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Drg. Sri Widowati Saptorini, MM 

DKK Sragen 

  PENGERTIAN  

adalah tatanan berbagai komponen data dan 

informasi kesehatan yang saling terkait satu dengan 

yang lainnya untuk 

menghasilkan data dan informasi tentang kondisi 

kesehatan dan kinerja kesehatan 

suatu wilayah. 
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Data/informasi yang merupakan hasil 
pencatatan dan pelaporan yang bersifat 

tahunan 

Hasil kinerja 
standar 

pelayanan 
minimal 
(SPM) 

Profil 
kesehatan 
dan data 
inventori 
(termasuk 

ketenagaan) 

Laporan 
kesehatan 

daerah 
(Lapkesda) 

INDIVIDUAL BASED 

• berasal dari kartu atau status 
rekam medis yang direkapitulasi 

COMMUNITY BASED 

• berasal dari hasil surveillance atau 
studi yang dilakukan di masyarakat 
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 Pemanfaatan informasi yang berasal dari 

Puskesmas dapat berupa : 
1. Cakupan Program misalnya  (KIA , Gizi, 

imunisasi,dll) 

2. Gambaran kunjungan di Puskesmas 

3. Gambaran 10 penyakit terbanyak 

4. Gambaran penyebab kematian berdasar umur dan 

jenis penyakit 
5. Gambaran penyakit yang dapat dicegah dengan 

imunisasi 
6. Gambaran penggunaan obat di Puskesmas 

7. Gambaran hubungan antara pola penyakit dan pola 

penggunaan obat 

 Pengumpulan data dari masyarakat dapat 

memberikan informasi tentang: 

 1. Health determinants (sosioeconomi, lingkungan, 

perilaku dan faktor genetic) 

2.    Masukan (inputs) untuk sistem kesehatan  

3. Performance or outputs (keluaran) dari 

keberhasilan atau         kegagalan sistem kesehatan 

4. Health outcomes (mortality, morbidity, disability,                     

well-being, disease outbreaks and health status) 

5. Health inequities in determinants, coverage and use 

of 

 services, and outcomes 
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Keterangan 
Data dientri dari tingkat puskesmas 

kemudian diupload ke kabupaten. (Bagi 

Puskesmas yang tidak tersedia jaringan 

internet, data dapat dikirim lewat file 

elektronik. Jika ada Puskesmas yang 

belum memiliki komputer, laporan dikirim 

dalam bentuk tertulis, kemudian Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan 

melakukan entri data) 

 Di Dinas Kesehatan Kabupaten sendiri 

juga melakukan entri data yang berasal 

dari sumber data tingkat kabupaten 

dengan jaringannya. 

 

 

 Setelah data rekap puskesmas dan data 

entri tingkat kabupaten dengan 

jaringannya sudah selesai, bisa di upload 

ke Dinas Kesehatan Provinsi 
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 DinasKesehatan Provinsi sendiri juga 
mempunyai tugas entri data untuk data 
pada tingkat provinsi dengan jaringannya 

 

  

 Semua data yang sudah masuk ke Pusat 
Data dan Informasi Dinas Kesehatan 
Provinsi kemudian diolah dan disajikan 
dalam berbagai bentuk dan media, 
diantaranya melalui WEB dengan alamat 
www.health-lrc.or.id. 

 Laporan ke Gubernur, Menteri Kesehatan dan 

Menteri Dalam Negeri dikirim dalam bentuk 

buku. 

 

Untuk informasi publik disediakan di website 

yang ada. 
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 Kemenkes RI No. 932/Menkes/SK/VIII/2002 

Manajemen Data dan Informasi Kesehatan 

Satu Pintu, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah 

 Sistem Informasi Kesehatan 
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