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 SIK Nas dikembangkan dengan 
memadukan SIK daerah dan Sistem 
Informasi lain yang terkait, seperti: 
› Data fasilitas kesehatan 

› Data berdasarkan masyarakat 

› Data upaya kesehatan 

› Data pembiayaan kesehatan 

› Data SDM kesehatan 

› Data obat dan perbekalan kesehatan 

› Data pemberdayaan masyarakat di bidang 
kesehatan 

› Data manajemen kesehatan 
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 Data kurang akurat 
 Pengiriman dari puskesmas/RS tidak tepat 

waktu 
 Data yang dikumpulkan terlalu banyak 
 Memberi beban kepada petugas 
 Kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana SIK 

kurang 
 Pengolahan dan pemanfaatan data di 

berbagai tingkat administrasi masih belum 
optimal 

 Umpan balik jarang dilakukan 
 Perlengkapan komputer kurang memadai 
 Dana terbatas 
 Belum mengakomodasi data dari sektor lain 

 
 

 Monitoring 

 upaya sistematis yang bersifat periodik atau 

 terus menerus (berkesinambungan) untuk 

mengetahui sedini mungkin apakah pelaksanaan 

program sesuai atau menyimpang dari rencana 

semula dengan memanfaatkan sekumpulan 

indikator terpilih. 
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 Diharapkan dapat menjawab dua 

pertanyaan penting, berikut ini: 

 

1. Apakah program telah mencapai 

populasi atau target yang diinginkan? 

2. Apakah pelaksanaan program sesuai 

dengan yang direncanakan? 

 Evaluasi 

 Proses periodik dan sistematis untuk 

menilai seluruh fungsi organisasi dengan 

cara menilai hasil yang dicapai 

kemudian dibandingkan dengan 

tujuan/harapan/target yang ingin 

dicapai 
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 Tujuan Evaluasi adalah untuk menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

 

1. Apakah tujuan telah tercapai? 

2. Berapa besar pengaruh program? 

3. Apa saja hasil atau akibat yang tidak diharapkan 

dari program? 

4. Bagian program mana yang paling atau kurang 

berhasil? 

 Apabila kita akan melakukan evaluasi 
program maka memfokuskan pada 
indikator 

 outcome di tingkat masyarakat 

 Apabila kita akan melakukan monitoring 

 maka memfokuskan pada indikator 
kinerja di tingkat program untuk 
mendapatkan 

 masukan tindakan korektif apa yang 
diperlukan 
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 Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah 

upaya dibidang kesehatan yang 

menyangkut tentang kesehatan ibu 

mulai dari pelayanan dan pemeliharaan 

kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi 

dan anak balita serta anak pra sekolah 

(Depkes, R.I., 1997). 

 Tujuan program KIA adalah peningkatan derajat 

kesehatan ibu, bayi dan anak beserta keluarganya 

secara optimal melalui pemantapan dan 

meningkatkan mutu pelayanan KIA secara efektif 

dan efisien. 

 

 

 Pelayanan KIA yang efektif dan efisien diharapkan 

dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi (AKB). 
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 Kegiatan pokok dalam pemantapan dan 

peningkatan mutu pelayanan KIA saat 

iniadalah sebagai berikut: 

 
1.  Peningkatan pelayanan antenatal di semua fasilitas pelayanan 

dengan mutu sesuai standar serta menjangkau seluruh sasaran. 

2.  Peningkatan pertolongan persalinan ditujukan kepada 

peningkatan pertolongan oleh tenaga kesehatan kebidanan. 

3.  Peningkatan deteksi dini risiko tinggi/komplikasi kebidanan, baik 

oleh 

 tenaga kesehatan maupun dimasyarakat oleh kader dan 

dukun bayi, serta 

 penanganan dan pengamatannya secara terus menerus. 

4.  Peningkatan penanganan komplikasi kebidanan secara 

adekuat dan pengamatan secara terus menerus oleh tenaga 

kesehatan. 

5.  Peningkatan pelayanan neonatal dan ibu nifas dengan mutu 

sesuai standar 

 dan menjangkau seluruh sasaran (Depkes, R.I., 2002). 

1. Pelayanan Antenatal (ANC). 

2. Penjaringan dini kehamilan berisiko 

3. Kunjungan ibu hamil 

4. Kunjungan baru ibu hamil (K1) 

5. Kunjungan Ulang 

6. Kunjungan Ulang Ibu Hamil (K4) 

7. Persalinan oleh Tenaga Kesehatan 
(Linakes) 

8. Kunjungan Neonatal (KN) dan Nifas 
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 Pemantapan pelayanan KB dewasa ini 
diutamakan pada kegiatan pokok sebagai 
berikut : 

1. Peningkatkan mutu pelayanan KB dengan memberikan 
pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan, oleh 
tenaga yang terampil dan berkompeten. 

2. Peningkatan manajemen dalam pelayanan KB dengan lebih 
memperhatikan pencatatan dan pelaporan 

3. Melaksanakan penyeliaan fasilitatif yaitu penyeliaan yang 
lebih mengutamakan kajian terhadap sistem dalam 
menemukan masalah atau penyebab rendahnya kinerja. 

4.  Mnegintegrasikan palayanan KB ke dalam Sistem kesehatan 
setempat 
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 Definisi Operasional: Komplikasi adalah Peserta KB baru 
atau lama yang mengalami gangguan kesehatan 
mengarah pada keadaan patologis, sebagai akibat 
dari proses tindakan/pemberian/pemasangan alat 
kontrasepsi yang digunakan seperti: perdarahan, 
infeksi/abses, fluor albus bersifat patologis, perforasi, 
translokasi, hematoma, tekanan darah meningkat, 
perubahan HB, expulsi (Depkes, 2005:16). 

  

 Komplikasi yang terjadi dalam periode satu tahun 
kalender dihitung satukali. Diihitung per metode IUD, 
Implant, suntik, Pil, MOP, dan MOW 
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