melaksanakan PHBS 

RENSTRA  

  % Posyandu aktif PROFIL  
  Cakupan desa siaga aktif 80% 

pada tahun 2015 
SPM desa yang mempunyai Pos Kesehatan 

Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya 
yang buka setiap hari dan berfungsi 
sebagai pemberi pelayanan kesehatan 
dasar, penanggulangan bencana dan 
kegawatdaruratan, surveilance berbasis 
masyarakat yang meliputi  pemantauan 
pertumbuhan (gizi),  penyakit,  
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lingkungan dan  perilaku sehingga  
masyarakatnya menerapkan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 
dibandingkan dengan jumlah desa siaga 
yang dibentuk 

  % desa siaga aktif RENSTRA  
  Jumlah pos kesehatan desa 

(poskesdes) beroperasi 
RENSTRA  

37 Kefarmasian 
dan Alkes 

% ketersediaan obat dan 
vaksin 

Inpres 1 
RPJMN 
RENSTRA 

 

  Persentase penggunaan obat 
generik di fasilitas pelayanan 
kesehatan 

RENSTRA  

  Persentase penggunaan obat 
rasional di sarana pelayanan 
kesehatan dasar pemerintah 

RENSTRA  

     
38 SDM 

kesehatan 
   

  Jumlah Dokter Spesialis PROFIL  
  Jumlah Dokter Umum PROFIL  
  Jumlah Dokter Gigi PROFIL  
  Jumlah Bidan PROFIL  

  Jumlah Perawat PROFIL  
  Jumlah Tenaga Kefarmasian PROFIL  
  Jumlah Tenaga Gizi PROFIL  
  Jumlah Tenaga Kesmas PROFIL  
  Jumlah Tenaga Sanitasi PROFIL  
  Jumlah Tenaga Teknisi Medis PROFIL  
  Jumlah Fisioterapis PROFIL  

  Rasio Dokter Spesialis per 
100.000 penduduk 

PROFIL  

  Rasio Dokter Umum per 
100.000 penduduk 

PROFIL  

  Rasio Bidan per 100.000 
penduduk 

PROFIL  

  Tersusunnya kebijakan dan 
peraturan perundangan 
mengenai masa bakti tenaga 
kesehatan strategis setelah 
lulus perguruan tinggi dan 
spesialisasi terutama di 
Daerah Tertinggal, Terpencil, 
Perbatasan, dan Kepulauan 
(DTPK) 

Inpres 1  

  Jumlah tenaga kesehatan 
yang didayagunakan dan 
diberi insentif di Daerah 
Tertinggal, Terpencil, 
Perbatasan, dan Kepulauan 
(DTPK) 

Inpres 1  
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  Jumlah tenaga kesehatan 
yang didayagunakan dan 
diberi insentif di DTPK  dan di 
DBK 

RENSTRA  

  Jumlah tenaga kesehatan 
yang didayagunakan di DTPK 

RPJMN  

  Tersusunnya pemetaan 
kebutuhan tenaga kesehatan 
strategis, mencakup jumlah, 
jenis, dan lokasi 
penempatannya 

Inpres 3  

  Ditetapkannya Perpres tentang 
penempatan tenaga kesehatan 
strategis di Puskesmas dan 
RS Kabupaten/kota 

Inpres 3  

  % Penempatan tenaga 
strategis, terutama dokter, 
bidan dan perawat di daerah-
daerah sesuai kebutuhan 
terutama di daerah 
bermasalah kesehatan (DBK) 
dan daerah terpencil, 
perbatasan dan kepulauan 
(DTPK), sesuai formasi yang 
tersedia 

Inpres 3  

  Jumlah residen senior dan 
tenaga kesehatan yang 
diberikan insentif melalui 
pendayagunaan di DTPK 

RPJMN  

  Jumlah residen senior yang 
didayagunakan di DTPK 

RPJMN  

  Jumlah residen yang 
didayagunakan dan diberikan 
insentif   

RENSTRA  

  % tenaga kesehatan yang 
profesional dan memenuhi 
standar kompetensi 

RENSTRA  

  Persentase fasilitas kesehatan 
yang mempunyai SDM 
kesehatan sesuai standar 

RENSTRA  

  Jumlah institusi pendidikan 
tenaga kesehatan yang 
memenuhi standar 

RENSTRA  

39 Sarana dan 
prasarana 

Sarkes yang memiliki Labkes PROFIL  

  Jumlah kota yang memiliki RS 
standar kelas dunia (world 
class) 

RPJMN  

  Jumlah kota di Indonesia yang 
memiliki RS standar kelas 
dunia (world class) 

RENSTRA  

  Jumlah puskesmas yang RPJMN  
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menjadi puskesmas perawatan 
di perbatasan dan pulau-pulau 
kecil terluar berpenduduk 

RENSTRA 

  Jumlah RS bergerak yang 
memberikan pelayanan 
kesehatan rujukan di DTPK 

RPJMN  

  Jumlah Kabupaten/kota yang 
dilayani oleh RS bergerak di 
Daerah Tertinggal, Perbatasan 
dan Kepualaun Terluar (DTPK) 

RENSTRA  

  Jumlah RS yang mendapat 
sarana dan alat bantu 
pendidikan 

RENSTRA  
 

  Jumlah fasilitas pelayanan 
kesehatan (RS dan 
puskesmas) yang memenuhi 
standar sarana, prasarana dan 
peralatan 

RENSTRA  

40 Peraturan 
perundangan 

Tersusunnya peraturan 
pemerintah wajib lapor bagi 
pecandu 

Inpres 3  

  Jumlah produk hukum bidang 
kesehatan yang diselesaikan:  
a. RUU, RPP/R, Per/Keppres 
b. Per/Kepmankes 

RENSTRA  

  Jumlah kasus-kasus hukum 
bidang kesehatan yang 
tertangani 

RENSTRA  

  Jumlah organisasi dan 
tatalaksana serta klasifikasi 
yang ditetapkan di lingkungan 
Kementerian Kesehatan 
termasuk UPT 

RENSTRA  

41 Informasi 
kesehatan 

% ketersediaan profil 
kesehatan Nasional, provinsi, 
dan Kabupaten/kota per tahun 

RENSTRA  

  % provinsi dan 
Kabupaten/kota yang memiliki 
bank data kesehatan 

RENSTRA  

  % provinsi dan kabupaten/kota 
yang menyelenggarakan SIK 
terintegrasi 

RENSTRA  

42 Kerjasama 
luar negeri 

Jumlah naskah kerjasama 
interNasional 

RENSTRA  

43 Komunikasi 
publik 

Jumlah informasi kesehatan 
yang disebarluaskan kepada 
publik (publikasi) 

RENSTRA  

  % opini publik tentang 
kesehatan yang positif 

RENSTRA  

  % pelayanan informasi yang 
telah diselesaikan 

RENSTRA  

44 Perencanaan Jumlah dokumen RENSTRA  



Petunjuk Teknis Sistem Informasi Kesehatan Indonesia 2011 

Page 55 of 96 

 

kesehatan perencanaan, anggaran, 
kebijakan, dan evaluasi 
pembangunan kesehatan 

  Persentase unit utama 
Kementerian Kesehatan yang 
membuat perencanaan dan 
melaksanakan kegiatan yang 
responsif gender 

RENSTRA  

45 Administrasi 
kepegawaian 

Persentase pemenuhan 
kebutuhan SDM Aparatur 
(PNS/PTT) dan penugasan 
khusus 

RENSTRA  

  Persentase Produk 
Administrasi Kepegawaian 
yang dikelola melalui sistem 
layanan kepegawaian 

RENSTRA  

  % pengelolaan pembayaran 
gaji PNS, CPNS, dan PTT 
tepat jumlah, waktu, dan 
sasaran 

RENSTRA  

46 Administrasi 
Keuangan 
dan BMN 

Administrasi yang akuntabel RENSTRA  

  Tersusunnya laporan 
keuangan Kementerian 
Kesehatan setiap tahun 
anggaran sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintah (SAP) 
dengan Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP)  

 

RENSTRA  

  Persentase pengadaan 
menggunakan e-procurement 

RENSTRA  

  Persentase unit kerja yang 
menerapkan administrasi yang 
akuntabel 

RENSTRA  

47 Inteligensia 
kesehatan 

Jumlah kebijakan  yang 
dihasilkan oleh Pusat 
Inteligensia Kesehatan 
 

RENSTRA  

  Jumlah pelaksanaan penilaian 
inteligensia pejabat Pusat dan 
Daerah (orang) 

 

RENSTRA  

  Jumlah Kabupaten/kota yang 
melakukan pemeliharaan, 
peningkatan kemampuan dan 
penanggulangan masalah 
inteligensia kesehatan 

RENSTRA  

48 Manajemen 
konsil 
kedokteran 

Jumlah surat tanda registrasi 
(STR)  dokter dan dokter gigi 
yang teregistrasi 

RENSTRA  
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indonesia  
  Jumlah penanganan kasus 

dugaan pelanggaran disiplin 
dokter dan dokter gigi 

RENSTRA  

49 Penelitian dan 
Pengembang
an kesehatan 

Jumlah penelitian yang 
diproses dalam HAKI 

RENSTRA  

  Jumlah riset operasional yang 
dihasilkan:  
1. Riset skala Nasional 
2. Riset Ancaman Potensial 

(KLB)  
3. Riset Pembinaan 

RENSTRA  

  Jumlah produk/model 
intervensi/prototipe/standar/for
mula di bidang kesehatan  

RENSTRA  

  Jumlah publikasi ilmiah di 
bidang kesehatan yang dimuat 
pada media cetak dan 
elektronik:  

a. Nasional  
b. InterNasional 

RENSTRA  

  Jumlah kajian Daerah 
Bermasalah Kesehatan (DBK) 

RENSTRA  
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5 SUMBER DATA 
 

5.1 PENGERTIAN DATA DAN INFORMASI 

Data adalah bukti nyata yang menggambarkan kondisi atau fakta yang sebenarnya di 
lapangan atau di masyarakat. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-
kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian adalah sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. 
Kesatuan nyata adalah berupa suatu objek nyata seperti tempat, benda dan orang yang 
betul-betul ada dan terjadi. Data juga bisa berarti fakta, atau bagian dari fakta yang 
mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, 
kata-kata, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, 
kondisi, atau situasi dan lain-lain. Sedangkan Informasi adalah hasil dari pengolahan data 
dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan 
suatu kejadian-kejadian sehingga akan berguna untuk pengambilan keputusan. 
 
Data dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara, yaitu: (1) metode rutin, dan (2) 
metode non-rutin. Pengumpulan data secara rutin dilakukan untuk data yang berasal dari 
unit kesehatan. Data ini dikumpulkan atas dasar catatan atau rekam medik pasien/klien baik 
yang berkunjung ke unit kesehatan maupun yang dilayani di luar gedung unit pelayanan. 
Pengumpulan data secara rutin umumnya dilakukan oleh petugas unit kesehatan. Akan 
tetapi pengumpulan data secara rutin juga dapat dilakukan oleh masyarakat (kader 
kesehatan). Bentuk lain dari pengumpulan data secara rutin adalah registrasi vital. Adapun 
pengumpulan data secara non-rutin umumnya dilakukan melalui survei, evaluasi cepat 
(kuantitatif atau kualitatif), dan studi-studi khusus. Intervensi kesehatan tidak efektif dan 
tidak tepat sasaran tanpa informasi dan data yang akurat dan tepat waktu.  
 

5.2 JENIS SUMBER DATA 

5.2.1 FASILITAS KESEHATAN  

Data di pelayanan atau unit kesehatan dicatat oleh petugas-petugas kesehatan yang 
bekerja di unit kesehatan sambil melaksanakan kegiatan pelayanan sehari-hari. Data di 
institusi kesehatan didapatkan dari format pencatatan dan pelaporan yang berlaku di institusi 
kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit. Contoh data yang bersumber dari institusi 
kesehatan antara lain: 
 

• Identitas: nama, alamat, jenis kelamin, usia, kepala/anggota keluarga, nama orang 
tua, nama suami/istri dan status sosial-ekonomi keluarga. 

• Morbiditas: nama penyakit, jumlah kasus, jumlah diobati, jumlah diadakan 
penyelidikan epidemiologi untuk kasus tertentu, Data tentang episode penyakit 
tertentu, case fatality rate. 

• Pelayanan Penunjang : Kuantitas pasien, type tes, hasil 

• Sumber Daya: tenaga nakes, tenaga non nakes, kader, UKBM, kendaraan 
operasional puskesmas, ambulans, pustu, pusling, 

• Obat: stok obat, penggunaan obat. 
 
Setiap petugas di dalam fasilitas kesehatan memainkan peran yang penting dalam 
memastikan informasi/data yang diperlukan tersedia dan lengkap. Dengan adanya informasi 
yang lengkap, para pimpinan yang membentuk strategi/kebijakan pengembangan/perbaikan 
sistem kesehatan akan bisa membuat keputusan mereka berbasis data dan informasi. Data 
yang didapatkan dari fasilitas kesehatan termasuk fasilitas kesehatan swasta juga tidak 
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terkecuali di dalam SIK dan mempunyai tanggung jawab melaporkan. Dengan adanya 
informasi seperti ini masuk dengan akurat, cepat dan tepat, maka pimpinan akan bisa 
(dengan bantuan SIK komputerisasi). 
 

5.2.2 MASYARAKAT  

Data yang bersumber dari masyarakat biasanya digunakan untuk mengevaluasi dampak 
(derajat kesehatan, lingkungan sehat, perilaku sehat, dan keterjangkauan pelayanan 
kesehatan). Data ini dapat dikumpulkan melalui kajian cepat (rapid asessment) seperti 
observasi, wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD) dan Survei seperti Riskesdas, 
SKRT, Susenas, SDKI dan lain-lain, dan sistem registrasi penduduk. 
 
Data yang bersumber dari masyarakat contohnya : 

• Data penduduk  

• Data rumah tangga PHBS 

• Data sasaran bayi 

• Data sasaran Balita 

• Data sasaran ibu hamil 

• Data rumah sehat 

• Data rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium 
 
Data berbasis masyarakat dikumpulkan tergantung pada kebutuhan masing-masing 
daerah.Contoh survei untuk beberapa variabel yang dibutuhkan dari masyarakat: 

 

Survei Peran & tanggungjawab 

Pendudukan BPS : Koordinator Sensus/survei 
Dinas Kependudukan : Koordinasi 

Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat 

Kemenkes : Koordinator survei 
Dinas Kesehatan : Koordinasi 
Puskesmas : koordinasi 

Data Rumah Sehat Dinas Kesehatan : Koordinator Survei 
Puskesmas : Koordinasi 

Data Rumah Tangga 
Mengkonsumsi Yodium 

Dinas Kesehatan : Koordinator Survei 
Puskesmas : Koordinasi 

 
Kedua sumber data tersebut berfungsi saling melengkapi. Data berbasis fasilitas pelayanan 
kesehatan hanya mengumpulkan data dari sebagian masyarakat saja. Di daerah-daerah 
yang penggunaan sarana kesehatannya rendah, informasi yang didapat dari sistem 
informasi yang berbasis sarana/pelayanan kesehatan akan menghasilkan data yang 
menyesatkan atau bias. Data berbasis masyarakat dapat menangkap informasi tentang latar 
belakang sosial budaya masyarakat, harapan-harapannya, perilakunya, dan lain-lain secara 
lebih lengkap. 
 

5.3 KEWENANGAN MENETAPKAN DATA SASARAN 

Data sasaran digunakan untuk membandingkan dan melakukan perencanaan di bidang 
kesehatan. Data sasaran digunakan sebagai pembanding dalam menilai kinerja bidang 
kesehatan. Data sasaran biasanya adalah data kependudukan dan digunakan sebagai 
denominator untuk penghitungan suatu indikator. Data sasaran juga merupakan data yang 
digunakan untuk melakukan perencanaan program kesehatan dalam kurun waktu tertentu. 
Berikut ini merupakan data sasaran dan instansi yang menetapkannya. 
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No Data Instansi 

1 Jumlah Penduduk (termasuk jumlah 
Penduduk menurut umur) 

Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

2 Jumlah Batita Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

3 Jumlah Balita Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

4 Jumlah Anak Balita Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

5 Jumlah Anak Pra Sekolah Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

6 Jumlah Anak Kelas I SD Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

7 Jumlah Anak Kelas VI SD Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

8 Jumlah Anak Sekolah (SD) Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

9 Jumlah Usia Remaja Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

10 Jumlah WUS Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

11 Jumlah WUS Imunisasi Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

12 Jumlah Penduduk Usia Produktif Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

13 Jumlah Penduduk (Prasenil/prausila) Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

14 Jumlah Penduduk Usia Lanjut Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

15 Jumlah Usia Lanjut Risiko Tinggi Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

16 Jumlah Ibu Hamil Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

17 Jumlah Ibu Bersalin Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 

18 Jumlah Ibu Nifas Kemkes, Dinkes 
kab/prov(berdasarkan data 
penduduk BPS) 

19 Jumlah Ibu Menyusui Kemkes, Dinkes kab/prov 
(berdasarkan data penduduk BPS) 
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6 MANAJEMEN DATA 
 

6.1 PENGUMPULAN DATA 

6.1.1 STANDAR DATA 

Standar data dapat diartikan sebagai dataset minimal yang mana harus ada pada suatu 
sistem informasi sehingga dapat menghasilkan keseragaman informasi yang dihasilkan dari 
berbagai sistem informasi yang ada. Standar data sangat dibutuhkan didalam SIK, karena 
masing-masing unit pelayanan kesehatan mengembangkan sistem informasi sesuai dengan 
kemampuan mereka yang mengakibatkan data dan informasi yang dihasilkan menjadi 
bermacam-bermacam. Hal ini menyulitkan para pengelola data untuk menyajikan informasi 
yang baik sebagai dasar dari para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. 
Sehingga manfaat komputerisasi tidak dapat dimaksimalkan dimana data elektronik yang 
dikirim kepada Bank Data Nasional tidak bisa dikompilasi kerana memakai standard data 
yang berbeda. 
 
Atas alasan ini, adalah sangat penting supaya semua system informasi kesehatan di 
Indonesia memakai DATASET dan KODE yang standard.  
 
Dengan adanya DATASET dan KODE standard yang terdapat pada LAMPIRAN 1dan 2 
dokumen ini, diharapkan semua pemangku kepentingan termasuk pengembang software 
SIK (termasuk sistem informasi puskesmas, klinik, rumah sakit, laboratorium, apotek, dan 
sebagainya) akan bisa merubah system dan mengadopsi DATASET dan KODE standard ini 
supaya data dari sistem mereka bisa dikirim dan diintegrasikan kepada Bank Data Nasional. 
 

6.1.2 TENAGA DATA ENTRI 

 
Hal yang saat ini sering dibicarakan sehubungan dengan pengelolaan SIK adalah mengenai 
kebijakan penambahan tenaga khusus pengelola SIK pada fasilitas kesehatan baik itu yang 
masih manual maupun terkomputerisasi. 
 
Rekomendasi yang disarankan adalah dengan menjadikan tenaga medis yang bertugas 
memberikan pelayanan dan mencatat data di dalam SIK manual (berbasis kertas) untuk 
untuk menjadi tenaga pengelola SIK. Alasan untuk rekomendasi ini adalah dikarenakan 
tenaga medis yang memberikan pelayanan lebih tahu data apa yang harus dicatat dengan 
akurat. Sekiranya proses pencatatan bisa diintegrasikan dengan proses kerja (khususnya 
melalui pemanfaatan TIK), ini tidak akan menjadi beban malah akan bisa membantu, 
khususnya bila petugas medis perlu informasi seperti riwayat pasien untuk membantu dalam 
pembuatan keputusan. 
 
Dalam proses implementasi SIK Terkomputerisasi, waktu transisi dari sistem manual ke 
sistem terkomputerisasi menambah beban karena sistem manual dan sistem komputer 
harus dijalankan secara bersamaan. Maka disarankan proses transisi harus pendek dan 
migrasi ke sistem komputerisasi penuh harus disegerakan agar beban data entri ganda ini 
tidak diperpanjang. Setelah transisi selesai, sistem manual harus segera dihentikan apabila 
sudah dikonfirmasi bahwa sistem komputerisasi sudah berjalan dengan bagus. Ini sering 
menjadi risiko tinggi di dalam proses implementasi dimana petugas medis diharuskan 
memakai 2 sistem (dan kerja ganda) dalam jangka waktu yang terlalu lama sehingga 
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mereka akhirnya meninggalkan sistem komputerisasi baru dan tetap memakai sistem 
manual. Rekomendasi untuk waktu transisi adalah paling maksimal 1 bulan. 
 

6.1.3 KUALITAS DATA  

Prinsip kualitas data berhubungan dengan kelengkapan, keakuratan, konsistensi dan 
ketepatan waktu. Data yang berkualitas harus dapat diandalkan (reliable) dan bermanfaat. 
Agar data dapat diandalkan harus tepat waktu (up to date) dan relevan. Data akan 
bermanfaat apabila sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Objektif), mewakili objek 
yang diteliti/diamati (Representatif) dan mengandung sedikit kesalahan (minimum error). 
 
Hal ini menjadi tanggungjawab semua petugas data entri, pengelola data dan kepala 
fasilitas pelayanan untuk memastikan bahwa data yang tercatat di dalam SIK berkualitas 
tinggi.  
 
Untuk memastikan bahwa kualitas data tersebut valid, langkah pertama yang harus 
dilakukan adalah dengan melakukan Quality Assurance. Quality assurance adalah proses 
pemeriksaan dan pengumpulan informasi mengenai data pada sumber data untuk 
menemukan inkonsistensi dan anomali lainnya dan melakukan pembersihan data aktivitas 
untuk meningkatkan kualitas data. Misal semua pencatat harus melakukan pengecekan 
sebelum data di entri/dicatat.  
 
Langkah kedua adalah dengan melakukan Quality Control, yaitu proses pengawasan dan 
pemeriksaan terhadap kualitas data yang dihasilkan dari suatu aplikasi sistem. Kegiatan ini 
dilakukan setelah proses validasi data, misalnya dengan dengan cara verifikasi data secara 
rutin terhadap laporan yang dihasilkan, dimana bila terdapat kesalahan,  harus segera 
diinformasikan kepada petugas entri data untuk diperbaiki. 
 
 
Indikator data yang berkualitas, 

• pertama data harus akurat: data yang tersimpan nilainya benar (nama cocok dengan 
alamatnya);  

• kedua, konsisten: nilai sebuah field data akan sama semua dalam berbagai berkas 
(field produk A dengan kode 123, akan selalu sama kodenya di setiap berkas lain); 

• ketiga, Redundan: tidak boleh ada data yang sama disimpan di tempat yang berbeda 
dalam satu system; keempat, Lengkap: tidak ada nilai atttribut salah yang diberikan 
dalam sistem 

 
Survey Kualitas Data 
 
Survey adalah metoda pengumpulan data melalui instrumen (kuesioner dan wawancara) 
yang bisa merekam tangapan-tanggapan responden dalam sebuah sampel penelitian.  
Dalam survei ada 5 tahap yangharus dilakukan, yaitu: 

• Tahap pertama terdiri dari: mengembangkan hipotesis, memutuskan jenis survei 
(Surat, wawancara, telepon), menulis pertanyaan survey, menentukan kategori 
respons, mendesain lay out.  

• Tahap kedua: merencanakan penyimpanan data dan melakukan pilot test.  

• Tahap ketiga: menentukan target populasi, menentukan batasan sampel, 
menentukan jumlah sampel dan memilih sampel.  

• Tahap keempat merupakan tahapan penting yaitu: menentukan lokasi responden, 
melakukan wawancara dan merekam data secara hati-hati.  

• Tahap kelima: memasukkan data ke dalam komputer, melakukan cek ulang data dan 
melakukan analisis statistik.  



Petunjuk Teknis Sistem Informasi Kesehatan Indonesia 2011 

Page 62 of 96 

 

• Tahap keenam: menjelaskan metode dan temuan dalam laporan, mempresentasikan 
temuan pada publik untuk mendapatkan evaluasi. 

 
Keenam tahapan dalam survei itu harus dilakukan untukmemperoleh data yang akurat. 
Untuk menjaga kualitas data yang dihasilkan harus dilakukan pencatatan sesuai dengan 
form yang disediakan dan data yang telah dicatat dicek kebenarannya. Untuk yang 
menggunakan system terkomputerisasi data harus dientri sesuai dengan form yang 
disediakan, sebelum data disimpan harus dicek ulang validitasnya. Dan bila menggunakan 
data bersumber dari hasil survey, perlu dipertimbangkan apakah yang mengeluarkan data 
tersebut dapat dipercaya atau tidak. 
 

6.2 PENGOLAHAN DATA 

6.2.1 KEMANAN DATA DAN PRIVASI PASIEN 

Keamanan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk berjalannya SIK 
secara berkesinambungan, terutama data maupun informasi yang menyangkut data pasien 
yang sangat sensitif dan pribadi. Semua pengelola SIK harus memberi perhatian khusus 
terhadap praktik-praktik yang dapat mengganggu keberlangsungan SIK. Untuk dapat 
menangani serta meningkatkan keamanan sistem maka kemampuan teknis para pengelola 
SIK nya harus ditingkatkan. Para pengelola SIK harus menjamin keamanan, baik dari segi 
keamanan fisik maupun keamanan sistem.  
 
Keamanan SIK dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu: 

1. Keamanan yang bersifat fisik; termasuk akses orang ke gedung peralatan dan media 
yang digunakan.  

2. Keamanan yang berhubungan dengan orang (personel)  
3. Keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi  
4. Keamanan dalam operasional; adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur 

dan mengelola sistem.  
 
Melihat dari klasifikasi diatas maka kita perlu untuk memperhatikan aspek-aspek dari 
keamanan sistem yang meliputi: 
 
1. Privasi Pasien 

Privasi ini bertujuan untuk menjaga data maupun informasi dari orang yang tidak berhak 
mengakses data, lebih kearah data-data yang bersifat privat.  Kerahasian berhubungan 
dengan data maupun informasi yang diberikan kepada pihak lain untuk keperluan 
tertentu dan hanya diperbolehkan digunakan untuk keperluan tertentu tersebut, dengan 
kata lain data maupun informasi harus dapat diproteksi dalam penggunaannya dan 
penyebarannya. 
 

• Manual 
o Siapa yang berhak mengakses data pasien 
o Penyimpanan data pasien harus di dalam ruangan yang terkunci dan tidak 

semua orang bisa mengakses 
o Data pasien tidak boleh di bawa oleh yang tidak berhak 

• Elektronik 
o Hak akses ke dalam sistem yang memiliki informasi pasien mengikut kebijakan 

yang berhak akses 
o Harus di siapkan antivirus dan firewall supaya sistem penyimpanan data pasien 

tidak bisa di hack 
o Pengiriman secara elektronik nama pasien harus di enkripsi 
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Di dalam model SIK yang berbasis komputerisasi, data yang bisa mengidentifikasikan 
pasien seperti: 

• Nama 

• Alamat (alamat jalan, bukan Desa atau Kabupaten) 

• Nama keluarga 
 
Hanya bisa disimpan di dalam fasilitas pelayanan saja. Data ini tidak boleh dikirim 
bersama data lain yang dilaporkan ke Bank Data Nasional dalam sistem pelaporan 
disaggregate atau individu.  
 

2. Kontrol Akses 
Merupakan cara pengaturan akses terhadap data maupun informasi berhubungan 
dengan masalah keaslian dan juga privasi, biasanya dengan menggunakan kombinasi 
user id/password ataupun dengan metode lainnya.  
 

3. Ganguan Keamanan Lainnya 
Berbagai gangguan yang mungkin menjadi ancaman bagi SIK dan juga data yang 
tersimpan, antara lain: 

• Bencana – Berbagai bencana alam seperti banjir, gempa, kebakaran, dan lain lain. 

• Sabotase - Dapat terjadi selama tahap implementasi ketika pengguna diperkenalkan 
dengan sistem baru maupun ketika sistem telah berjalan. Alasan untuk sabotase 
bisa beragam, mulai dari ketidaksukaan/penolakan pada sistem  sampai pada 
perlindungan kepentingan sendiri. 

• Kondisi fisik dan infrastruktur-Kerusakan juga bisa terjadi pada peralatan TI karena 
penyimpanan fisik dan lingkungan operasi. Komputer dan perangkat lain harus 
beroperasi dalam lingkungan yang aman seperti jauh dari sinar matahari langsung, 
menghindari kelembaban yang berlebihan (seperti kebocoran pipa) dan sering 
dibersihkan dari debu. 

• Hacker/Peretas Sistem - Hacker dengan niat jahat dapat membahayakan sistem 
komputer dari jarak jauh melalui konektivitas internet dan sistem jaringanp erangkat 
lunak. 

• Software Berbahaya - Virus, Trojan Horse dan Worm adalah perangkat lunak 
berbahaya yang paling  umum yang menimbulkan risiko potensial terhadap sistem 
dan data. Risiko ini sering tersembunyi dan berjalan di latar belakang sistem 
komputer tanpa disadari si pengguna.  Hal dapat berpotensi menghapus total sistem 
aplikasi komputer dan data. 

 

6.2.2 TEKNIS PENGAMANAN SIK 

Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk antisipasi terhadap ancaman-ancaman 
yang mungkin terjadi : 
 
1. Antivirus dan Firewall 

Pemasangan antivirus pada komputer merupakan langkah utama yang harus dilakukan 
untuk pertahanan.  Personil TI yang bertugas menjaga sistem harus memastikan bahwa 
semua komputer memiliki perangkat lunak antivirus dan yang rutin diperbarui secara 
online dengan file definisi virus yang terbaru. Untuk manajer TI yang menangani jaringan 
menengah sampai besar seperti di rumah sakit, pemutakhiran antivirus dapat dilakukan 
secara terpusat dan dikendalikan secara otomatis oleh sistem.  
Firewall jaringan merupakan unsur penting lainnya untuk pencegahan terhadap akses 
yang tidak sah dari luar. Hal ini sangat penting karena jaringan yang terhubung ke 
internet yang selalu rentan terhadap ancaman. Sebuah jaringan profesional yang 
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berpengalaman dengan keamanan jaringan memerlukan pemeliharaan dan update terus 
menerus pada kebijakan keamanan jaringan fasilitas kesehatan itu. 
 

2. Keamanan Fisik 
Pengamanan perangkat IT secara tradisional dapat dilakukan melalui pemasangan kunci 
dan pintu. Selain itu penempatan petugas penjaga kemanan diperlukan untuk mencegah 
terjadinya pencurian. Semua peralatan komputer yang berharga harus disimpan dalam 
ruangan dan akses ke ruangan tersebut harus diawasi.  Perangkat TI bergerak/mobile 
yang rentan terhadap pencurian harus ditandai dan dijaga ketat. 
 

3. Sistem dan Akses Data 
Pengendalian Sistem dan akses data dapat dilakukan melalui penentuan hak akses 
pengguna terhadap sistem. Hak akses harus diberikan kepada pengguna yang berbeda 
sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Misalnya, seorang staf di departemen 
akuntansi tidak harus diberikan akses terhadap catatan medis dari pasien yang harus 
mendapat akses hanya oleh staf klinis.  
Hak-hak akses harus ditentukan oleh ID login individu dan ID unik pengguna dan 
password. Staf juga harus dididik tentang pentingnya menjaga login ID dan password 
rahasia untuk mencegah pencurian identitas.  
Sistem juga harus dilengkapi dengan fasilitas pencatatan otomatis setiap pengguna 
yang mengakses sistem, sehingga bila terjadi kesalahan dapat ditelusuri dengan mudah. 
Selain itu langkah lainnya adalah dengan meminta kepada pengguna untuk mengubah 
password mereka secara berkala untuk menjaga keamanan sistem.  
Untuk sistem manual, data yang disimpan di dalam map dan kertas harus diamankan 
dan tidak bisa diakses oleh sebarangan orang. Map pasien harus dipegang oleh petugas 
medis yang dibenarkan sahaja.  
 

4. Pengamanan Fisik, Hardware (Perangkat Keras) & Software 
Pengamanan terhadap perangkat keras dan aplikasi sistem dapat dilakukan dengan 
cara menghindari penggunaan perangkat data eksternal seperti USB/Flashdisk, yang 
beresiko dalam  memasukkan virus kedalam sistem yang akan merusak data. Manajer 
IT disarankan untuk melepas semua perangkat penghubung perangkat data eksternal 
sehingga dapat menghindari pemasangan aplikasi software yang tidak diperlukan yang 
dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan jaringan secara keseluruhan. Hal ini 
seharusnya menjadi kebijakan fasilitas kesehatan dimana tidak boleh ada software 
tambahan seperti game atau musik / video diinstal ke komputer di tempat kerja. 
 
Selain itu, persyaratan TI harus tercermin dalam perencanaan ruangan. Beberapa 
aturan dasar yang harus diterapkan seperti tidak menempatkan pipa air di atas ruang 
komputer server dan lokasi jauh dari jendela dan harus ada AC dalam ruangan harus 
diterapkan. 

 

6.2.3 PENYIMPANAN DATA 

Data storage adalah suatu tempat/alat dimana data-data disimpan, dimana kumpulan 
berbagai data tersimpan secara terorganisir berdasarkan subjek-subjek utama (misal 
pasien, penyakit), terintegrasi (dibangun dengan menggabungkan data yang berbeda), 
menyediakan informasi dari segi perspektif historis, dan nonvolatile dimana setiap kali ada 
perubahan data akan ditampung setiap waktu dalam mendukung proses pembuatan 
keputusan. 
 
Tanggungjawab semua pemangku kepentingan adalah untuk memastikan semua data 
disimpan secara teratur dan bisa diakses kapan saja.  
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• Penyimpanan data kesehatan secara manual adalah berbasis kertas. Untuk tempat 
penyimpanan data harus ditempat yang aman dari gangguan secara fisik, misal, harus 
disimpan di dalam lemari atau kamar yang terkunci, dimana hanya orang yang 
berwenang saja yang bisa mengakses.  

• Arsip data kesehatan berbasis kertas harus disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun dan lebih dari itu dapat dimusnahkan.  

• Pada saat peralihan dari manual ke komputerisasi suatu institusi, data kesehatan yang 
diarsip menggunakan kertas dan selain itu data kesehatan dientrikan menggunakan 
komputer disimpan dalam storage. 

• Rekam medis wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun 
terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat untuk sarana pelayanan kesehatan non 
rumah sakit, dan 5 (lima) tahun untuk pasien rawat inap terhitung dari tanggal terakhir 
pasien berobat atau dipulangkan,  rekam medis dapat dimusnahkan setelah batas waktu 
dilampaui (Kepmenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008).  

• Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 06 Tahun 2005 tentang Petunjuk 
teknis, Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara 
disebutkan bahwa rekam medis merupakan arsip vital. Arsip vital harus memperoleh 
perlindungan khusus terutama dari kemungkinan musnah, hilang atau rusak yang 
diakibatkan oleh bencana. 

 
Untuk institusi yang sudah komputerisasi tempat penyimpanan data kesehatan berada pada 
server. Dan bila institusi yang sudah menggunakan sistem yang lebih canggih, data di 
simpan pada tempat penyimpanan yang mempunyai sistem terkomputersisasi tersendiri. 
Data kesehatan terkomputerisasi yang disimpan di dalam server harus menyala dan bisa 
diakses hingga 10 tahun. Dan harus diingat pada waktu pembelian tempat penyimpanan 
data, dipastikan kapasitasnya cukup untuk menampung data selama 10 tahun.  
 
Selain itu, data harus diarsip (masih disimpan dan belum dihapuskan) di dalam tempat 
penyimpanan data offline (seperti CD, DVD), backup data harus dijalankan setiap hari pada 
akhir hari kerja. Detail lengkap mengenai Backup sistem terdapat di dalam sub bab di 
bawah. 
 

6.2.4 MANAJEMEN SIK 

 
1. Helpdesk and Troubleshooting 

Tahap ini merupakan langkah lanjutan setelah tahap implementasi. Helpdesk dan 
troubleshoting mendukung petugas pengelola data dalam mengatasi masalah. Dalam hal ini 
helpdesk dan troubleshooting dibagi berdasarkan cara pengelolaan data yaitu manual 
transisi, dan komputerisasi. 

 
Pengelolaan data secara manual masih berorientasi paper based, yaitu dengan mengisi 
formulir pencatatan sesuai dengan definisi operasional yang telah ditetapkan.  Kendala yang 
biasa dihadapi oleh petugas yang mengisi formulir pencatatan secara manual yaitu petugas 
kurang memahami definis operasional sehingga terjadi kesalahan penulisan data pada 
formulir pencatatannya.  
 
Pengelolaan data secara transisi proses pencatatan dilakukan secara manual dan 
komputerisasi. Kendala yang dihadapi oleh petugas pengisi formulir pencatatan antara lain 
kurangnya pemahaman terhadap definisi operasional pada saat pengisian secara manual, 
terjadi kesalahan entry, dan kurang paham terhadap aplikasi yang digunakan. Untuk 
menyelesaikan kendala ini petugas pengisi/pengentry menghubungi konsultan (petugas 
pengelola SIK kabupaten/kota) melalui alat komunikasi.  
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Sedangkan pengelolaan data secara komputerisasi proses pencatatan dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi baik yang belum maupun yang sudah tersambung dengan 
konektivitas. Kendala yang biasa dihadapi oleh petugas antara lain kerusakan pada 
hardware, sistem yang mengalami gangguan, dll. 
 
Untuk mengatasi permasalahan diatas petugas yang mengisi formulir pencatatan bisa 
melakukan konsultasi dengan konsultan (petugas pengelola SIK kabupaten/kota yang 
memiliki pengetahuan dan minat tinggi tentang SIK, komputer dan jaringannya). Konsultasi 
ini bisa menggunakan alat komunikasi seperti telepon, telepon internal, faxmile, handphone, 
dan email. Atau jika permasalahan yang dihadapi lebih sulit, maka konsultan harus 
mendatangi Puskesmas tersebut agar kendala bisa teratasi. Dan petugas bisa melakukan 
proses pengisian formulir pencatatan kembali baik secara manual maupun komputerisasi. 
 
 
2. Pemeriksaan Proses Kerja 

Pemeriksaan proses kerja ini dilakukan untuk memastikan bahwa petugas 
pengisi/pengentry formulir pencatatan pelaporan, menjalankan proses kerjanya (secara 
manual, transisi, dan komputerisasi) dengan baik tanpa ada hambatan.Pemeriksaan proses 
kerja ini  juga merupakan salah satu strategi untuk mengatasi resistensi petugas yang 
mengisi aplikasi yang masih menggunakan sistem transisi maupun sudah komputerisasi. 
Penggunaan aplikasi pada sistem transisi maupun komputerisasi ini merupakan metode 
kerja baru, biasanya petugas cenderung mudah menyerah ketika mereka menghadapi 
hambatan pada saat menjalankan aplikasi tersebut. Dikhawatirkan mereka akan kembali ke 
sistem manual yang lebih nyaman jika mereka menemukan masalah dengan sistem (yang 
berkaitan dengan baik hardware, jaringan atau perangkat lunak aplikasi).  
 
Semua upaya harus diambil untuk menjamin bahwa situasi ini tidak terjadi. Salah satu 
metode yang digunakan adalah konsultan (pengelola SIK kabupaten/kota) untuk melakukan 
pemeriksaan proses kerja para petugas. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memastikan 
bahwa petugas melakukan pekerjaan mereka dengan sistem dengan manfaat yang 
maksimal. Para konsultan (pengelola SIK kabupaten/kota) harus mengunjungi pengelola 
data secara rutin untuk memeriksa proses pekerjaan mereka dan menjelaskan kepada 
mereka langkah kerja yang tepat atau cara untuk memaksimalkan manfaat dari sistem 
tersebut. Upaya ini harus terus dilakukan secara rutin sampai sistem menjadi pilihan budaya 
kerja (berkelanjutan menggunakan sistem manual). 
 
Sedangkan pemeriksaan proses kerja pada sistem manual hanya dilakukan dengan 
memeriksa kebenaran dan kelengkapan angka yang telah diisi pada formulir pencatatan 
disesuaikan dengan definisi operasional yang telah ditetapkan. Waktu pemeriksaan proses 
kerja secara manual sebaiknya 2 kali sebelum dilakukan pelaporan. 
 
Pemeriksaan proses kerja pada sistem transisi dilakukan dua tahap. Tahap pertama 
memeriksa formulir pencatatan yang telah terisi sesuai dengan definisi operasional yang 
telah ditetapkan. Tahap kedua memeriksa data yag telah di entry kedalam aplikasi untuk 
mencegah kesalahan entry, dan memeriksa aplikasi itu sendiri apakah sudah berjalan 
dengan baik atau belum.  
 
3. Business Continuity & Recovery  

 

Business Continuity atau Kontinuitas Bisnis Proses adalah rencana yang fokus untuk 

mempertahankan kelangsungan fungsi sistem saat gangguan terjadi dan sesudahnya 
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sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Bussines 

continuity sangat diperlukan untuk menjaga sistem tetap berjalan ketika dalam kondisi 

terburuk sekalipun. Pada dasarnya aplikasi atau sistem berjalan sensitif terhadap teknologi 

informasi, sebab data yang telah dientry dan disimpan serta dikirim secara online dilakukan 

secara real time. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan antara lain 

melakukan backup secara rutin setiap seminggu sekali dengan USB maupun CD dan 

menyiapkan UPS pada setiap puskesmas guna mengantisipasi gangguan pada aliran listrik. 

 
Recovery atau pemulihan adalah rencana yang fokus pada sistem teknologi informasi yang 
diterapkan pada data center untuk memperbaiki operabilitas sistem target, aplikasi, dan 
fasilitas komputer dilokasi alternatif dalam kondisi darurat dan bencana. Kondisi darurat dan 
bencana terjadi dengan frekuensi yang tidak menentu dan akibat yang ditimbulkannya bisa 
menghambat jalannnya sistem bahkan sampai merusaknya. Berbagai bencana yang 
mungkin terjadi antara lain: 

a. Bencana alam disebabkan oleh kondisi geografis dan geologis dari lokasi 
b. Kebakaran disebabkan oleh faktor lingkungan dan pengaturan sistem elektrik yang 

dapat menyebabkan korsleting 
c. Kerusakan pada jaringan listrik disebabkan oleh sistem elektrik 
d. Serangan teroris disebabkan oleh lemahnya keamanan fisik dan non fisik data center 
e. Sistem atau perangkat yang rusak terkait dengan kesalahan manajemen 

pengawasan perangkat 
f. Kesalahan operasional akibat ulah manusia 
g. Virus misalkan disebabkan oleh kesalahan pemilihan anti virus yang digunakan 

 
Apabila terjadi bencana yang sangat membahayakan kelangsungan teknologi yang 
digunakan perlu dilakukan langkah-langkah penyelamatan antara lain menyelamatkan back 
up data pada USB dan CD dan menyelamatkan perangkat keras. Tujuan utamanya adalah 
supaya sistem tetap bisa terus berjalan dan backup CD tersebut dapat dipergunakan untuk 
tetap menjalankan sistem meskipun dengan perangkat keras yang seadanya. 
Strategi pemulihan meliputi beberapa langkah yang harus diambil jika terjadi suatu bencana. 
Berikut beberapa strategi pemulihan yang bisa diterapkan: 

a. Melakukan tes data restore secara regular untuk memastikan data bisa di restore 
dengan baik  pada saat proses pemulihan.  

b. Mengatur fasilitas ruang server alternatif dengan mesin server standby, terpisah dari 
ruang server utama, jika ruang server utama mengalami kerusakan jika terjadi 
bencana.  

c. Server cadangan di ruang server alternatif bisa untuk melakukan proses pemulihan 
cepat data di ruang server utama.  

 
Begitu pentingnya data maka perlu dilakukan perlindungan yang sangat baik dan paling 
penting adalah kita bisa melakukan pemulihan kembali operasional tanpa kehilangan data 
berharga jika terjadi suatu bencana. Untuk itulah kita harus mengembangkan sistem 
perencanaan recovery dan business continuity. 
 
 

6.3 INTEROPERABILITAS 

 
Interoperabilitas bukanlah berarti penentuan atau penyamaan penggunaan platform 
perangkat keras, atau perangkat lunak sistem operasi tertentu, bukan pula berarti penentuan 
atau penyeragaman database yang akan dipergunakan dalam penyimpanan data, dan juga 
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bukan berarti penentuan atau penyeragaman penggunaan bahasa pemrograman dalam 
pengembangan sistem informasi pemerintahan.  
Interoperabilitas harus dapat dicapai dalam keragaman penggunaan perangkat keras dan 
perangkat lunak baik sistem operasi, database dan bahasa pemrograman yang tersedia 
saat ini dan khususnya yang telah dipergunakan di berbagai instansi pemerintahan baik 
pusat ataupun daerah. Interoperabilitas dalam keragaman ini hanya dapat dicapai melalui 
standarisasi format pertukaran data, yang secara teknis saat ini banyak dilakukan dengan 
menggunakan basis XML. Setiap pihak yang terkait berkewajiban menggunakan standar 
yang ditetapkan dalam petunjuk teknis ini sebagai acuan bersama. 
 
Untuk memastikan informasi dalam SIK bisa ditransfer antar system dan bisa disimpan ke 
dalam Bank Data Nasional, semua tipe system applikasi harus berpatokan kepada standard 
data yang ditetapkan di dalam petunjuk teknis ini. Dengan adanya format data yang sudah 
terstandarisasi, pengiriminan data antara system bisa direalisasikan.  
 
Transfer data dan informasi antar sistem, semua applikasi software harus bisa 
mengeluarkan data (export) dari database ke dalam format file berikut: 

• file text (.txt) 

• file excel (.xls) 

• file database (seperti mdb) 

• file XML 
 
 

6.4 FORMAT PENGIRIMAN DATA KE BANK DATA NASIONAL 

 
Semua fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta yang yang telah 
menggunakan sistem terkomputerisasi dalam pengelolaan SIK diwajibkan melapor dengan 
format elektronik. Format Elektronik yang dipilih adalah berbasis standard XML. 

6.4.1 XML 

XML (eXtensible Markup Language) adalah sebuah bahasa markup untuk 
mendeskripsikan data. XML merupakan turunan (subset) atau versi ringkas dari SGML 
(Standard Generalized Markup Language).  

Worldwide Web Consortium (W3C) merupakan sebuah lembaga standar internasional yang 
memulai proses standarisasi XML di pertengahan tahun 1996 dan me released XML 1.0 
pada tahun 1998. XML terinspirasi dari Standart Generalized Markup Languange (SGML) 
namun dalam beberapa hal justru XML menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. 

SGML sendiri merupakan sebuah standar ISO untuk format dokumen. SGML tidak berisi 
berupa tag-tag siap pakai seperti halnya bahasa HTML, melainkan berupa aturan-aturan 
standar dalam pembuatan tag-tag format dokumen. SGML banyak dipakai untuk mengelola 
dokumen dalam jumlah besar, frekuensi revisi tinggi dan dibutuhkan dalam beragam format 
tampilan. SGML jarang dipakai karena sangat rumit dan kompleks. XML dibuat dengan 
konsep yang lebih sederhana dan ringkas, tujuannya agar bisa dipakai sebagai aplikasi di 
desktop dan jaringan Internet. 

XML dengan cepat diadopsi sebagai standar untuk pertukaran data, khususnya untuk 
penggunaan lintas aplikasi dan platform. Kelebihan dari XML adalah karakteristiknya yang 
extensible dan platform independent. Berbeda dengan HTML, XML tidak mempunyai 
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kosakata (berupa "tag") yang baku, sebaliknya dengan XML kita bebas merancang tag-tag 
sendiri, sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. 

XML mempermudah data sharing. Banyak data diciptakan dengan format yang 
mungkin tidak kompatibel dengan sistem yang lain. XML disimpan dalam plain 
format yang sangat sederhana, sehingga data dengan mudah dapat digunakan 
semua komputer atau aplikasi. Karena XML disimpan dalam bentuk text, maka 
pengguna tidak perlu khawatir kehilangan data saat melakukan perubahan sistem 
operasi atau aplikasi. Bahkan bila didukung oleh para developer aplikasi, seluruh 
berkas word processor, spreadsheet, database, dan data lainnya akan disimpan 
dalam bentuk XML sehingga mempermudah pertukaran data antar aplikasi tanpa 
diperlukan konversi lagi. 

Secara sederhana keunggulan XML adalah : 

• Pintar (Intelligence). XML dapat menangani berbagai tingkat (level) kompleksitas. 
• Dapat beradaptasi. Dapat mengadaptasi untuk membuat bahasa sendiri. 
• Mudah pemeliharaannya. 
• Sederhana.  
• Mudah dipindah-pindahkan (Portability).  

Bentuk XML secara umum adalah sebagai berikut: 

<heading> 
 
<root> 
<child> 
<subchild>isi…..</subchild> 
</child> 
</root> 

 
Keterangan : 

• <heading> : Heading berfungsi untuk: mendefinisikan versi, definisi entitas, tipe 
encoding, dan DOCTYPE 

• <root> : Elemen root adalah elemen yang menjadi orang tua dari elemen-elemen 
lainnya. Semua dokumen XML harus memiliki elemen root. Elemen root bisa juga 
berfungsi sebagai judul dari kumpulan data yang dikirim 

• <child> elemen child berfungsi untuk menyimpan isi dari data yang dikirim.  
• <subchild> elemen subchild adalah turunan dari child, dimana isi data yang dikirim 

memiliki data turunan. 
 
Saat ini telah banyak software aplikasi untuk mengkonversi data kedalam format XML 
secara mudah dan cepat, sehingga tidak harus dilakukan secara manual merubah satu 
persatu isi data kedalam bentuk XML. 
 

6.4.2 Pengiriman Data Kesehatan Berbasis XML 
 
Pengiriman laporan kesehatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan harus mengikuti 
format XML seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Laporan dalam format XML yang 
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dikirimkan harus sesuai dengan dataset minimal yang telah ditetapkan oleh Kementrian 
Kesehatan. 
Format XML ini digunakan untuk semua jenis laporan baik itu yang berbentuk Laporan 
Individual maupun Aggregat. 
 
Agar laporan yang dikirimkan dapat dibaca oleh sistem pada Bank Data Nasional maka 
laporan dengan format XML tersebut harus mengikuti aturan sebagai berikut : 
 

• <root> diisi dengan Nama atau Judul laporan 

• <child> diisi dengan dataset/item data yang terdapat pada laporan tersebut. 
Contoh : 
Laporan yang akan dikirim adalah Laporan Bulanan Data Kesakitan dengan dataset minimal 
sebagai berikut : 
 

No. Variabel data Format XML Definisi 

1 Kode Puskesmas CL_KDPKM Kode Puskesmas 

2 Puskesmas PKM Nama Puskesmas 

3 Kecamatan KEC Nama Kecamatan 

4 Jumlah Pustu JML_PUSTU Jumlah Pustu  

5 Pustu yang melapor PUSTU_LAPOR Jumlah Pustu yang melakukan pelaporan 

6 Kabupaten KAB/KOTA Nama Kabupaten 

6 Propinsi PROP Nama Propinsi 

7 Bidan NM_BIDAN Nama Bidan  

8 Periode Laporan PERIODE Keterangan periode laporan 

9 Kode Penyakit ICDX Kode Penyakit berdasarkan ICD X disusun 
berdasarkan hirarki.  

10 Jenis Penyakit PENYAKIT Nama penyakit berdasarkan ICD X disusun 
berdasarkan hirarki.  

11 Penyakit Laki-Laki PENYAKIT_L Jumlah penyakit dalam periode tertentu per 
penyakit menurut jenis kelamin Laki-Laki 

12 Penyakit Perempuan PENYAKIT_P Jumlah penyakit dalam periode tertentu per 
penyakit berdasarkan kelompok umur dan 
jenis kelamin 

13 Kasus baru Laki-Laki KAS_BR_L Jumlah kasus baru yang terdiagnosa dalam 
satu periode menurut jenis kelamin Laki-
Laki 

14 Kasus baru 
Perempuan 

KAS_B_P Jumlah kasus baru yang terdiagnosa dalam 
satu periode menurut jenis kelamin 
Perempuan 

15 Kasus lama Laki-Laki KAS_LM_L jumlah kasus lama yang terdiagnosa dalam 
suatu periode menurut jenis kelamin Laki-
Laki 

16 Kasus lama 
Perempuan 

KAS_LM_P jumlah kasus lama yang terdiagnosa dalam 
suatu periode menurut jenis kelamin 
Perempuan 

17 Pasien Bayar Laki-
Laki 

BAYAR_L Jumlah pasien yang berobat ke puskesmas 
dengan melakukan pembayaran secara 
tunai menurut jenis kelamin Laki-Laki 
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18 Pasien Bayar 
Perempuan 

BAYAR_P Jumlah pasien yang berobat ke puskesmas 
dengan melakukan pembayaran secara 
tunai menurut jenis kelamin Perempuan 

19 Pasien Askes Laki-
Laki 

ASKES_L Jumlah pasien yang berobat ke puskesmas 
dengan cara bayar Askes menurut jenis 
kelamin Laki-Laki 

20 Pasien Askes 
Perempuan 

ASKES_P Jumlah pasien yang berobat ke puskesmas 
dengan cara bayar Askes menurut jenis 
kelamin Perempuan 

21 Pasien Askeskin Laki-
Laki 

ASKESKIN_L Jumlah pasien yang berobat ke puskesmas 
dengan cara bayar Askeskin menurut jenis 
kelamin Laki-Laki 

22 Pasien Askeskin 
Perempuan 

ASKESKIN_P Jumlah pasien yang berobat ke puskesmas 
dengan cara bayar Askeskin menurut jenis 
kelamin Perempuan 

23 Pasien SKM Laki-Laki SKM_L Jumlah pasien yang berobat ke puskesmas 
dengan cara bayar menggunakan SKM 
(Surat keterangan Miskin) menurut jenis 
kelamin Laki-Laki 

24 Pasien SKM 
Perempuan 

SKM_P Jumlah pasien yang berobat ke puskesmas 
dengan cara bayar menggunakan SKM 
(Surat keterangan Miskin) menurut jenis 
kelamin Perempuan 

25 Pasien Kunjungan 
Sehat Laki-Laki 

KUN_SEHAT_L Jumlah Pasien yang berobat ke 
Puskesmas yang melakukan kunjungan 
sehat menurut jenis kelamin Laki-Laki 

26 Pasien Kunjungan 
Sehat Perempuan 

KUN_SEHAT_P Jumlah Pasien yang berobat ke 
Puskesmas yang melakukan kunjungan 
sehat menurut jenis kelamin Perempuan 

 Penanggung jawab PJ_LAPORAN pihak yang bertanggung jawab dalam 
pelaporan 

 
Sesuai dengan dataset diatas, maka format pelaporan dalam bentuk XML akan menjadi 
sebagai berikut : 
 
<Laporan Bulanan Data Kesakitan> 
  
<KD_PKM>01010101</KD_PKM> 
<PKM>Cileungsi</PKM> 
<KEC>Sukamaju</KEC> 
 
Dst.  
 
<Laporan Bulanan Data Kesakitan> 
 
Untuk informasi mengenai jenis laporan yang harus dikirim, dataset minimal beserta format 
XML tiap item data, dapat dilihat pada bagian Lampiran. 
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7 PENYAJIAN, DISEMINASI DAN PEMANFAATAN DATA DAN 
INFORMASI 

 
Tujuan akhir dari pengembangan sistem informasi adalah penyajian data dan informasi 
untuk mendukung kegiatan pengambilam keputusan dan penetapan kebijakan. Setiap 
pengelola SIK, baik itu yang masih bersifat manual maupun yang sudah terkomputerisasi 
wajib melakukan pelaporan sesuai dengan standar dataset minimal yang telah ditetapkan 
oleh Kementrian Kesehatan. 
Namun informasi/laporan yang dihasilkan SIK tidak terbatas hanya pada kebutuhan 
pimpinan/organisasi, melainkan juga tergantung pada kebutuhan untuk manajemen 
kesehatan. Kebutuhan informasi setiap level dalam organisasi dapat ditentukan melalui 
tahapan analisis data. 
 
Terdapat empat jenis analisis data, yaitu:  
 
1. Analisis Deskriptif adalah upaya menggambarkan/menjelaskan data yang terdapat 

dalam tabel sesuai karakteristik data yang ditampilkan, termasuk angka rata-rata, angka 
minimum dan maksimum. Misalnya nilai rata-rata cakupan imunisasi bayi, kisaran 
cakupan imunisasi bayi. 

2. Analisis Komparatif adalah upaya menjelaskan data dengan membandingkan 
karakteristik data wilayah yang satu dengan wilayah lainnya atau perbandingan data 
antar waktu, antar jenis kelamin, antar kelompok umur. Secara khusus, dengan 
tersedianya data kesakitan yang terpilah menurut jenis kelamin, dapat dikomparasikan 
derajat kesehatan, upaya kesehatan, dan sumber daya kesehatan antara laki-laki dan 
perempuan. Misalnya perbandingan prevalensi gizi buruk pada balita laki-laki dan 
perempuan. 

3. Analisis Kecenderungan adalah upaya untuk menjelaskan data dengan 
membandingkan data antar waktu dalam periode yang relatif panjang. Misalnya 
kecenderungan jumlah penderita DBD selama lima tahun terakhir. 

4. Analisis Hubungan adalah upaya untuk menjelaskan hubungan/keterkaitan antara 
variabel yang satu dengan variabel lainnya. Misalnya cakupan K4 pada ibu hamil 
dengan cakupan pertolongan K4 oleh tenaga kesehatan dan kunjungan neonatal serta 
ibu nifas.  

 
Untuk mendapatkan hasil analisis data yang baik diperlukan pengetahuan tentang 
kesehatan, khususnya epidemiologi. 
 

7.1 PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI 

Informasi/laporan disajikan dalam bentuk yang paling cocok sesuai dengan tipe data 
sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Semua informasi yang disajikan harus akurat 
dan terkini. Penerapan SIK terkomputerisasi (berawal dari proses kerja) lebih mendapat 
dukungan karena prosesnya lebih cepat dan bisa meminimalkan kesalahan. Cara 
penyajiannya antara lain: 
 
1. Tabulasi – Penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk tabel atau kolom dan baris. 

Kebanyakan laporan adalah disajikan dalam bentuk ini.  
2. Grafik – penyajian dengan menggunakan gambar batang, garis, titik, atau pie. Bentuk 

yang digunakan disesuaikan dengan tujuan analisis yang ingin ditampilkan, apakah 
membandingkan nilai, menampilkan tren, atau Provinsiorsi. 
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3. Peta– penyajian berupa peta suatu daerah yang digunakan untuk menggambarkan 
penyebaran atau distribusi dari suatu nilai menurut konsep wilayah 

 
 

7.2 DISEMINASI 

 
Diseminasi data daripada SIK bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis media. 
Untuk SIK manual, informasi harus dikompilasi terlebih dahulu sebelum disajikan dalam 
bentuk laporan kertas (berbentuk lembaran atau buku). Bila harus disajikan kepada umum, 
laporan kertas tersebut juga dapat disajikan di papan informasi. Selain itu laporan kertas 
tersebut dapat dikirimkan langsung ke pengguna.  

 
SIK komputerisasi dapat menghasilkan informasi yang lebih bervariasi seperti tampilan pada 
layar komputer (baik komputer di tempat/jaringan lokal, atau dimana saja melalui jaringan 
yang terhubung dengan internet), dan memudahkan dalam pengolahan lebih lanjut mudah 
dengan mentransfer ke program pengolahan data lainnya seperti Microsoft Excel. Informasi 
yang didiseminasikan bisa juga dicetak apabila diperlukan. 

 
 

7.3 PEMANFAATAN 

 
Informasi yang dihasilkan tidak terbatas sebagai laporan saja. Informasi yang disajikan 
harus dianalisis lebih lanjut dan dipakai dalam proses kerja harian para pimpinan/pengambil 
keputusan. Contoh: 
 

• Pelayanan kesehatan: perlu tidaknya pelaksanaan fogging harus berdasarkan laporan 
kunjungan pasien DBD, pengadaan obat harus berdasarkan laporan sisa stok obat.  

• Dinas kesehatan: keputusan untuk peningkatan status puskesmas dari non perawatan 
menjadi perawatan, harus dilakukan berdasarkan informasi jumlah penduduk, laporan 
kunjungan pasien dan informasi lokasi (jarak puskesmas ke RS dan fasilitas 
transportasi) 

 
Pemanfataan data lebih lanjut akan diberikan dalam pelatihan pemanfataan data. 
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8 SUMBER DAYA 
 
Keberhasilan pelaksanaan suatu sistem bergantung pada sumber daya yang mendukung 
sistem tersebut. Sumber daya terdiri dari beberapa komponen yaitu kebijakan, organisasi, 
pendanaan, sumber daya manusia dan infrastruktur/perangkat. 
 

8.1 KEBIJAKAN 

 
Kebijakan yang ada saat ini terkait sistem informasi : 
1. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan pasal 168 menyatakan bahwa 

informasi kesehatan, melalui sistem informasi dan lintas sektor, diperlukan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan yang efektif dan efisien. 

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 52 menyatakan bahwa 
setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan 
penyelenggaraan rumah sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. 

3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 46 menyatakan 
bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib 
membuat rekam medis segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan 
kesehatan dan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang 
memberikan pelayanan atau tindakan. Apabila dalam pencatatan rekam medis 
menggunakan teknologi informasi elektronik, kewajiban membubuhi tanda tangan dapat 
diganti dengan menggunakan nomor identitas pribadi (personal identification number). 

4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang adminduk pasal 37 dan 38 menyatakan 
bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah 
dilakukan pencatatan biodata penduduk dan dicantumkan dalam setiap dokumen 
kependudukan dan dokumen identitas lainnya. NIK berlaku seumur hidup dan 
selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.  

5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 5 
menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil 
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 

6. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 2 
menyatakan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh 
setiap pengguna informasi publik. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan 
terbatas, bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan 
umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu 
informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama 
bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar 
daripada membukanya atau sebaliknya. 
Pasal 38 dan 44 UU No. 4 tahun 2009 tentang rumah sakit menyatakan bahwa setiap 
rumah sakit harus menyimpan dan menolak mengungkapkan rahasia kedokteran (rekam 
medis yang dimiliki pasien dan bersifat rahasia) dan hanya dapat dibuka untuk untuk 
kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum 
dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan 
ketentuan peraturan perundangundangan. 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan 
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota. 
Pada pasal 2 dinyatakan Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 31 bidang 
urusan Pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan. Pada bagian Lampiran bidang Kesehatan disebutkan pada sub bidang 
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Manajemen Kesehatan sub sub bidang Pengembangan SIK (SIK), tugas Pemerintah 
yaitu Pengelolaan dan pengembangan SIK skala Nasional dan fasilitasi pengembangan 
SIK daerah, tugas Pemerintah Daerah Provinsi yaitu pengelolaan SIK skala provinsi, 
tugas Pemerintaha Daerah Kabupaten/Kota yaitu pengelolaan SIK skala 
kabupaten/kota. 

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam 
Medis. 
Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas 
pasien, pemeriksanaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan 
kepada pasien. Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara 
elektronik. Sarana pelayanan kesehatan wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan 
dalam rangka penyelenggaraan rekam medis. Berkas rekam medis milik sarana 
pelayanan kesehatan. Isi rekam medis merupakan milik pasien (dalam bentuk ringkasan 
rekam medis). Salah satu pemanfaatan rekam medis yaitu sebagai data statistik 
kesehatan. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat 
pemeriksanaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka salah satunya untuk kepentingan 
penelitian, pendidikan dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien 
(bila menyebutkan identitas pasien, harus mendapat persetujuan secara tertulis dari 
pasien atau ahli warisnya dan harus dijaga kerahasiaannya, kecuali dilakukan untuk 
kepentingan negara) 

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional;  
Subsistem manajemen dan informasi kesehatan adalah bentuk dan cara 
penyelenggaraan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi 
kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan 
yang mendukung subsistem lainnya dari SKN guna menjamin tercapainya derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Tujuan subsistem manajemen dan 
informasi kesehatan adalah terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan 
kebutuhan, berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi 
kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh 
hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya 
pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-tingginya. Penyelenggaraan informasi kesehatan meliputi pengumpulan, 
pengolahan dan analisis data, manajemen informasi kesehatan, pengembangan dan 
penelitian kesehatan, serta penerapan pengetahuan dan teknologi kesehatan; dilakukan 
melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi informasi kesehatan secara sinergi yang 
dinamis dalam rangka penyediaan data dan informasi terkini, akurat, valid, cepat, 
transparan, serta berhasil guna dan berdaya guna sebagai bahan pengambilan 
keputusan dengan mempertimbangkan desentralisasi; dengan memperhatikan 
kecukupan data termasuk data terpilah yang responsif gender, serta aspek kerahasiaan 
yang berlaku di bidang kesehatan; dengan dukungan pendayagunaan teknologi, data 
dari fasilitas kesehatan dan masyarakat (seperti Riset Kesehatan Dasar dan surveilans), 
serta pengembangan sistem informasi kesehatan terpadu. 

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 844/Menkes/SK/X/2006 tentang Penetapan 
Standar Kode Data Bidang Kesehatan. 
Standar Kode Data Bidang Kesehatan disusun dalam rangka pengembangan SIK yang 
terintegrasi guna memperoleh data dan informasi yang lengkap, menyeluruh, cepat dan 
tepat. Standar Kode Data Bidang Kesehatan terdiri dari kode wilayah, kode puskesmas, 
kode rumah sakit, kode apotek, kode obat, kode unit tempat kerja, kode pendidikan, 
kode pelatihan SDM kesehatan dan kode peralatan/barang inventory. Untuk kode 
penyakit mengacu pada International Classification Diseases-X (ICD-X). 
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8.2 TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MENENTUKAN KEBIJAKAN SIK 

Pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menetapkan strategi pembangunan dan 
pengelolaan melalui penetapan kebijakan dalam semua hal yang terkait dengan SIK. 
Kebijakan yang ditetapkan seharusnya mencakup semua hal yang menyangkut standarisasi 
dan interoperabilitas system.  Semua pemangku kepentingan SIK (antaranya kementerian 
lainnya, pemerintah daerah, pemberi pelayanan kesehatan sektor swasta) mempunyai 
kewajiban untuk mengikuti penetapan dan kebijakan yang ditentukan.  
 
Sesuai PP mengenai SIK, semua pemangku kepentingan mempunyai peran untuk 
memperkuat SIK di Indonesia. Koordinasi lintas sektor merupakan hal yang penting karena 
SIK bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan tetapi juga sektor lain di setiap jenjang; 
di Pusat seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri, Kementrian 
Komunikasi dan Informatika; di Daerah seperti BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, 
Pemerintah Daerah. 
 
Di tingkat provinsi/kabupaten/kota, pelaksanaan SIK juga harus didukung oleh suatu 
kebijakan yang memperkuatnya sebagai pijakan pelaksanaan bagi pengelola SIK di daerah. 
Setiap daerah (provinsi dan kabupaten/kota) membuat suatu surat keputusan daerah 
mengenai SIK yang ditandatangani oleh kepala daerah. Selain itu kepala institusi pelayanan 
kesehatan juga bisa mengeluarkan keputusan terkait SIK sesuai wilayah kerjanya, untuk 
memastikan pelaksanaan operasional. 
 

8.3 ORGANISASI 

Pengelolaan SIK merupakan suatu hal yang penting dan berat sehingga memerlukan unit 
khusus yang fokus dan kompeten. Penyelenggaraan SIK melibatkan banyak pihak baik di 
pusat (Kementerian Kesehatan, lintas program di pusat) sebagai pengguna data, di daerah 
(Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota) sebagai pengguna dan di 
pelayanan kesehatansebagai pengguna sekaligus sumber data. Berikut ini diuraikan 
organisasi penyelenggara di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pelayanan 
kesehatan. 
 

8.1.1 PENYELENGGARA TINGKAT PUSAT 

Penyelenggara SIK di pusat dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Pusat Data dan Informasi 
Kementerian Kesehatan sebagai pusat jaringan SIK Nasional yang didukung seluruh unit-
unit di Kementerian Kesehatan serta kementerian/lembaga lain sesuai dengan peran dan 
tanggung jawabnya masing-masing. Sementara itu, untuk memperlancar penyelenggaraan 
SIK di masing-masing unit utama Kementerian Kesehatan perlu dibentuk tim pengelola 
komunikasi data internal di masing-masing unit utama. Tim ini harus berkordinasi dengan 
Pusdatin dan menetapkan strategi pembagunan dan kebijakan bersama. 
 

8.1.2 PENYELENGGARA TINGKAT PROVINSI 

Sesuai arahan dari Keputusan Menteri Kesehatan No 267/Menkes/SK/III/2008 tentang 
petunjuk teknis teknis pengorganisasian dinas kesehatan daerah, organisasi yang 
menangani data dan informasi di dinas kesehatan provinsi seyogyanya dibentuk UPTDinas. 
Sekiranya hambatan/kendala dalam mewujudkan UPTD tersebut sedangkan kebutuhan tim 
khusus untuk menangani SIK sangat mendesak, maka sebagai solusi sementara dibentuk 
Tim SIKDA. Tim ini bisa terdiri dari pengelola data program kesehatan di dinas kesehatan 
provinsi. 
 
Susunan tim pengelola SIK  dimaksud terdiri atas: 
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� Penanggung jawab: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 
� Koordinator: kepala subdinas/bagian yang bertanggung jawab terhadap data dan 

informasi 
� Sekretaris: kepala seksi/subbagian pada subdinas/bagian yang bertanggung jawab 

terhadap data dan informasi. 
� Anggota: 

o Unsur teknis: berasal dari masing-masing subdinas/bagian pada Dinas Kesehatan 
Provinsi. 

o Administrator: petugas pengelola data. 
 

8.3.1 PENYELENGGARA TINGKAT KABUPATEN/KOTA 

Sesuai arahan dari Keputusan Menteri Kesehatan No 267/Menkes/SK/III/2008 tentang 
petunjuk teknis teknis pengorganisasian dinas kesehatan, organisasi yang menangani data 
dan informasi di dinas kesehatankabupaten/kota seyogyanya dibentuk UPTDinas. Sekiranya 
hambatan/kendala dalam mewujudkan UPTD tersebut sedangkan kebutuhan tim khusus 
untuk menangani SIK sangat mendesak, maka sebagai solusi sementara dibentuk Tim 
SIKDA. Tim ini bisa terdiri dari pengelola data program kesehatan di dinas 
kesehatankabupaten/kota. 
 
Susunan tim pengelola SIK terdiri atas: 
� Penanggung jawab: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
� Koordinator: kepala subdinas/bagian yang bertanggung jawab terhadap data dan 

informasi 
� Sekretaris: kepala seksi/subbagian pada subdinas/bagian yang bertanggung jawab 

terhadap data dan informasi. 
� Anggota: 

o Unsur teknis: berasal dari masing-masing subdinas/bagian pada Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. 

o Administrator: petugas pengelola SIK. 
 

8.3.2 PENYELENGGARA TINGKAT PELAYANAN KESEHATAN 

UU No. 44 tahun 2009 tentang RS, Puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya, 
organisasi yang menangani data dan informasi RS berupa prasarana/instalasi Sistem 
Informasi dan Komunikasi, puskesmas dan pelayanan kesehatan lainnya dapat berupa tim 
pengelola SIK/data. Tim pengelola SIK/data terdiri dari staf dengan kompetensi pengelolaan 
SIK dan TIK. 
 
Berikut ini Penanggungjawab SIK ditiap tingkatan manajemen kesehatan 
 

Tingkatan Manajemen 
Kesehatan 

Penanggung  
jawab 

Peran dan Tanggung Jawab 

Kementerian Kesehatan Unit Data dan 
Informasi  

• Mengatur arahan dan kebijakan 
SIK skala Nasional (mengelola, 
mengembangkan, fasilitasi, 
pembinaan, monev) 

• Pelaksanaan dan evaluasi inisiatif 
penguatan Renstra SIK 

• Koordinasi lintas program dan 
sektor dalam hal kebutuhan dan 
penyediaan data 

SKPD yang UPTD Data dan • Mengatur arahan dan kebijakan 
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menyelenggarakan 
urusan kesehatan di 
Provinsi 

Informasi SIK skala provinsi 

• Pelaksanaan dan evaluasi inisiatif 
penguatan Renstra SIK 

• Koordinasi lintas program dan 
sektor dalam hal kebutuhan dan 
penyediaan data 

• Memastikan 
tersedianya/terlapornya data yang 
diperlukan oleh bankdata 
kesehatan Nasional 

SKPD yang 
menyelenggarakan 
urusan kesehatan di 
Kabupaten/Kota 

UPTD Data dan 
Informasi 

• Mengatur arahan dan kebijakan 
SIK skala kabupaten/kota 

• Pelaksanaan dan evaluasi inisiatif 
penguatan Renstra SIK 

• Koordinasi lintas program dan 
sektor dalam hal kebutuhan dan 
penyediaan data 

• Memastikan 
tersedianya/terlapornya data yang 
diperlukan oleh bankdata 
kesehatan Nasional 

Unit Pelayanan 
Kesehatan 
Puskesmas 
Rumah Sakit 
Unit Pelayanan 
Kesehatan lainnya milik 
Pemerintah 
Unit Pelayanan 
Kesehatan milik Swasta 

Tim Pengelola SIK 
dan TIK 
(prasarana/instalasi 
Sistem Informasi 
dan Komunikasi 
atau Tim pengelola 
Sistem Informasi 
Manajemen RS) 
 
 

• Mengelola SIK secara rutin sesuai 
dengan Petunjuk Teknis SIK 

• Pelaksanaan dan evaluasi inisiatif 
penguatan Renstra SIK 

• Koordinasi lintas program dan 
sektor dalam hal kebutuhan dan 
penyediaan data 

• Memastikan 
tersedianya/terlapornya data yang 
diperlukan oleh Bank Data 
Kesehatan Nasional 

 
 

8.4 PENDANAAN 

Pasal 171 dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dinyatakan bahwa besar 
anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari 
anggaran kesehatan pemerintah belanja Negara di luar gaji, besar anggaran kesehatan 
pemerintah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. 
 
Sesuai dengan PP SIK, semua pemangku kepentingan bertanggungjawab merencanakan 
pendanaan untuk upaya pembangunan, operasional dan pemeliharaan terkait SIK. Dengan 
itu setiap tahun Kementerian Kesehatan akan mengalokasikan dana untuk inisiatif 
penguatan SIK sesuai Renstra SIK. Pemerintah Daerah juga perlu mengalokasikan dana 
khusus untuk pengelolaan SIK mengacu pada Renstra SIK.  
 
Pendanaan SIK harus selalu memperhitungkan hal-hal berikut: 
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Komponen Deskripsi 

Pengadaaninfrastruktur SIK manual memerlukan dukungan infrastruktur, khususnya 
untuk penyimpanan (berkas dan arsip).  
 
Penerapan SIK yang berbasis TIK (komputerisasi) merupakan 
suatu investasi yang cukup besar biayanya dan harus 
direncanakan dengan teliti. Dalam pengadaan SIK 
komputerisasi, komponen yang biasa paling besar adalah 
perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software) dan 
implementasi (pelatihan dan pendampingan). 

Sumber Daya Manusia 
(SDM) 

Bila tenaga pengelola SIK terbatas, perlu dialokasikan dana 
untuk pengadaan tenaga honor. 
 
Secara paralel, organisasi harus mengalokasikan dana untuk 
pengembangan SDM, baik dari yang paling dasar untuk entri 
sistem, sampai yang sulit seperti SDM internal yang bertugas 
mengelola dan memelihara teknis sistem. 

Bahan operasional 
habis pakai 

Hal yang sering terjadi dalam implementasi SIK adalah 
kekurangan kertas dan formulir. Jenis dan jumlah bahan habis 
pakai berubah seiring perpindahan dari SIK manual ke SIK 
komputerisasi. 
 
Bahan operasional habis pakai lain yang harus disediakan 
adalah tinta printer atau pita mesin ketik, alat tulis kantor, kertas, 
media penyimpanan data elektronik (CD, flashdisk). 
 
Bahan operasional ini harus dipastikan pengadaannya sehingga 
tidak mengganggu operasional. 

Pengelolaan 
operasional dan 
pemeliharaan data dan 
informasi termasuk 
bankdata dan 
diseminasi informasi 

Pada SIK manual, infrastruktur yang sudah ada juga 
memerlukan dana pemeliharaan untuk memastikan kondisi tetap 
baik.  
 
Dana operasional diperlukan utamanya untuk perbaikan 
infrastruktur yang bisa mengalami kerusakan. Hal yang sering 
terjadi adalah spareparts atau komputernya sendiri yang 
memerlukan perbaikan atau pergantian. Sering ketika sistem 
terjadi permasalahan atau mempunyai perubahan yang sangat 
mendasar, tim TI organisasi tidak bisa menanggani sehingga 
memerlukan dukungan dari vendor TI. 
 
Biaya operasional juga termasuk biaya listrik dan koneksi 
internet, pada SIK komputerisasi. Dana operasional untuk 
troubleshooting harus dianggarkan secara rutin, termasuk biaya 
telepon, perjalanan dinas, untuk mendukung mengatasi 
permasalahan pengguna. 

Monitoring dan 
evaluasi 

Alokasi dana khusus untuk monitoring dan evaluasi (seperti 
insiatif penguatan dan evaluasi kualitas data) juga sangat 
penting supaya para pembuat keputusan menerima informasi 
mengenai status data dan informasi di dalam sistem. 
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Pemerintah bertanggung jawab melakukan intervensi khusus pada wilayah dengan 
keterbatasan tenaga, biaya, dan infrastruktur, salah satunya dengan mengusulkan dana 
DAK, TP atau sumber dana lain.  
 
Dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) 
sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, 
diantaranya untuk meningkatkan pembangunan kesehatan, sehingga pemerintah baik 
pemeritah pusat maupun pemerintah daerah dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang 
merata, terjangkau dan berkualitas. Melalui DAK, pemerintah pusat memberikan anggaran 
pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 
merupakan prioritas Nasional. DAK Bidang Kesehatan, diberikan kepada daerah tertentu 
untuk membantu mendanai kegiatan bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah 
sesuai prioritas pembangunan kesehatan Nasional yang ditetapkan melalui Rencana Kerja 
Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. 
 
Dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan, diatur mengenai dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan.  
 

• Dana Dekonsentrasi  
o adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai 

wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam 
rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan 
untuk instansi vertikal pusat di daerah. 

o Sifat kegiatan non-fisik(antara lain berupa: koordinasi, perencanaan, fasilitasi, 
bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, pembinaan, pengawasan, 
dan pengendalian) 

o Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat fisik, dan tidak melebihi 25% dari 
total anggaran kegiatan yang bersangkutan 

 

• Dana Tugas Pembantuan (dana TP) 
o adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa 

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan 
tugas pembantuan.  

o Sifat kegiatan fisik(antara lain kegiatan pengadaan barang seperti tanah, 
bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, serta kegiatan yang 
bersifat fisik lainnyayaitumenghasilkan keluaran berupa barang habis pakai 
seperti kegiatan vaksinasi dan imunisasi, pengadaan bibit dan pupuk, atau 
sejenisnya, termasuk barang bantuan sosial yang diserahkan kepada 
masyarakat) 

o Dapat ditunjang dengan subkegiatan bersifat non-fisik, dan tidak melebihi 10% 
dari total anggaran kegiatan yang bersangkutan 

 
Dana dekonsentrasi dan dana TP bidang kesehatan khususnya diusulkan untuk 
pengembangan SIK di wilayah dengan keterbatasan tenaga, biaya dan infrastruktur, 
mengacu pada ketentuan tersebut di atas. 

 

• Dana bantuan dari organisasi interNasional 
Untuk bantuan bersumber luar Negara, program pengembangan SIK harus sejajar 
dengan Rencana Strategis SIK Nasional. Walaupun implementasi program akan 
diimplementasi pada tahap pemerintah daerah dengan melibatkan Dinas Provinsiinsi 
atau Kab/Kota, pemangku kepentingan yang terkait diminta untuk melakukan kordinasi 
dengan PUSDATIN di Kementerian Kesehatan.  
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8.5 SUMBER DAYA MANUSIA 

Pengelola SIK di semua tingkatan manajemen kesehatan harus mampu memahami 
pengelolaan data kesehatan, aspek klinis dan program kesehatan, mengoperasikan dan 
memelihara sistem/teknologi informasi. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh pendidikan 
formal, pelatihan, keterampilan, pengalaman kerja serta  motivasi dan dedikasi untuk terus 
mengembangkan diri. Tanpa pengelola SIK yang sesuai dengan kebutuhan, sistem TI tidak 
akan dapat membantu dalam perbaikan sistem kesehatan sehingga manfaat teknologi 
informasi kesehatan tidak dapat dirasakan.  
 

8.5.1 KOMPETENSI PENGELOLA SIK 

Secara umum kompetensi yang diperlukan pada pengelola SIK adalah: 
Memahami proses kerja di dalam institusi kesehatan terutama di tempat bekerja 
 

1. Memahami bidang kesehatan baik aspek klinis maupun program kesehatan: 
a) Memahami istilah-istilah kesehatan 
b) Memahami kebijakan program kesehatan 
c) Memahami epidemiologi penyakit 
d) Memahami indikator kesehatan 

 
2. Mampu melakukan kegiatan statistik bidang kesehatan: 

a) Mampu melakukan teknis pengumpulan data 
b) Mampu melakukan validasi data 
c) Mampu melakukan pengolahan data secara manual dan elektronik 
d) Mampu melakukan pengukuran indikator kesehatan 
e) Mampu melakukan analisis data kesehatan 
f) Mampu menyajikan data dan informasi secara tepat 

 
3. Memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi: 

a) Mampu mengelola perangkat keras   
b) Mampu mengelola software pengelolaan, analisis dan penyajian data 
c) Mampu mengelola jaringan 

 
Selain kompetensi di atas pengelola SIK harus memiliki sifat responsif terhadap data yang 
tidak logis dan terhadap kebutuhan manajemen, mampu berkoordinasi dengan unit terkait 
ketika mendapatkan informasi yang tidak logis, teliti, sabar dan tekun. 
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8.5.2 JENIS PENGELOLA SIK DAN FUNGSINYA 

Tabel berikut mendeskripsikan berdasarkan keahlian, sedangkan jumlah orangnya 
tergantung kondisi di institusi kesehatan, bisa merangkap, tetapi lebih baik setiap jabatan 
diduduki oleh petugas yang berbeda. 
 

Tingkatan Manajemen 
Kesehatan 

Keahlian* 

Puskesmas • Pengelola data 

• Teknisi TI 

Rumah Sakit 
Kabupaten/Kota/Provinsi 

• Manajer SIK 

• Pengelola data  

• Teknisi aplikasi 

• Teknisi  database  

• Teknisi  hardware dan jaringan 

Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota 

• Manajer SIK 

• Pengelola data 

• Teknisi aplikasi 

• Teknisi database  

• Teknisi  hardware dan jaringan  

Dinas Kesehatan Provinsi • Manajer SIK 

• Pengelola data 

• Teknisi aplikasi 

• Teknisi database  

• Teknisi  hardware dan jaringan 

* Tergantung pada jenis perangkat lunak yang digunakan, seorang ComputerProgrammer 
mungkin diperlukan pada fasilitas kesehatan tertentu untuk terus menerus mengembangkan 
dan memodifikasi sistem aplikasi untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan. 
 

Keahlian Fungsi dan kualifikasi 

Manajer SIK • Kualifikasi minimum Sarjana atau Master di bidang Informasi Kesehatan 
atau Sistem Informasi atau Manajemen Rumah Sakit.  

• Memiliki pemahaman mengenai proses kerja di unit kerja (puskesmas, 
RS, Dinkes). 

• Mampu memiliki pandangan strategis dan perencanaan sistem informasi. 

• Memiliki pengetahuan umum dalam bidang teknologi informasi.  

• Bertanggung jawab atas sistem manajemen informasi kesehatan secara 
keseluruhan. 

• Mengatur dan mengarahkan pengelola SIK dan juga entitas eksternal 
seperti vendor dan penyedia layanan.  

• Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan 
memastikan bahwa sistem informasi telah memenuhi semua persyaratan 
data. 

Pengelola 
data 

• Kualifikasi minimum Diploma atau Sarjana di bidang Kesehatan 
Masyarakat (Statistik, Epidemiologi, dll), Sistem Informasi, Informasi 
Kesehatan, atau setara. 

• Memiliki pemahaman mengenai proses kerja di unit kerja (puskesmas, 
RS, Dinkes) terutama data yang dihasilkan, diolah dan informasi yang 
dibutuhkan 

• Mampu merencanakan dan melaksanakan pengelolaan data 

• Memastikan akurasi dan konsistensi data yang akan diberikan kepada 
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para pembuat keputusan. Informasi yang tepat kepada orang yang tepat 
pada waktu yang tepat. 

• Untuk di Puskesmas juga bertindak sebagai penghubung dengan 
pemangku kepentingan yang memerlukan informasi. 

Teknisi TI • Kualifikasi minimum pelatihan di bidang teknologi informasi. 

• Memiliki pengetahuan umum dan pengalaman di bidang Teknologi 
Informasi.  

• Memiliki pemahaman mengenai proses kerja di unit kerja (puskesmas)  

• Mampu memecahkan masalah teknis yang sederhana seperti masalah 
dengan perangkat keras, jaringan dan perangkat lunak.  

• Sebagai pelaksana utama dalam mendukung TI di Puskesmas dan 
memberikan bantuan kerja terkait TI. 

Teknisi 
hardware 
dan jaringan 

• Kualifikasi minimum Diploma atau Sarjana di bidang Ilmu Komputer,  
Teknologi Informasi atau Jaringan.  

• Memiliki pengetahuan umum dan pengalaman di bidang Teknologi 
Informasi. 

• Mampu merancang, menerapkan, memelihara dan mengatasi masalah  
jaringan LAN dan WAN.  

• Memiliki pengetahuan dalam merancang dan mengimplementasikan 
sistem keamanan.  

Teknisi 
database 

• Kualifikasi minimum Diploma atau Sarjana di bidang Ilmu Komputer, 
Teknologi Informasi atau setara.  

• Bertanggung jawab mengelola database sistem informasi termasuk 
desain, memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja sistem.  

• Memiliki pengetahuan dan pemahaman relasional teknologi database.  

• Mampu untuk melakukan query pada sistem database informasi dan 
memenuhi kebutuhan pelaporan dan informasi dari pemangku 
kepentingan internal dan eksternal. 

 
Setiap pengelola SIK harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara berkala, 
secara formal (insitusi pendidikan) dan atau secara informal (seminar,konferensi,workshop), 
dan atau menjadi anggota organisasi profesi.  
 
Unit Pengelola SIK harus mempunyai standar prosedur operasional yang menjelaskan 
setiap fungsi dan tugas. Hal ini cukup penting terutama pada saat ada pengelola yang 
dimutasi, dimana perlu rujukan dalam pelaksanaan tugas pengelola SIK pengganti. 
 
Jabatan fungsional yang mengurus data tidak hanya jabfung seputar kesehatan, misalnya 
prakom, statistisi, arsiparis, pustakawan, dll. Antar jabatan fungsional saling mengisi dan 
membutuhkan untuk menghasilkan data kesehatan yang berkualitas. 
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8.6 INFRASTRUKTUR 

 
Infrastruktur yang mendukung sistem sangat penting untuk kesuksesan pelaksanaan SIK.  
 

8.6.1 INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN SIK MANUAL 

 
1. Pencatatan:  

Untuk melaksanakan proses pencatatan diperlukan alat tulis kantor yang sesuai dan 
memadai. Media pencatatan dapat berupa formulir yang ditentukan dan memastikan 
formulir ini ada pada saat dibutuhkan. Jenis-jenis formulir lihat Bab Pengelolaan Data 

 
2. Penyimpanan: 

Penyimpanan berkas/dokumen menggunakan peralatan penyimpanan khusus yaitu 
almari besi, filing cabinet tahan api, ruang bawah tanah dan lain sebagainya. 
Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media dan ukuran arsip. Namun 
demikian secara umum peralatan tersebut memiliki karakteristik tidak mudah 
terbakar (sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang-kurangnya 4 jam 
kebakaran) dan kedap air. Penggunaan sistem keamanan ruang penyimpanan 
berkas/dokumen seperti pengaturan akses, pengaturan ruang simpan, penggunaan 
sistem alarm dapat digunakan untuk mengamankan arsip dari bahaya pencurian, 
sabotase, penyadapan dan lain-lain. 

 
3. Diseminasi :  

Pencetakan - Untuk penyajian informasi yang lebih luas, media yang biasa 
digunakan berupa cetakan sajian data (misal : laporan, profil institusi, profil 
kesehatan). Fasilitas seperti ini harus tersedia bila tidak, harus ada cara lain seperti 
mengkontrak printer. Media penyajian - informasi untuk penyajian informasi yang 
lebih ringkas perlu disediakan papan informasi. 
 

8.6.2 INFRASTRUKTUR PENGELOLAAN SIK TERKOMPUTERISASI 

Pada bagian berikut akan dibahas mengenai komponen-komponen infrastruktur yang 
digunakan untuk mendukung pengelolaan SIK terkomputerisasi. 
 
Jaringan komputer 
Jaringan komputer dibagi menjadi 2 jenis: 

• Local Area Networks - Konektivitas berbagai perangkat TI dalam wilayah geografis 
lokal seperti rumah sakit, puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten. 

• Wide Area Networks - Konektivitas dari beberapa perangkat TI di wilayah geografis 
yang luas menghubungkan berbagai simpul persimpangan kabupaten dan batas-
batas provinsi. Contoh konektivitas oleh Kemenkes dengan dinas kesehatan 
provinsi. 

 
Keduanya diperlukan dan digunakan dalam desain SIK Terkomputerisasi di Indonesia. 
Peralatan jaringan memungkinkan lalulintas data elektronik dengan jarak yang sangat jauh 
dalam waktu yang terbatas.  
 
Dalam desain SIK komputerisasi, puskesmas, rumah sakit, praktik dokter/klinik dan 
pelayanan kesehatan lain termasuk Dinkes prov/kabupaten/kota harus memberikan 
informasi kesehatan rutin secara elektronik.  
 
Perangkat jaringan yang diperlukan secara umum: 
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Perangkat Keterangan 

Switch Switch digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat 
seperti komputer dan server dalam jaringan yang memungkinkan 
komunikasi data antara perangkat. Jenis switch yang digunakan 
sangat tergantung pada desain dan konfigurasi jaringan.  

Wireless Fidelity 
(WiFi) 

Stasiun WiFi base adalah perangkat yang memungkinkan 
koneksi melalui transmisi nirkabel ke jaringan. Hal ini 
membebaskan peralatan dari sambungan kabel untuk 
dihubungkan ke LAN dan berguna untuk menghubungkan 
perangkat bergerak. Konektivitas Wifi juga memiliki keterbatasan 
dalam jarak jauh. 

Unshielded 
Twisted Pair (UTP) 
Cable 

Kabel UTP kategori 6 adalah standar yang digunakan untuk 
konektivitas jaringan. Kabel tembaga ini memungkinkan 
kecepatan hingga 1000Mbps (gigabit Ethernet) tergantung pada 
jenis kartu jaringan dan switch yang digunakan.  

Fibre Optic Cable 
(kabel serat optik) 

Kabel serat optik memungkinkan transmisi melintasi jarak yang 
luas pada kecepatan transfer sangat tinggi. Serat optik kabel 
sering digunakan sebagai tulang punggung LAN, 
menghubungkan perangkat jauh. 

 
 
Perangkat keras 
Perangkat keras dan perangkat lainnya yang akan digunakan dalam SIK komputerisasi 
yaitu: 

 

Perangkat Keterangan 

Server Server adalah komputer yang dirancang untuk berperan sebagai tuan 
rumah di mana perangkat lunak aplikasi dan database berada. Server 
adalah bagian penting untuk semua sistem aplikasi tetapi lokasi 
server dapat dilokalisasi dalam fasilitas atau ditempatkan eksternal 
(komunikasi data dan mentransfer lebih dari WAN atau Internet). 
Localized server adalah jantung dari sistem aplikasi dan desain 
sistem harus mencerminkan redundansi untuk menjamin uptime 
sistem. 
 
Memilih server yang tepat untuk menjalankan sistem aplikasi 
memerlukan evaluasi teknis pada sistem dimaksudkan dan beban 
kerja, sehingga mempengaruhi daya proses, ruang kapasitas 
penyimpanan dan fitur lainnya. Perangkat lunak server yang 
mengendalikan server juga memerlukan evaluasi teknis untuk 
menemukan yang paling cocok untuk perangkat lunak aplikasi 
dimaksud dan lingkungan. 

Komputer  Komputer adalah tempat pengguna bekerja, memasukkan dan 
mengambil informasi. SIK komputerisasimenempatkan semua 
informasi yang diperlukan di terminal komputer yang memungkinkan 
pengambilan secara langsung oleh pengguna.  
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Keyboard dan 
Mouse 

Keyboard dan mouse adalah alat input standar untuk sistem 
komputer dan hampir semua sistem computer dilengkapi perangkat 
ini. Penting juga diperhatikan  alas mouse, dimana mouse tidak 
bekerja pada permukaan seperti kaca. 

Barcode 
Reader 

Bar Code Reader merupakan perangkat penting untuk mengurangi 
waktu input. Alat ini digunakan dalam berbagai lingkungan tergantung 
pada perangkat lunak aplikasi. Sistem bar code harus digunakan 
pada lokasi berikut untuk mempercepat proses: 
 

• Pasien - Setelah pendaftaran pertama kalinya, semua pasien 
harus diberikan kartu ID pasien yang dicetak sebagai  identifikasi 
unik (MR angka) dan kode bar terkait. Setelah kembali, waktu 
pendaftaran pasien di meja dapat dikurangi dengan bar code 
scanning dan mengambil rincian pasien dalam sistem, bukan 
mouse dan keyboard input. 

• Rekam medis (MR) pelacakan - Semua catatan medis harus 
memiliki kode bar di halaman depan. Fasilitas ini bekerja sama 
dengan MR pelacakan sistem aplikasi, semua MR yang 
meninggalkan penyimpanan MR dapat discan dan disimpan ke 
dalam sistem dengan informasi tentang tujuan. Semua MR yang 
kembali juga harus ditelusuri sebelum disimpan menunjukkan 
"kembali" status. Ini akan mengurangi hilangnya folder rekam 
medis. 

• Farmasi - Untuk pengontrolan obat, stok keluar atau konsumsi 
harus ditelusuri dan dicatat. Sistem bar code memungkinkan data 
yang akan dimasukkan cepat dan lebih akurat. 

• Persediaan - Persediaan penggunaan sistem bar code bekerja 
pada pokok yang sama dalam farmasi dimana informasi tentang 
saham masuk dan keluar dapat dengan cepat direkam ke dalam 
perangkat lunak aplikasi untuk manajemen persediaan yang lebih 
baik. 

Printer Printer digunakan untuk mencetak berbagai informasi dan laporan 
yang dibutuhkan. Untuk di pelayanan seperti pendaftaran pasien, 
billing, farmasi, akuntansi, dll dapat menggunakan printer dot matrix 
sedangkan untuk kegiatan perkantoran dapat menggunakan printer 
ink jet atau printer laser. Pengaturan printer juga harus diubah 
dengan pengaturan menggunakan tinta minimal dan kualitas 
sehingga mengurangi biaya dan waktu pencetakan. 

Uninterrupted 
Power Supply 
(UPS) 

Gangguan pasokan listrik atau UPS dapat bekerja sebagai pengatur 
arus listrik dan pasokan daya darurat. UPS harus digunakan di 
semua komputer, perangkat jaringan dan server dasarnya untuk 
mengatur arus listrik, dan yang terpenting untuk menyediakan 
pasokan listrik cadangan darurat komputer bila mati listrik 

Document 
Scanners 

Alat pemindai dokumen digunakan untuk mendigitalkan gambar dan 
membantu dalam pekerjaan administrasi. 

 
Konektivitas 
SIK komputerisasi akan lebih cepat dan akurat dalam penyampaian informasi bila terdapat 
koneksi internet antar semua tingkatan manajemen kesehatan. Data terpilah dari rumah 
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sakit dan puskesmas dapat cepat untuk dikompilasi dan eskalasi lebih lanjut dengan koneksi 
internet. Akhirnya, data yang dikompilasi dapat diakses oleh seluruh lapisan pengambil 
keputusan dalam sistem kesehatan. 
 
Dengan alasan ini, koneksi internet untuk semua fasilitas kesehatan sangat penting bagi 
keberhasilan SIK. Seperti dijelaskan dalam konsep SIK komputerisasi, format transmisi data 
dapat sesuai dengan berbagai format tersedia, tetapi platform untuk transmisi masih 
menggunakan internet. Sejalan dengan akses internet yang menjadi lebih mudah dan 
murah, semua fasilitas kesehatan sampai ke tingkat puskesmas harus mengalokasikan 
anggaran untuk koneksi internet minimum ke 1 komputer untuk transmisi data kesehatan 
terpilahyang dikumpulkan. 
 
Pasokan Listrik 
Listrik merupakan komponen yang paling penting dari SIK komputerisasi dan akan 
menimbulkan masalahpaling besar dalam operasional terutama di daerah pedesaan. 
Pasokan listrik harus dipastikan dengan strategi berikut: 

1. Semua pasokan listrik ke perangkat SIK (termasuk perangkat jaringan) terlebih 
dahulu diatur oleh regulator tegangan. Hal ini akan membantu dalam mengurangi 
arus pendek yang secara permanen akan merusak perangkat mahal ini. Beberapa 
fungsi UPS dapat sebagai regulator tegangan dan juga menyediakan listrik 
cadangan. 

2. Strategi cadangan perlu diambil ketika sistem SIK komputerisasi sedang down 
(mengalami masalah) selama operasional di fasilitas kesehatan (rumah sakit atau 
puskesmas). Strategi cadangan dapat meliputi: 
a. Segera respon bila ada kegagalan pasokan listrik, segera matikan komputer dan 

server dengan benar yang sementara masih berjalan dengan menggunakan 
daya UPS.  

b. Bila kegagalan pasokan listrik terus berlanjut, operasional data kembali ke sistem 
manual. 

c. Setelah kembalinya pasokan listrik, data manual harus ditransfer kembali ke 
sistem SIK pada hari kerja yang sama. 

3. Genset (pembangkit listrik cadangan/pengganti) yang bahan bakar dapat 
menyediakan pasokan listrik bila terjadi pemadaman listrik. 
 

Penyimpanan berkas/dokumen 
Pemilihan peralatan simpan tergantung pada jenis, media dan ukuran berkas/dokumen 
termasuk dokumen elektronik. Namun demikian secara umumperalatan tersebut memiliki 
karakteristik tidak mudah terbakar (sedapat mungkin memiliki daya tahan sekurang-
kurangnya 4 jam kebakaran), kedap air dan bebas medan magnet untuk jenis arsip berbasis 
magnetik/elektronik. Penggunaan sistem keamanan ruang penyimpanan berkas/dokumen 
seperti pengaturan akses, pengaturan ruang simpan, penggunaan sistem alarm dapat 
digunakan untuk mengamankan arsip dari bahaya pencurian, sabotase, penyadapan dan 
lain-lain. 

 
Komponen infrastruktur lainnya 
Komponen infrastruktur yang juga penting yaitu ruang kerja. Ruangan kerja selain untuk 
petugas, juga untuk perangkat kerja. Agar petugas nyaman dalam bekerja, harus 
diperhatikan jumlah dan penempatan, perangkat komputer agar ruangan tidak sempit dan 
efisien, pencahayaan, sirkulasi udara dan colokan listrik. 

 
 
 



9 IMPLEMENTASI PROYEK KOMPUTERISASI SIK 
 

9.1 PERENCANAAN 

Dalam pengembangan SIK Terkomputerisasi, langkah utama yang harus dilakukan sebelum 
pelaksanaan implementasi, adalah dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu. 
Perencanaan ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan 
dalam SIK. Hal yang paling mendasar dalam perencanaan adalah dengan menetapkan 
tujuan dari pengembangan proyek SIK terkomputerisasi tersebut, serta masalah apa yang 
sedang dan akan dihadapi serta merumuskan jalan keluar untuk pemecahannya. Penetapan 
tujuan pengembangan proyek SIK harus jelas karena akan menjadi pedoman dalam 
pelaksanaan tahapan selanjutnya dari implementasi proyek SIK, yaitu tahap monitoring dan 
evaluasi.  
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan proyek pengembangan SIK 
diantaranya adalah : 
 

• Cakupan dan Desain Sistem 

Cakupan atau ruang lingkup pengembangan SIK harus ditentukan dari awal untuk 
memastikan secara akurat besarnya sumber daya dan waktu pengerjaan yang 
dibutuhkan. Dokumentasi mengenai ruang lingkup pengembangan Sik tersebut akan 
penjadi panduan secara umum/global dalam pelaksanaan pengembangan SIK 
Terkomputerisasi. Berdasar pada cakupan/ruang lingkup global tersebut dapat dibuat 
daftar kebutuhan sistem secara lebih spesifik. Kebutuhan spesifik ini kemudian 
disusun menjadi dokumentasi persyaratan fungsional dan spesifikasi sistem, yang 
akan menjadi bagian dari dokumen pengadaan. 
 

• Anggaran 

Setelah penentuan ruang lingkup dan tujuan pembangunan SIK, rencana anggaran 
yang sesuai dengan harga pasaran harus dibuat. Dengan adanya rencana anggaran 
tersebut, maka proses pengajuan rencana anggaran untuk pendanaan proyek SIK 
bisa dilakukan. Perencanaa anggaran yang akurat sangat penting untuk memastikan 
proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, tanpa adanya resiko kekurangan 
dana pada sebelum selesainya proyek.  
Penentuan anggaran bisa dilakukan melalui penelitian harga pasar atau penelitian 
anggaran proyek yang lain yang sejenin. Dalam proses penelitian anggaran, panitia 
disarankan untuk berkomunikasi dengan panitia pengadaan dari fasilitas / dinas lain 
yang mempunyai pengalaman dalam proyek yang sama. Strategi lain yang bisa 
dilaksanakan adalah melalui process Request for Information (RFI).  
RFI adalah permintaan informasi anggaran melalui proses terbuka dimana pemasok 
atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan menyediakan layanan yang 
diperlukan bisa memberikan proposal dan daftar harga. Dari proposal tersebut, 
panitia pengadaan bisa membuat estimasi anggaran yang diperlukan.   
 

• Aktivitas dan Sumber Daya 

selain perencanaan anggaran, perencanaan sumber daya yang diperlukan juga amat 
penting. Sumber daya tersebut adalah waktu dan sumber daya manusia. Aktivitas 
detail harus direncanakan dan setiap aktivitas ini harus dialokasikan waktu dan 
sumber daya yang diperlukan. Proyek pengembangan SIK berhubungan dengan 
banyaknya sumber daya yang harus disiapkan, yang akan menghabis biaya yang 
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cukup besar. Sehingga diperlukan perencanaan anggaran yang akurat agar dapat 
dilakukan efisiensi biaya. 
 

• Kendala Implementasi SIK 

Dalam pelaksanaan proyek pengembangan SIK, kadang timbul berbagai kendala 
yang mungkin dapat menghambat kelancaran proyek. Untuk itu sebisa mungkin 
harus dilakukan identifikasi terhadap kendala yang mungkin dihadapi pada saat 
pelaksanaan proyek tersebut sejak awal, dan didokumentasikan supaya langkah 
langkah pencegahan bisa diidentifikasi dan dilaksanakan.  
Kendala-kendala yang sudah teridentifikasi mungkin saja berubah pada saat proyek 
sudah berjalan, namun dengan adanya proses identifikasi permasalahan sejak awal, 
maka kendala yang timbul akan lebih mudah untuk ditanggulangi.  

 
Adapun hal-hal yang harus dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah : 

 

9.1.1 ANALISIS DAN DOKUMENTASI KEBUTUHAN SISTEM 

Dengan berdasarkan dokumen cakupan sebagai pedoman, proses analisis detail kebutuhan 
system dan user harus dilaksanakan. Semua kebutuhan sistem dan kebutuhan pengguna 
harus didokumentasikan dengan jelas kerana ini akan digunakan di dalam dokumentasi 
spesifikasi pengadaan dan menjadi fondasi dalam pengembangan sistem nantinya.  

 

9.1.2 PERANGKAT KERAS, JARINGAN DAN INFRASTRUKTUR 

Menganalisis persyaratan untuk hardware dan jaringan harus dilakukan melalui analisis 
prasarana fisik yang tersedia di fasilitas tersebut pada saat ini. Sebuah tim ahli teknis harus 
melakukan survei fasilitas fisik untuk mengidentifikasikan hal berikut: 
 

Perangkat 
Keras 

Persyaratan untuk komputer, printer dan perangkat periferal 
seperti mouse, keyboard, dan scanner barcode harus didefinisikan 
berdasarkan fungsi yang diperlukan pada sistem. Persyaratan 
harus menyertakan jumlah, lokasi dan spesifikasi (misalnya 
memori komputer, prosesor, jenis dan ukuran monitor, kecepatan 
printer, dan ukuran hasil cetakan) dari semua perangkat keras 
yang dibutuhkan. 
Produk dari analisis dan survei ini adalah Bill of Quantity 
(BOQ)atau daftar barang pengadaan. Di dalam daftar ini, semua 
peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan system baru akan 
dikompilasi. 

Jaringan Pembentukan jaringan komputer (LAN atau WAN) akan ditentukan 
oleh Grand Design sistem. Untuk membangun LAN, tata letak 
bangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur yang tersedia saat 
ini harus dianalisa sebelum desain jaringan dibuat. Tergantung 
kepada Grand Desain sistem, konektivitas jaringan luas atau WAN 
mungkin juga digunakan apabila diperlukan.  
Berdasarkan desain jaringan, perangkat jaringan dan komponen 
lain yang dibutuhkan dalam implementasi dapat ditentukan jumlah 
dan jenisnya, termasuk jaringan kabel (serat optik atau UTP) 
switch, router, perangkat lunak jaringan dan lain-lain.  
Hasil dari process ini adalah Bill of Quantity(BOQ) atau daftar 
barang pengadaan. 

Infrastruktur Infrastruktur tambahan lainnya yang amat penting untuk 
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lain keberhasilan pembangunan suatu SIK komputerisasi yang 
seringkali diabaikan termasuk pasokan listrik, penempatan 
komputer, meja dan kursi dan outlet listrik di lokasi penempatan.  
Seringkali persyaratan untuk infrastruktur tambahan ini harus 
dibeli melalui proses pengadaan secara terpisah (misalnya meja, 
kursi, dan renovasi untuk ruang kerja atau outlet listrik menginstal) 
diluar pengadaan untuk perangkat IT. 

 

9.1.3 SOFTWARE APLIKASI  

Aplikasi perangkat lunak yang diperlukan harus dipecah menjadi modul-modul tertentu 
dalam dokumen Ruang Lingkup SIK. Modul yang ada pada suatu SIK komputerisasi 
umumnya pendaftaran pasien, klinik, inventori, farmasi, dan lain-lain. Modul yang diperlukan 
harus didetailkan lebih lanjut untuk menentukan fungsi-fungsi dan fitur secara tepat termasuk 
proses alur kerja harus didefinisikan secara jelas sesuai dengan langkah kerja di lapangan 
dan output (seperti laporan) yang diperlukan. Proses ini juga akan membantu dalam desain 
perangkat keras (Penentuan jumlah dan lokasi peralatan). 
 
Contoh persyaratan suatu perangkat lunak: 
 

Modul Spesifikasi 
Manajemen 
Pasien 

Mendaftar pasien baru di dalam fasilitas kesehatan dengan 
mengentri variable berikut: 
9 Nama pasien 
10 Alamat pasien 
11 Jenis kelamin 
12 Umur 
13 Tipe asuransi kesehatan 
Setelah pendaftaran, sistem secara otomatis harus menetapkan 
nomor rekam medis yang akan sesuai dengan format penomoran 
yang telah ditentukan MR. 
Setelah pendaftaran, kunjungan baru harus terdaftar untuk pasien. 
Semua kunjungan juga harus disertai dengan "Nomor kunjungan" 
yang juga secara otomatis ditetapkan oleh sistem. 
No MR dan No Kunjungan merupakan dua jenis sistem penomoran 
yang berbeda dan keduanya harus unik. No MR tidak akan berubah 
setelah diberikan kepada seseorang pasien dan akan digunakan 
sebagai pengenal unik seorang pasien.  
No Kunjungan diberikan untuk setiap kunjungan yang dilakukan 
oleh pasienke fasilitas kesehatan. Satu pasien hanya bisa memiliki 
satu nomor MR dan bisa memiliki beberapa nomor kunjungan, satu 
nomor kunjungan untuk setiap kunjungan ke fasilitas kesehatan. 
Dan Lain Lain 
Kebutuhan Pelaporan 
Laporan sensus harian  
Detil pasien secara rinci 

Fungsi pelaporan harus dinamis dan memberikan pengguna opsi 
untuk memilih variabel seperti periode waktu dan variabel yang 
relevan lainnya. 

 
Dengan dokumentasi rinci mengenai persyaratan kebutuhan sistem dan pengguna, 
perusahaan vendor atau pihak ketiga yang berpartisipasi dalam proses pengadaan 
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perangkat lunak akan dapat mengusulkan sebuah software yang komprehensif untuk 
memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan dan pengguna. 
 

9.2 PENGADAAN 

• Setelah semua langkah persiapan selesai dilakukan, langkah dokumen-dokumen 
pengadaan sekarang dapat dikembangkan. Dokumen pengadaan harus selengkap 
mungkin, merincikan setiap aspek kebutuhan dan persyaratan proyek untuk 
memastikan usulan akurat oleh vendor yang mengikut lelang.  

• Dokumen-dokumen penawaran harus dikembangkan sesuai dengan pedoman 
pengadaan Nasional atau lokal. Sebuah komite evaluasi harus ditetapkan dan 
rekomendasi adalah untuk melakukan lelang secara Nasional.  

• Sebagai implementasi SIK komputerisasi adalah upaya sulit dan dengan demikian 
membutuhkan keterampilan khusus SIK, dan manajemen proyek. Keterampilan ini 
harus diselaraskan dalam suatu tim profesional yang sangat berpengalaman. Panitia 
pengadaan dan semua pemangku kepentingan harus memastikan bahwa badan 
implementasi (atau vendor TI) memiliki keahlian yang diperlukan. Oleh karena itu 
penting bahwa Provinsiosal dievaluasi secara menyeluruh dan tidak hanya dari aspek 
keuangan.  

• Pengadaan juga harus mengadopsi syarat pembayaran secara bertahap dimana 
pembayaran yang dirilis berdasarkan persentase yang disepakati pada waktu yang 
berbeda / tonggak proyek berdasarkan tahapan penyelesaian proyek.  
 

9.3 IMPLEMENTASI 

Setelah tahap pengadaan selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan 
atau implementasi yang akan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup dan rencana anggaran 
yang sudah jelas terdokumentasi dan disetujui oleh pimpinan. Sesuai dengan jadwal yang 
sudah dibuat, maka kegiatan implementasi dapat mulai dilakukan.  
 
Upaya pelaksanaan harus dimulai dengan pertemuan “kick off” untuk memperkenalkan 
seluruh proyek dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan kepada staf fasilitas 
kesehatan. Upaya pelaksanaan (menurut urutan kronologis tetapi mungkin dijalankan secara 
paralel) dapat didefinisikan sebagai berikut: 

• Pemasangan infrastruktur jaringan  

• Pemasangan dan penempatan perangkat keras 

• Analisis kebutuhan pengguna oleh vendor TI 

• Pengembangan/kustomisasi perangkat lunak aplikasi 

• Pengujian/testing 

• Menginstal perangkat lunak 

• Pelatihan user 

• Pendampingan user 

• Pelepasan system manual (di drop dan migrasi total ke sistem komputerisasi) 

• Penyelesaian permasalahan (troubleshooting) secara berkesinambungan. 

Tergantung ruang lingkup proyek, kegiatan implementasi pengembangan SIK bisa 
berlangsung antara 6 bulan sampai 2 tahun. Beberapa hal penting yang menjadi kunci 
sukses implementasi adalah: 
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• Kapasitas Teknis - Keterampilan manajemen proyek baik dari vendor dan tenaga 
fasilitas kesehatan yang terlibat sangat penting dalam menunjang keberhasilan 
proyek pengembangan SIK.  

 

• Dukungan pihak manajemen - Selama tahap implementasi, kurangnya 
kepemimpinan pihak manajemen dan dukungan dalam pelaksanaan proyek 
pengembangan SIK akan menjadi kendala dalam tahap implementasi. Kegiatan 
implementasi ini harus dipandu dan didorong oleh pihak manajemen terutama dalam 
hal manajemen perubahan dan disiplin pengguna SIK Terkomputerisasi. Pengguna 
umumnya akan menolak perubahan dan solusi yang paling penting adalah tekanan 
dari pihak manajemen dan penekanan kepada perubahan positif yang dibawa oleh 
SIK baru tersebut.  

 

• Pendampingan Terhadap Pengguna - proyek SIK Terkomputerisasi pada dasarnya 
bertujuan untuk mengubah cara kerja fasilitas kesehatan, memperkenalkan alat baru 
dan metode kerja yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. 
Perubahan perilaku atau budaya harus mengadopsi suatu strategi jangka panjang di 
mana para pengguna dilatih secara terus-menerus. Pendampingan secara terus 
menerus selama masa implementasi sangat penting untuk memastikan adanya 
dukungan dan bantuan terhadap setiap permasalahan teknis yang dihadapi oleh 
pengguna. Pelaksanaan Implementasi dengan hanya mengandalkan pelatihan saja 
tanpa adanya pendampingan, kemungkinan besar akan menemui kegagalan, 
dikarenakan pengguna tidak dibiasakan untuk mengubah cara kerja mereka. 
kegiatan pendampingan harus dijalankan selama minimal 6 bulan dengan ahli 
aplikasi "mengunjungi" pengguna setiap hari untuk mengecek kemungkinan 
kesalahan sistem atau masalah yang dihadapi oleh pengguna. 
 

9.4 PELATIHAN 

Kebutuhan pelatihan tenaga pelaksana pengelolala SIK fasilitas pelayanan kesehatan juga 
harus dianalisis dan didokumentasikan secara jelas dalam dokumen pengadaan. Hal ini 
penting bagi penawar/vendor untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan untuk pelatihan 
yang akan dilakukan. Pembelian perangkat lunak harus senantiasa diadakan bersama paket 
pelatihan. Ada beberapa jenis pelatihan yang dibutuhkan: 
 

• Pelatihan pengunaan komputer dasar 

• Pelatihan pengunaan aplikasi SIK elektronik (data entri, pembuatan laporan, dll). 

• Penyelesaian permasalahan sederhana pada perangkat komputer dan jaringan. 

• Pelatihan TIK untuk bagian/divisi SIM yang akan menjadi penanggungjawab dalam 

penanganan permasalahan, pemeliharaan SIK komputerisasi setelah tahap 

implementasi oleh vendor. Ini termasuk menginstal perangkat lunak, membuat 

backup database, query database sederhana, dan pemeliharaan/penyelesaian 

permasalahan sederhana dalam bidang perangkat keras dan jaringan.  

Untuk meminimalkan jumlah orang yang harus dilatih (biaya pelatihan biasanya 
dikorelasikan dengan jumlah orang yang harus dilatih), hanya karyawan operasional yang 
akan memakai perangkat lunak dan karyawan senior yang harus diberikan perioritas dalam 
pelatihan. 
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9.5 PENDAMPINGAN 

Pada masa pendampingan, staf teknis dari perusahaan vendor akan mendampingi 
pengguna dalam penggunaan sistem. Petugas pendamping akan membimbing pengguna 
setiap hari selama masa pendampingan yang ditentukan, untuk memastikan bahwa sistem 
berjalan dengan baik dan pengguna dapat menjalankan sistem secara benar. 
Pada saat pendampingan ini, petugas pendamping harus memastikan bahwa semua fungsi 
pada sistem telah dicoba, dan mengawasi pengguna pada saat operasional sistem. 

9.6 PENGUJIAN 

Pada saat masa implementasi dianggap selesai, secara resmi fase pengujian harus dimulai. 
Perwakilan dari panitia pengadaan (termasuk para ahli teknis dari fasilitas kesehatan) harus 
menguji dan melihat apakah SIK Terkomputerisasi yang telah diimplementasikan sudah 
sesuai dengan semua persyaratan yang ditentukan dalam kontrak pengadaan. Setelah 
pengujian komprehensif telah dilakukan pada sistem, pengguna dari semua departemen 
harus menandatangani surat berita acara pengujian dan serah terima sistem. Setelah itu, 
masa garansi dan tahap pemeliharaan bisa dimulai. 

9.7 JAMINAN 

Semua perangkat terkait dengan SIK Terkomputerisasi harus memiliki minimal 6 bulan waktu 
garansi dari pihak vendor. Waktu garansi bisa lebih lama tergantung kepada kompleksitas 
aplikasi dan sistem. Ini adalah untuk memastikan agar error atau permasalahan sistem yang 
dihadapi akan diperbaiki oleh vendor. Permasalahan dengan sistem baru terutama yang 
berhubungan dengan perangkat lunak biasanya mulai terjadi ketika sistem mulai 
dipergunakan dalam operasional sistem. Di dalam perjanjian garansi, sebagian dari 
pembayaran minimal (contoh: 10% untuk pembayaran terakhir) harus disimpan dan hanya 
akan dibayar setelah waktu garansi selesai untuk menjaga kepentingan pembeli. 
 

9.8 PEMELIHARAAN PASCA IMPLEMENTASI  

Untuk menjamin kesinambungan SIK Terkomputerisasi, sebuah program pemeliharaan 
harus disertakan di dalam paket pengadaan, dimana harga pengadaan sudah termasuk 
sedikitnya 1 tahun pelayanan pemeliharaan dan garansi daripada vendor. Hal tersebut 
bertujuan untuk memastikan supaya pihak penguna akan menerima bantuan pemeliharaan 
setelah tahap implementasi. Dalam tahap pemeliharaan ini, tim pengelola SIK pada pihak 
penguna (Puskesmas/rumah sakit) akan bisa mempelajari proses pemeliharaan, sehingga 
pada saat kontrak pemeliharaan oleh vendor selesai, pengelola SIK mampu melakukan 
proses pemeliharaan sistem secara mandiri tanpa harus melakukan kontrak tambahan untuk 
pemeliharaan selanjutnya.  
 
Pemeliharaan setelah pelaksanaan idealnya harus meliputi hal-hal berikut: 

• Penempatan karyawan IT “full time” dari pihak vendor yang ditempatkan di lokasi 

fasilitas pelayanan/pengguna untuk membantu tim IT pengelola SIK yang mungkin 

masih baru (minimal untuk 6 bulan pertama setelah selesainya implementasi). Tim ini 

bisa memberikan “on the job training” dan “transfer of knowledge” kepada tim IT di 

fasilitas pelayanan. 

• Dukungan teknis dari pihak vendor untuk memastikan permasalahan teknis dapat 

diatasi, termasuk jaminan dalam kustomisasi aplikasi SIK untuk memenuhi 

perubahan kebutuhan software yang pasti akan muncul.  

• Pemberian pelatihan ulang terutama untuk staff yang baru dirotasi. 
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10 PENUTUP 
 

Demikian uraian tentang petunjuk teknis penyelenggaraan komunikasi data yang 
menguraikan berbagai hal yang menyangkut tujuan, sasaran, muatan data (jenis informasi, 
definisi operasional, periodisasi), prosedur komunikasi data (alur, mekanisme, 
pengorganisasian, ketenagaan), pengelolaan data, sarana, dan pembiayaan komunikasi 
data di setiap jenjang administrasi. 
 
Betapapun, petunjuk teknis ini diakui masih banyak kekurangan dan masih memerlukan 
penjelasan yang lebih mendalam mengenai berbagai aspek tentang komunikasi data, namun 
demikian diharapkan petunjuk teknis ini dapat diterjemahkan dengan persepsi yang sama 
dan dapat memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat dijadikan acuan yang baik 
dalam penyelenggaraan komunikasi data.  
 
Di sini, peran dan tanggung jawab Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota dalam pengorganisasian pelaksanaan komunikasi data menjadi sangat 
strategis. Demikian pula -- sebagai landasan pijak -- koordinasi dan komitmen para 
pemangku kepentingan di pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan 
komunikasi data. 
 
Diharapkan dengan adanya petunjuk teknis SIK ini, semua pemangku kepentingan akan 
mengupayakan implementasi sesuai petunjuk teknis agar system yang diadopsi oleh pihak / 
lokasi yang berbeda bisa distandardisasikan. 
  



Petunjuk Teknis Sistem Informasi Kesehatan Indonesia 2011 

Page 95 of 96 

 

11 LAMPIRAN 
 
Semua lampiran di dalam file excel (softcopy) 

11.1 Dataset minimal di puskesmas  

11.2 Lampiran dataset rumah sakit  

11.3 Dataset rumah sakit individual  

11.4 Formulir pendaftaran dalam gedung  

11.5 Formulir pelayanan kunjungan rawat jalan  

11.6 Formulir pelayanan resep obat pasien  

11.7 Formulir penerimaan dan pengeluaran obat  

11.8 Formulir pemeriksaan laboratorium  

11.9 Formulir pemeriksaan radiologi  

11.10 Formulir pelayanan rawat inap  

11.11 Formulir pembayaran biaya pasien/kasir  

11.12 Dataset rumah sakit aggregat  

11.13 Lampiran: dataset minimal di poliklinik swasta (individu / praktek bersama)  

11.14 Lampiran: dataset minimal bidan swasta  

11.15 Lampiran: dataset minimal di laboratorium swasta  

11.16 Lampiran: dataset minimal di radiologi swasta  

11.17 Lampiran: dataset minimal di apotek  


