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SISTEM INFORMASI KESEHATAN



PENGERTIAN SIK

• 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.



PRINSIP PENGEMBANGAN SIK

• Keamanan dan kerahasiaan data

• Standarisasi

• Integrasi

• Keterwakilan

• Kemudahan akses

• Pemanfaatan teknologi informasi komunikasi

• Etika, integritas dan kualitas



KOMPONEN PENGELOLAAN SIK

• Upaya Kesehatan;  

• Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 

• Pembiayaan Kesehatan;  

• Sumber Daya Manusia Kesehatan; 

• Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan;  

• Manajemen, Informasi, Dan Regulasi Kesehatan; dan  

• Pemberdayaan Masyarakat.



FAKTOR SUKSES PENGELOLAAN SIK

• Keberhasilan penyelenggaraan sistem kesehatan nasional sangat 
ditentukan oleh penyelenggaraan sistem kesehatan di daerah. Sistem 
Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) yang mendukung keberhasilan 
penyelenggaraan sistem kesehatan nasional sangat tergantung dari 
keberhasilan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) yang 
melekat pada sistem kesehatan daerah. 



STRATEGI PENGELOLAAN SIK

• Integrasi dan penyederhanaan sistem-sistem informasi (pelaporan) 
yang ada.

• Pelaksanaan pengumpulan dan pemanfaatan data dan informasi 
terintegrasi.

• Fasilitasi pengembangan SIKDA

• Pengembangan teknologi dan sumber daya informasi.



STRATEGI PENGELOLAAN SIK

• Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk manajemen.

• Pengembangan pelayanan data dan informasi untuk masyarakat.



PENGELOLAAN SIK DI INDONESIA

• Pengelolaan SIK Manual

• Pengelolaan SIK Komputerisasi Offline

• Pengelolaan SIK Komputerisasi Online



SIK TERINTEGRASI

• 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



SIK TERINTEGRASI

• 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.



SIK TERINTEGRASI

• 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.



MODEL SIK 
NASIONAL

18-02-2018 13



PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI & 
KOMUNIKASI
• Sistem Informasi di Puskesmas

• Sistem Informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

• Sistem Informasi di Dinas Kesehatan Provinsi.

• Sistem Pelaporan dari  Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan 
lainnya.

• Sistem Pelaporan dari  Lintas Sektor

• Survey dan Sensus



KOMPONEN SIK

• Sumber data, baik manual maupun elektronik

• Dataset pertukaran data (agregat dan/atau individual)

• Bank Data, berisi Database invidual dan/atau agregat

• Sistem informasi untuk pencatatan dan pelaporan (komputerisasi 
atau manual)



KOMPONEN SIK

• Informasi (dengan media web, softcopy, hardcopy)

• Koneksi antar sistem dan/atau sub sistem

• Pengguna (internal dan/atau eksternal)



MODEL SIK 
DAERAH
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