
Draft 29-09-06 
 
 
 
 

Standar Tenaga 

Sistem Informasi Kesehatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUSAT DATA DAN INFORMASI 

DEPARTEMEN KESEHATAN RI 

2006 

 
 
 

DAFTAR ISI 



 1 

 

I.  PENDAHULUAN .........................................................................................  

 A. Latar Belakang ....................................................................................   

 B. Tujuan  .............................................................................................   

  1.Tujuan Umum ...................................................................................   

  2.Tujuan Khusus ...................................................................... .......... 

 C. Sasaran .................................................................................................. 

 D. Pengertian .............................................................................................. 

II. KEGIATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN ........................................ 

 A.   Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas ......................... 

 B. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Rumah Sakit .......................  

 C. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan  

  Kabupaten/ Kota................................................................................... 

 D. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi ... 

 E. Kegiatan Sistem Informasi Kesehatan di Pusat/ Departemen 

  Kesehatan ...........................................................................................  

III. STANDAR TENAGA  SISTEM INFORMASI KESEHATAN ......................... 

 A.   Standar Tenaga  Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas ............. 

 B. Standar Tenaga  Sistem Informasi Kesehatan di Rumah Sakit ...........  

 C. Standar Tenaga  Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan  

  Kabupaten/ Kota................................................................................... 

 D. Standar Tenaga  Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan  

  Provinsi   

E. Standar Tenaga  Sistem Informasi Kesehatan di Pusat/ Departemen  

 Kesehatan ........................................................................................... 

IV. PEMBINAAN TENAGA  SISTEM INFORMASI KESEHATAN ..................... 

 A.   Pendidikan dan Pelatihan .................................................................... 

 B. Pengembangan Karir ...........................................................................  

V. PENUTUP .............................................................................................   

KEPUSTAKAAN  ............................................................................................. 

 

 
I. PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 



 2 

 
Dengan Visi Memandirikan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Departemen 
Kesehatan mempunyai Misi membuat Rakyat Sehat. Untuk mencapai visi 
dan misi tersebut ditempuh empat strategi utama, yaitu: 1) Menggerakkan 
dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat), 2) Meningkatkan 
akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, 3) 
Meningkatkan surveilans, monitoring dan sistem informasi kesehatan, 
dan 4) Meningkatkan pendanaan kesehatan.  
 
Untuk meningkatkan sistem informasi kesehatan perlu diperhatikan 
komponen dasar dari informasi kesehatan, yaitu: kualitas data, 
ketersediaan  sarana yang memadai baik hardware maupun software, 
prosedur dan mekanisme manajemen data serta ketersediaan tenaga 
yang terlatih dan berdedikasi di masing-masing level manajemen 
kesehatan yang berbeda. 
 
Data dan informasi kesehatan di Indonesia saat ini dipandang masih 
kurang berkualitas, data yang ada tidak akurat, tidak lengkap dan tidak 
tepat waktu. Hal tersebut tidak lepas dari kualitas dan kuantitas tenaga 
sistem informasi kesehatan (tenaga SIK) yang ada.  
 
Terkait dengan ketersediaan tenaga SIK, salah satu kebijakan 
pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS) dilakukan 
dengan mengembangkan sumber daya dan infrastruktur informatika, 
dengan mengutamakan pengembangan sumber daya manusia (SDM). 
Pengembangan SDM pengelola data dan informasi kesehatan tersebut 
dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan SDM kesehatan 
pada umumnya serta diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan 
kesejahteraan. 
 
Pengembangan tenaga SIK diharapkan menghasilkan tenaga SIK 
berkualitas, berdedikasi dan memadai kuantitasnya. Tenaga SIK dituntut  
mampu mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan 
informasi kesehatan secara akurat, tepat waktu dan sesuai kebutuhan. 
Untuk itu tenaga SIK perlu dimiliki pemahaman tentang statistik bidang 
kesehatan, aspek klinis dan program kesehatan, serta  kemampuan di 
bidang komputer/informatika. Kemampuan-kemampuan tersebut 
dipengaruhi oleh pendidikan formal, pelatihan yang diikuti, keterampilan, 
pengalaman kerja serta  motivasi dan dedikasi untuk terus 
mengembangkan diri.  
 
Ketersediaan tenaga yang berkualitas dan berdedikasi harus mendapat 
perhatian. Kurangnya jumlah, kemampuan dan dedikasi tenaga sangat 
mempengaruhi kualitas data. Kurangnya perhatian terhadap ketersediaan 
tenaga SIK terlihat antara lain ketika data untuk SIK direkam dan 
dikumpulkan salah satu/beberapa staf kesehatan umum di fasilitas 
kesehatan sambil mengerjakan aktivitas hariannya. Selain itu masih 
terdapat pandangan bahwa pekerjaan manajemen data kurang menarik 
dibandingkan bidang lain yang produknya dipandang lebih kongkrit 
dan/atau secara finansial lebih menjanjikan. Hal ini mengakibatkan adanya 
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rekruitmen tenaga SIK dengan kualitas yang kurang memadai yaitu dari 
mereka yang  performanya kurang memuaskan di program kesehatan lain. 
 
Untuk meningkatkan ketersediaan tenaga yang berkualitas dimulai dari 
perencanaan kebutuhan, rekruitmen tenaga, peningkatan keterampilan 
melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengembangan karir.  
 
Oleh karena itu, dibutuhkan standar tenaga pengelola SIK pada masing-
masing level manejemen yang berbeda sebagai  pedoman dalam 
perencanaan kebutuhan, rekruitmen, peningkatan keterampilan, 
pembinaan dan pengembangan tenaga pengelola SIK. Standar ini 
merumuskan jumlah, kompetensi dan pembinaan tenaga SIK untuk 
mencapai pengembangan SIK  yang optimal baik di  pusat maupun 
daerah.  

 
 
B. TUJUAN 
 
Tujuan Umum 
Meningkatnya sistem informasi kesehatan melalui ketersediaan tenaga 
sistem informasi kesehatan berkualitas 
 
Tujuan Khusus 

 
1. Tersusunnya standar tenaga SIK yang merumuskan: 

a. Jumlah tenaga pengelola SIK  
b. Kompetensi  
c. Pendidikan formal 
d. Pelatihan 
e. Sistem pengembangan karier 
yang dibutuhkan pada masing-masing level manajemen kesehatan 
(Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan 
Provinsi dan pusat) 

 
2. Tersedianya pedoman dalam pembinaan dan pengembangan tenaga 

pengelola SIK: 
a. Perekrutan tenaga  SIK 
b. Peningkatan kompetensi tenaga SIK 
c. Pengembangan karier tenaga  SIK 

 
 

C. SASARAN 
 
Sasaran dari Standar Tenaga Sistem Informasi Kesehatan adalah: 
1. Puskesmas 
2. Rumah Sakit 
3. Dinas Kesehatan Kabupaten 
4. Dinas Kesehatan Provinsi 
5. Pusat / Departemen Kesehatan 
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D. PENGERTIAN 

 
Sistem Informasi Kesehatan 
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 
 
Standar tenaga SIK 
Pedoman kompetensi dan jumlah minimal yang diharapkan pada tenaga 
pengelola SIK  

 
Puskesmas 
Unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang 
bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu 
wilayah kerja. 
 
Rumah Sakit 
Suatu fasilitas yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang 
memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang 
yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk 
orang-orang yang menderita sakit, cidera dan melahirkan. 
 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mendapat tugas dan 
bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. 
 
Dinas Kesehatan Provinsi  
Lembaga Pemerintah Daerah Propinsi yang mendapat tugas dan 
bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. 
 
Pusat Data dan Informasi Depkes RI 
Pelaksana tugas di bidang data dan informasi kesehatan yang berada 
langsung di bawah Menteri Kesehatan dan bertugas melaksanakan 
pengembangan SIK, bank data serta pelayanan data dan informasi di 
lingkungan Departemen Kesehatan. 
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II. KEGIATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN 
 

A.  KEGIATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI PUSKESMAS 
 
Di unit pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, tenaga kesehatan 
bertugas melaksanakan manajemen pasien/klien agar dapat dicapai 
pelayanan kesehatan kuratif dan preventif yang efektif. Oleh karena itu 
tugas-tugas administratif, termasuk pencatatan data, haruslah sedemikian 
rupa sehingga tidak sampai mengganggu tugas melayani pasien/klien. 
Mengumpulkan data yang dapat dan harus digunakan setempat untuk 
menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan adalah tugas utama dari 
pengelola Sistem Informasi Kesehatan di unit itu.  
 
Pengelola data di Puskesmas berwewenang dan bertugas untuk  
1. Mencatat dan mengumpulkan data baik kegiatan dalam gedung 

maupun luar gedung 
2. Mengolah data 
3. Membuat laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
4. Memelihara arsip/file/ bank data Puskesmas 
5. Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen 

pasien dan manajemen unit Puskesmas 
6. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan 

pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya.  
 
Tugas tersebut dapat diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 
1. Pengumpulan Data 

a. Data Morbiditas 
b. Data Penyediaan dan Pemakaian Obat 
c. Data Program 
d. Data Kegiatan (dalam gedung maupun luar gedung) 
e. Data Surveilans 
f. Data Dasar 
g. Data Sumber Daya 

2. Pengolahan Data 
a. Menghitung Data 
b. Memilah Data 
c. Memvalidasi Data 

3. Analisis dan Penyajian Data 
a. Pola Penyakit 
b. Masalah Kesehatan 
c. Presentasi/Desiminasi Data 
d. Penyusunan  Laporan 

 
 
 
 
 
 

B. KEGIATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI RUMAH SAKIT 



 6 

 
Rumah Sakit memerlukan Sistem Informasi Kesehatan yang tugas 
utamanya melayani fungsi-fungsi klinik dan administratif yang secara 
langsung dapat meningkatkan mutu pelayanan. Fungsi klinik mencakup 
rekam medik, hasil diagnosis, akses kepada kode diagnosis (misalnya 
ICD-10) dan prosedur standar, catatan untuk informasi esensial tentang 
pasien, atau peringatan bila terjadi ketidaksesuaian obat dan 
kontraindikasi. Sedangkan fungsi administratif mencakup arus pasien 
antara registrasi dan instalasi-instalasi, akuntansi dan penagihan, serta 
inventarisasi perbekalan farmasi. Sistem Informasi Kesehatan di Rumah 
Sakit memantau kondisi keuangan Rumah Sakit, mutu pelayanan, jenis 
dan volume pelayanan, lama perawatan, angka kematian, dan angka 
kesakitan. 
 
Pengelola data di sebuah rumah sakit berwewenang dan bertugas untuk: 
1. Memantau indikator kegiatan-kegiatan penting rumah sakit 

(penerimaan pasien, lama rawat, pemakaian tempat tidur, mortalitas, 
waktu tunggu, dan lain-lain) 

2. Memantau kondisi finansial rumah sakit (cost recovery) 
3. Memantau pelaksanaan sistem rujukan 
4. Mengolah data 
5. Mengirim laporan berkala ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota/ 

Provinsi/ Pusat  
6. Memelihara bank data 
7. Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen 

pasien dan manajemen unit rumah sakit 
8. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan 

pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya. 
 
Tugas tersebut dapat diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 
1. Pengumpulan, penyusunan dan updating data 

a. Data harian pasien rawat jalan 
b. Data harian pasien rawat inap 
c. Data harian gawat darurat 
d. Data sumber daya RS 

2. Pengolahan Data, penyusunan, pengkategorian, dan perbandingan 
dengan indikator RS 

3. Penyajian informasi pelayanan RS dan sumber daya yang tersedia 
4. Analisis dan interpretasi informasi 
5. Diseminasi laporan (harian, bulanan, triwulan dan tahunan) kepada 

manajemen dan unit terkait. 
 

Beban tugas dari tenaga SIK di rumah sakit tergantung pada kondisi 
rumah sakit tersebut antara lain jenis rumah sakit, kelas rumah sakit, 
jumlah tempat tidur, jumlah pasien dan sebagainya. 
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C. KEGIATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI DINAS 
KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 

 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota merupakan Pusat Jaringan dari Sistem 
Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota. Anggota-anggota jaringannya 
adalah: (1) Puskesmas, (2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 
Kabupaten/Kota, (3) Institusi-institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, (4) 
Gudang Perbekalan Farmasi, (5) Unit-unit Lintas Sektor terkait (BKKBN 
Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota, 
Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota, Dinas Sosial, dan lain-lain), 
(6) Rumah Sakit Swasta, (7) Sarana Kesehatan Swasta lain, (7) 
Organisasi Profesi Kesehatan, (8) Lembaga Swadaya Masyarakat, dan 
(9) Lain-lain. 
 
Sebagai pusat jaringan SIK Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota membentuk unit pengelola data di tingkat 
Kabupaten/Kota. Unit ini mempuyai wewenang :  
1. Mengolah data dari unit-unit pelayanan kesehatan dan sumber-

sumber lain 
2. Menyelenggarakan survei/penelitian bilamana diperlukan 
3. Membuat Profil Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memantau dan 

mengevaluasi pencapaian Kabupaten/Kota Sehat 
4. Mengirim laporan berkala/Profil Kesehatan Kabupaten/Kota ke Dinas 

Kesehatan Provinsi setempat dan Pemerintah Pusat 
5. Memelihara bank data  
6. Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen 

klien, manajemen unit, dan manajemen Sistem Kesehatan 
Kabupaten/Kota 

7. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan 
pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya 

8. Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di 
unit-unit kesehatan. 

 
Tugas tersebut dapat diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 
1. Penyusunan rencana kerja SIK kabupaten/kota 

a. Rencana kerja 
b. Perencanaan dan penyusunan profil kesehatan kabupaten/kota 
c. Perencanaan laporan tahunan 
d. Publikasi informasi 

2. Kegiatan Satistik 
a. Pengumpulan Data dari Puskesmas, rumah sakit dan unit 

pelayanan kesehatan lain di wilayahnya serta sumber-sumber lain 
i. Data Morbiditas 
ii. Penyediaan dan Pemakaian Obat 
iii. Data Program 
iv. Data Kegiatan 
v. Data Surveilans 
vi. Data Dasar 
vii. Data Tenaga 
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viii. Data Sumber Daya lain 
b. Manajemen/Pengolahan Data, termasuk validasi data 
c. Analisis dan Penyajian Data 

3. Pengembangan Profesi melalui penyusunan karya tulis 
4. Kegiatan Penunjang 

a. Mengikuti seminar/workshop 
b. Mengajar tentang topik data dan informasi kesehatan 

5. Monitoring dan Pedoman Teknis 
a. Penggunaan teknologi komputer 
b. Manajemen dan analisis data 
c. Penggunaan hasil analisis data oleh pemegang program 
d. Kesimpulan analisis data kegiatan pelayanan/program 

 
 
 

D. KEGIATAN  SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI DINAS 
KESEHATAN PROVINSI 

 
Dinas Kesehatan Provinsi bertugas mengkoordinasikan, mengawasi dan 
membimbing Dinas-dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Demikian juga 
dalam hal pengembangan Sistem Informasi Kesehatan. Informasi yang 
dihasilkan juga harus dapat memenuhi kebutuhan untuk penyelenggaraan 
manajemen Sistem Kesehatan Provinsi, yaitu kebutuhan dari Kepala 
Dinas Kesehatan, para Kepala Subdinas Kesehatan, dan Forum 
Kerjasama Lintas Sektor. 
 
Setiap Dinas Kesehatan Propinsi membentuk unit pengelola data di 
tingkat Propinsi. Unit ini mempuyai wewenang :  
1. Mengolah data dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, unit-unit 

pelayanan kesehatan milik Daerah Provinsi, dan sumber-sumber lain 
2. Menyelenggarakan survei/penelitian bilamana diperlukan 
3. Membuat Profil Kesehatan Provinsi untuk memantau dan 

mengevaluasi pencapaian Provinsi Sehat 
4. Mengirim laporan berkala/Profil Kesehatan Provinsi ke Pemerintah 

Pusat 
5. Memelihara bank data 
6. Mengupayakan penggunaan data dan informasi untuk manajemen unit 

dan manajemen Sistem Kesehatan Provinsi 
7. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan 

pihak-pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) di wilayah kerjanya.  
8. Melakukan bimbingan dan supervisi kegiatan informasi kesehatan di  

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan unit-unit pelayanan kesehatan 
milik Daerah Provinsi  

 
Tugas tersebut dapat diuraikan menjadi kegiatan-kegiatan sebagai 
berikut: 
1. Penyusunan rencana kerja SIK kabupaten/kota 

a. Rencana kerja 
b. Perencanaan dan penyusunan profil kesehatan provinsi 
c. Perencanaan laporan tahunan 
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d. Publikasi informasi 
2. Kegiatan Satistik 

a. Pengumpulan Data dari Kabupaten dan rumah sakit di wilayahnya 
i. Data Morbiditas 
ii. Data Program 
iii. Data Kegiatan 
iv. Data Surveilans 
v. Data Dasar 
vi. Data Tenaga 
vii. Data Sumber Daya lain 

b. Manajemen/Pengolahan Data, termasuk validasi data 
c. Analisis dan Penyajian Data 

3. Pengembangan Profesi melalui penyusunan karya tulis 
4. Kegiatan Penunjang 

a. Mengikuti seminar/workshop 
b. Mengajar tentang topik data dan informasi kesehatan 

5. Monitoring dan Pedoman Teknis 
a. Penggunaan teknologi komputer 
b. Manajemen dan analisis data 
c. Penggunaan hasil analisis data oleh pemegang program 
d. Kesimpulan analisis data kegiatan pelayanan/program 

 
 

E. KEGIATAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI 
PUSAT/DEPARTEMEN KESEHATAN 

 
Kegiatan SIK di Departemen Kesehatan merupakan bagian dari program 
kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang  bertujuan 
mengembangkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan 
guna mendukung penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional (SKN). 
Sasaran yang diharapkan adalah terbentuk dan terselenggaranya sistem 
informasi manajemenkesehatan, yang ditunjang oleh sistem informasi 
manajemen kesehatan daerah. Pengembangan kebijakan dan 
manajemen pembangunan kesehatan yang terkait dengan SIK diarahkan 
untuk mengembangkan sistem informasi desa siaga, sistem informasi 
kesehatan beserta jaringannya secara terpadu dan menyeluruh, dan 
pengintegrasian informasi kesehatan bagi para pengambil keputusan dan 
publik.  
 
Kegiatan pokok dalam pengembangan SIK yang dilaksanakan oleh 
Departemen Kesehatan  adalah :  
1. Melaksanakan penataan Sistem Informasi Kesehatan (SIK); 
2. Memfasilitasi Pengembangan SIK Daerah;  
3. Melaksanakan pengelolaan Data/Informasi Kesehatan;  
4. Mengembangkan Sumberdaya Informasi Kesehatan; dan  
5. Menyelenggarakan administrasi dan operasional pengembangan 

sistem informasi kesehatan. 
 
Kegiatan di atas dilaksanakan oleh Pusat Data dan informasi sebagai 
pelaksana tugas di bidang data dan informasi kesehatan yang bertugas 
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melaksanakan pengembangan SIK, bank data serta pelayanan data dan 
informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Data dan Informasi 
menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan program dan pengembangan sistem informasi kesehatan 
2. Pengelolaan data dan informasi kesehatan 
3. Pengelolaan bank data 
4. Pelayanan dan penyediaan data dan informasi kesehatan 
5. Penyusunan, pembinaan dan pengembangan sistem informasi 

kesehatan 
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan sistem informasi 

kesehatan serta pengelolaan dan pelayana data/informasi kesehatan 
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat. 
 
Di samping itu, dalam struktur organisasi  Departemen Kesehatan pada 
masing-masing unit terdapat sub bagian yang bertugas melakukan 
kegiatan Sistem Informasi Kesehatan untuk unitnya masing-masing. 
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III. STANDAR TENAGA SISTEM INFORMASI KESEHATAN 
 

Agar diperoleh  data dan informasi yang berkualitas, maka dibutuhkan 
tenaga  SIK yang memiliki pemahaman mengenai bidang kesehatan, 
statistik bidang kesehatan dan teknologi informasi. Untuk itu secara umum 
kompetensi yang diperlukan pada tenaga SIK adalah: 
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. Memahami dan 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. Memahami dan mampu mengoperasikan komputer dan atau teknologi 
informasi lainnya. 
a. Mampu mengoperasikan software pengelolaan, analisis dan 

penyajian data 
b. Mampu mengoperasikan jaringan, dan lain-lain. 

4. 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  

 
Standar yang dibutuhkan tentunya sesuai dengan kegiatan di setiap 
jenjang administrasi kesehatan. Standar tenaga pada masing-masing 
jenjang adalah sebagai berikut 

 
 

A. STANDAR TENAGA SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI 
PUSKESMAS 

 
Untuk melaksanakan kegiatan SIK di Puskesmas dibutuhkan standar 
tenaga sebagai berikut: 
1. Jumlah dan latar belakang pendidikan formal: 

Tenaga SIK di Puskesmas minimal 2 (dua) orang dengan  pendidikan 
formal SLTA ditambah pelatihan mengenai pengelolaan data dan 
informasi.Walaupun tugas-tugas mungkin  dapat diselesaikan oleh 
satu orang akan lebih baik jika diangkat dua orang. Hal ini agar tugas 
tetap dapat dijalankan apabila seorang dari mereka berhalangan. 
Diharapkan pula  ketepatan waktu dan kualitas data menjadi  lebih 
baik. 

 
2. Kompetensi: 
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Pengetahuan dan ketrampilah yang harus dimiliki oleh tenaga SIK 
Puskesmas adalah: 
a. Memiliki pengetahuan dasar tentang Statistik, Epidemiologi,  

Kesehatan Masyarakat,  Demografi, Sosial Ekonomi,  Ketenagaan  
b. Memiliki pengetahuan tentang Program Pokok dan Penunjang 

Kesehatan 
c. Memiliki pengetahuan tentang Budaya Lokal 
d. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang Inventarisasi 

Peralatan dan Keuangan 
e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam Pengumpulan Data, 

mulai membuat perencanaan instrumen untuk pengumpulan data,  
mengumpulkan dan mengkoordinasikan data 

f. Memiliki kemampuan dalam kompilasi, rekapitulasi, dan validasi 
data 

g. Memiliki kemampuan dalam Interpretasi Data/Informasi, 
perhitungan statistik, dan  analisis data sederhana /analisis 
deskriptif sederhana 

h. Memiliki kemampuan dalam Penyajian Data dan Informasi, memilih 
penyajian yang sesuai dengan kebutuhan 

i. Mampu membuat interpretasi dan presentasi hasil analisis data 
j. Memiliki sifat responsif (terhadap data yang janggal dan terhadap 

kebutuhan data), teliti, sabar dan tekun. 
 
 

B. STANDAR TENAGA SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI RUMAH 
SAKIT 

 
Untuk melaksanakan kegiatan SIK di sebuah rumah sakit (RS) dibutuhkan 
standar tenaga sebagai berikut: 
1. Jumlah dan latar belakang pendidikan formal: 

Jumlah Tenaga SIK di Rumah Sakit minimal adalah 3 (tiga) orang, 
terdiri dari: 
a. 1 (satu) orang tenaga dengan  latar belakang pendidikan minimal 

setingkat Diploma III di bidang statistik kesehatan atau kesehatan 
masyarakat. 

b. 1 (satu) orang tenaga dengan latar belakang pendidikan minimal 
setingkat Diploma III di bidang rekam medik 

c. 1 (satu) orang tenaga dengan latar belakang pendidikan minimal 
setingkat Diploma III di bidang komputer. 

 
2. Kompetensi: 

Pengetahuan dan ketrampilah yang harus dimiliki oleh tenaga SIK RS 
dengan latar belakang pendidikan statistik/kesehatan masyarakat/ 
rekam medis adalah: 
a. Memiliki pengetahuan  dasar tentang statistik kesehatan, 

Epidemiologi, etiologi penyakit, obat, program kesehatan, sumber 
daya RS 

b. Memiliki pengetahuan  tentang statistik rumah sakit, klasifikasi 
penyakit (ICD X), Indikator proses yang digunakan di RS, Sistem 
Pencatatan dan Pelaporan RS  
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c. Memiliki pengetahuan  dasar tentang Komputer Mampu 
melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyusunan dan updating 
data pelayanan, sumber daya dan indikator RS lainnya.  

d. Mampu melakukan interpretasi komprehensif antara 
kasus/kematian dengan etiologi penyakit dan penyebab lain; 
pelayanan rumah sakit dan indikator proses serta sumber daya 

e. Mampu melakukan penyajian informasi terintegrasi untuk/sesuai 
kepentingan manajemen 

f. Memiliki minat, pengetahuan, dan ketrampilan  dalam Penggunaan 
Komputer 

 
Sedangkan pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh 
tenaga komputer SIK di RS adalah: 
a. Memiliki pengetahuan  dasar tentang statistik kesehatan, 

Epidemiologi, etiologi penyakit, obat, program kesehatan, sumber 
daya RS 

b. Memiliki pengetahuan  tentang statistik rumah sakit, klasifikasi 
penyakit (ICD X), Indikator proses yang digunakan di RS, Sistem 
Pencatatan dan Pelaporan RS  

c. Mampu melakukan  perekaman data dengan validasi serta  
verifikasi perekaman data 

d. Mampu melakukan dijitasi, editing dan verifikasi data spasial 
e. Mampu menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer 
f. Mampu melakukan instalasi, uji coba, dan  meningkatkan (up 

grade) sistem operasi komputer /perangkat lunak/sistem jaringan 
komputer 

g. Mampu mendeteksi  dan  memperbaiki kerusakan/gangguan 
sistem komputer  dan sistem jaringan komputer 

h. Mampu membuat rencana pemeliharaan komputer dan peralatan 
i. Mampu membuat prosedur pengoperasian komputer 
j. Mampu membuat, mengembangkan, menguji coba dan 

meremajakan  program dasar dan menengah serta menyusun 
petunjuk pengoperasian program 

k. Mampu menyusun laporan operasi komputer, laporan hasil 
perekaman data, dan membuat dokumentasi pengelolaan 
komputer 

l. Mampu mengajar atau melatih bidang teknologi informasi  
 
Beban tugas dari tenaga SIK di rumah sakit tergantung pada kondisi 
rumah sakit tersebut antara lain jenis rumah sakit, kelas rumah sakit, 
jumlah tempat tidur, jumlah pasien dan sebagainya. Standar tenaga ini 
merupakan standar minimal untuk sebuah rumah sakit. Seiring dengan 
meningkatnya kelas, jenis pelayanan, jumlah tempat tidur, jumlah pasien 
dan lainnya maka dibutuhkan standar tenaga yang lebih tinggi baik 
kuantitas maupun kualitas. 
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C. STANDAR TENAGA SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI DINAS 

KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 
 
Untuk melaksanakan kegiatan SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
dibutuhkan standar tenaga sebagai berikut: 
1. Jumlah dan latar belakang pendidikan formal: 

Jumlah Tenaga SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota minimal 
adalah 3 (tiga) orang, terdiri dari: 
a. 1 (satu)  orang penanggung jawab dengan latar belakang 

pendidikan minimal setingkat Diploma III di bidang statistik 
kesehatan atau kesehatan masyarakat atau bidang kesehatan lain 

b. 1 (satu) orang staf dengan latar belakang pendidikan minimal 
setingkat Diploma III di bidang statistik kesehatan atau kesehatan 
masyarakat atau bidang kesehatan lain 

c. 1 (satu) orang staf dengan latar belakang pendidikan minimal 
setingkat Diploma III di bidang komputer. 

 
2. Kompetensi: 

Pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pada 
poin a dan b (penanggung jawab dan staf dengan latar belakang 
pendidikan minimal setingkat Diploma III di bidang statistik kesehatan 
atau kesehatan masyarakat atau bidang kesehatan lain)   adalah: 
a. Memiliki pengetahuan  dasar tentang Epidemiologi,  etiologi, 

Kesehatan Masyarakat, Demografi, Sosial Ekonomi, Ketenagaan  
b. Memiliki pengetahuan tentang pelayanan kesehatan, Program 

Pokok dan Penunjang Kesehatan 
c. Mampu merencanakan, menyusun dan mengembangkan SIK  

Kabupaten/Kota, mengetahui  perkembangan program dan 
pelayanan kesehatan di wilayah tanggung jawabnya, mengetahui 
prioritas, target dan cakupan program kesehatan di wilayahnya, 
mampu mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk 
perencanaan dan evaluasi, mampu melakukan interpretasi 
komprehensif kejadian penyakit (host, lingkungan, agen), dan 
mampu mengidentifikasi penyakit potensial di wilayahnya 

d. Mampu melakukan koordinasi SIK dengan Puskesmas, rumah 
sakit, dan unit pelayanan kesehatan lain di wilayahnya. 

e. Memiliki Pengetahuan tentang  Statistik Dasar (deskriptif) dan 
manajemen data. 

f. Memiliki kemampuan dalam Pengumpulan Data, mulai membuat 
perencanaan instrumen untuk pengumpulan data,  mengumpulkan 
dan mengkoordinasikan data 

g. Memiliki kemampuan dalam kompilasi, rekapitulasi, dan validasi 
data 

h. Memiliki kemampuan dalam interpretasi Data/Informasi, 
perhitungan statistik, dan  analisis data 

i. Memiliki kemampuan dalam Penyajian Data dan Informasi, memilih 
penyajian yang sesuai dengan kebutuhan 

j. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam penyusunan karya 
tulis (memilih topik, sistematika, kemampuan bahasa, substansi) 
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k. Mampu berperan serta sebagai peserta aktif dalam 
seminar/workshop 

l. Mampu  mengajar tentang topik Statistik Kesehatan (Menguasai 
metode mengajar dan proses belajar mengajar serta substansi 
topik yang diajarkan) 

m. Mampu melakukan kegiatan monitoring dan menyusun pedoman 
teknis SIK.  

n. Memiliki minat, pengetahuan, dan ketrampilan  dalam Penggunaan 
Komputer 

o. Khusus bagi penanggung jawab, harus memiliki kemampuan 
manajerial 

 
Sedangkan pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh 
tenaga  komputer SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah: 
a. Memiliki pengetahuan  dasar tentang Statistik kesehatan, 

Epidemiologi,  etiologi, Kesehatan Masyarakat, Demografi, Sosial 
Ekonomi, Ketenagaan  

b. Memiliki pengetahuan tentang pelayanan kesehatan, Program 
Pokok dan Penunjang Kesehatan di wilayahnya. 

c. Mampu melakukan  perekaman data dengan validasi serta  
verifikasi perekaman data 

d. Mampu melakukan dijitasi, editing dan verifikasi data spasial 
e. Mampu menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer 
f. Mampu melakukan perencanaan, instalasi, uji coba, dan  

meningkatkan (up grade) sistem operasi komputer /perangkat 
lunak/sistem jaringan komputer 

g. Mampu mendeteksi  dan  memperbaiki kerusakan/gangguan 
sistem komputer  dan sistem jaringan komputer 

h. Mampu membuat rencana pemeliharaan komputer dan peralatan 
i. Mampu membuat  prosedur pengoperasian komputer 
j. Mampu merencanakan, membuat, mengembangkan, menguji coba 

dan meremajakan  program dasar dan menengah yang dibutuhkan 
untuk pengembangan SIK di wilayahnya serta menyusun petunjuk 
pengoperasiannya 

k. Mampu menyusun laporan pengoperasian komputer, laporan hasil 
perekaman data, dan membuat dokumentasi pengelolaan 
komputer 

l. Memiliki ketrampilan untuk melakukan monitoring dan membuat 
pedoman teknis komputer/program 

m. Mampu mengajar atau melatih bidang teknologi informasi  
 

   
D. STANDAR TENAGA SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI DINAS 

KESEHATAN PROVINSI 
 

Untuk melaksanakan kegiatan SIK di Dinas Kesehatan Provinsi 
dibutuhkan standar tenaga sebagai berikut: 
1. Jumlah dan latar belakang pendidikan formal: 

Jumlah Tenaga SIK di Dinas Kesehatan Provinsi minimal adalah 5 
(lima) orang, terdiri dari:  
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a. 1 (satu) orang penanggung jawab dengan latar belakang 
pendidikan  minimal setingkat Sarjana/strata 1/ D4 di bidang 
statistik kesehatan atau kesehatan masyarakat atau bidang 
kesehatan lain 

b. 2 (dua) orang staf dengan latar belakang pendidikan  minimal 
setingkat Diploma III di bidang statistik kesehatan atau kesehatan 
masyarakat atau bidang kesehatan lain 

c. 2 (dua) orang staf dengan latar belakang pendidikan minimal 
setingkat Diploma III di bidang komputer. 

 
2. Kompetensi: 

Pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh 
penanggungjawab dan staf SIK di Dinas Kesehatan Provinsi  dengan 
latar belakang pendidikan statistik kesehatan/kesehatan masyarakat / 
bidang kesehatan lain adalah: 
a. Memiliki pengetahuan  dasar tentang Epidemiologi,  etiologi, 

Kesehatan Masyarakat, Demografi, Sosial Ekonomi, Ketenagaan  
b. Memiliki pengetahuan tentang pelayanan kesehatan, Program 

Pokok dan Penunjang Kesehatan 
c. Mampu merencanakan, menyusun dan mengembangkan SIK  

Provinsi, mengetahui  perkembangan program dan pelayanan 
kesehatan di wilayah tanggung jawabnya, mengetahui prioritas, 
target dan cakupan program kesehatan di wilayahnya, mampu 
mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan 
dan evaluasi, mampu melakukan interpretasi komprehensif 
kejadian penyakit (host, lingkungan, agen), dan mampu 
mengidentifikasi penyakit potensial di wilayahnya 

d. Mampu melakukan koordinasi SIK dengan Kabupaten/Kota di 
wilayahnya. 

e. Memiliki Pengetahuan dasar tentang  Statistik dan manajemen 
data. 

f. Memiliki kemampuan dalam Pengumpulan Data, mulai membuat 
perencanaan instrumen untuk pengumpulan data,  mengumpulkan 
dan mengkoordinasikan data 

g. Memiliki kemampuan dalam kompilasi, rekapitulasi, dan validasi 
data 

h. Memiliki kemampuan dalam interpretasi Data/Informasi, 
perhitungan statistik, dan  analisis data 

i. Memiliki kemampuan dalam Penyajian Data dan Informasi, memilih 
penyajian yang sesuai dengan kebutuhan 

j. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam penyusunan karya 
tulis (memilih topik, sistematika, kemampuan bahasa, substansi) 

k. Mampu berperan serta sebagai peserta aktif dalam 
seminar/workshop 

l. Mampu  mengajar tentang topik Statistik Kesehatan (Menguasai 
metode mengajar dan proses belajar mengajar serta substansi 
topik yang diajarkan) 

m. Mampu melakukan kegiatan monitoring dan menyusun pedoman 
teknis SIK. 
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n. Memiliki minat, pengetahuan, dan ketrampilan  dalam Penggunaan 
Komputer  

o. Khusus bagi penanggung jawab, harus memiliki kemampuan 
manajerial 

 
Sedangkan pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki oleh 
tenaga komputer SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah: 
a. Memiliki pengetahuan  dasar tentang Statistik kesehatan, 

Epidemiologi,  etiologi, Kesehatan Masyarakat, Demografi, Sosial 
Ekonomi, Ketenagaan  

b. Memiliki pengetahuan tentang pelayanan kesehatan, Program 
Pokok dan Penunjang Kesehatan di wilayahnya. 

c. Mampu melakukan  perekaman data dengan validasi serta  
verifikasi perekaman data 

d. Mampu melakukan dijitasi, editing dan verifikasi data spasial 
e. Mampu menelaah spesifikasi teknis komponen sistem komputer 
f. Mampu melakukan perencanaan, instalasi, uji coba, dan  

meningkatkan (up grade) sistem operasi komputer /perangkat 
lunak/sistem jaringan komputer 

g. Mampu mendeteksi  dan  memperbaiki kerusakan/gangguan 
sistem komputer  dan sistem jaringan komputer 

h. Mampu membuat rencana pemeliharaan komputer dan peralatan 
i. Mampu membuat prosedur pengoperasian komputer 
j. Mampu merencanakan, membuat, mengembangkan, menguji coba 

dan meremajakan  program dasar dan menengah yang dibutuhkan 
untuk pengembangan SIK di wilayahnya serta menyusun petunjuk 
pengoperasiannya 

k. Mampu menyusun laporan operasi komputer, laporan hasil 
perekaman data, dan membuat dokumentasi pengelolaan 
komputer 

l. Memiliki ketrampilan untuk melakukan monitoring dan membuat 
pedoman teknis komputer/program 

m. Mampu mengajar atau melatih bidang teknologi informasi  
 
 

E. STANDAR TENAGA SISTEM INFORMASI KESEHATAN DI 
PUSAT/DEPARTEMEN KESEHATAN 
 

Tenaga SIK di Pusat berada di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) 
Sekretariat Jenderal dan di unit-unit Depkes lain.  
 
1. Standar tenaga SIK di Pusat Data dan Informasi Depkes RI 

Pusat Data dan Informasi (Pusdatin)  adalah pelaksana tugas di 
bidang data dan informasi kesehatan yang berada langsung di bawah 
Menteri. Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Sekretaris 
Jenderal. Kepala Pusdatin merupakan pejabat struktural setingkat 
Eselon II. Di bawahnya terdapat beberapa Bagian dan Bidang. Setiap 
Bagian/Bidang terdapat 2 sub bagian/bidang. Disamping itu terdapat 
kelompok  jabatan fungsional.  
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusdatin membutuhkan 
sejumlah tenaga dalam pengelolaan data dan penyajian informasi, 
pengembangan dan pengelolaan sarana teknologi informasi, dan 
pengelolaan ketatausahaan. Karena itu dibutuhkan tenaga sebagai 
berikut: 
a. Database manager/ expert 
b. Analis/perancang sistem  
c. System engineer 
d. Programer 
e. Operator 
f. Teknisi 
g. Analis data dan informasi/ statistisi 
h. Pustakawan 
i. Pengelola ketatausahaan 
 
Jumlah dan kompetensi dari masing-masing tenaga tersebut sebagai 
berikut 
 
a. Database manager/ expert 

Jumlah: 2 orang 
Latar belakang pendidikan minimal: Magister Komputer 
Kompetensi: 
i. Memahami dan bertanggung jawab terhadap keamanan data, 

hak akses data, up date dan struktur data 
ii. Mampu mendesain, merancang struktur data dan  mengelola 

sistem database 
 
b. Analis/perancang sistem 

Jumlah: 3 orang 
Latar belakang pendidikan minimal: Sarjana Komputer 
Kompetensi: 
i. Mampu memahami masalah, menganalisa masalah, 

mengusulkan cara pemecahan masalah dengan perangkat 
lunak/keras/pengguna 

ii. Mampu menyelaraskan antara data/informasi yang disajikan 
oleh Pusdatin dengan data/informasi yang dibutuhkan oleh 
stake holder. 

iii. Memahami penilaian/evaluasi prosedur standarisasi, prosedur 
pelaporan/feedback, presentasi dan diseminasi, 
pengembangan jaringan, komunikasi data, sistem on-line, serta 
pengembangan sistem secara menyeluruh. 

iv. Memahami software umum, paket aplikasi, logika 
pemrograman, pengelolaan/perbaikan software, software 
khusus (antivirus, upgrade, tools), software pengembangan 
aplikasi terbaru. 

v. Mampu memberikan pelatihan tentang pemakaian perangkat 
keras maupun perangkat lunak yang akan digunakan 

 
j. System engineer 
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Jumlah: 2 orang 
Latar belakang pendidikan minimal: Sarjana Komputer 
Kompetensi: 
i. Memahami jaringan 
ii. Mampu merancang, membuat instalasi, mengelola dan 

memperbaiki jaringan 
 

c. Programer 
Jumlah: 6  orang 
Latar belakang pendidikan minimal:  D III Komputer 
Kompetensi: 
i. Mampu memahami permasalahan dan mengerti cara 

pemecahan masalah yang diajukan oleh analis sistem 
ii. Memahami bahasa pemrograman komputer 
iii. Mampu membuat program komputer untuk memecahkan suatu 

masalah sehingga menghasilkan aplikasi yang dapt dipakai 
oleh pengguna 

  
d. Operator dan data entry personel 

Jumlah: 12  orang 
Latar belakang pendidikan minimal:  SLTA + pelatihan 
Kompetensi: 
i. Mampu mengoperasikan software umum (word processing, 

datasheet) dan software khusus yang digunakan 
ii. Mampu mengoperasikan komputer dan memasukkan(entry) 

data  ke komputer 
iii. Memahami data, mampu memvalidasi dan verifikasi data 

 
e. Teknisi 

Jumlah: 2  orang 
Latar belakang pendidikan minimal: DIII Komputer 
Kompetensi: 
i. Memahami perangkat keras komputer dan jaringannya, serta 

perangkat lunak berupa sistem operasi dan pengatuarannya 
sehingga komputer dan jaringannya dapat berfungsi 

ii. Mampu mendeteksi kerusakan, memperbaiki kerusakan 
(troubleshooting), meningkatkan kemampuan (upgrade) 
komputer. 

 
f. Analis Data dan Informasi/Statistisi 

Jumlah:    orang 
Latar belakang pendidikan minimal:  
Untuk menunjang analisis berbagai macam data dan penyajian 
informasi kesehatan untuk berbagai pihak baik tingkat daerah, 
nasional maupun internasional dibutuhkan tenaga dari berbagai 
disiplin ilmu yaitu: 
i. Diploma III/ Sarjana/ Pascasarjana Kesehatan Masyarakat : 

Biostatistika, Epidemiologi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, 
Informatika Kesehatan 

ii. Dokter Umum/ Dokter Gigi 
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iii. Sarjana Farmasi/ Apoteker 
iv. Sarjana/ Pascasarjana Statistik 
v. Diploma III/ Sarjana sastra Inggris 
Kompetensi: 
i. Memiliki pengetahuan  dasar tentang Epidemiologi,  Etiologi, 

Kesehatan Masyarakat, Demografi, Sosial Ekonomi, 
Ketenagaan  

ii. Memiliki pengetahuan tentang pelayanan kesehatan, Program 
Pokok dan Penunjang Kesehatan 

iii. Memiliki Pengetahuan dasar tentang  Statistik dan 
manajemen data. 

iv. Memiliki kemampuan dalam Pengumpulan Data, mulai 
membuat perencanaan instrumen untuk pengumpulan data,  
mengumpulkan dan mengkoordinasikan data 

v. Memiliki kemampuan dalam kompilasi, rekapitulasi, dan 
validasi data 

vi. Memiliki kemampuan dalam interpretasi Data/Informasi, 
perhitungan statistik, dan  analisis data 

vii. Memiliki kemampuan dalam Penyajian Data dan Informasi, 
memilih penyajian yang sesuai dengan kebutuhan 

viii. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan dalam penyusunan 
karya tulis (memilih topik, sistematika, kemampuan bahasa, 
substansi) 

ix. Mampu berperan serta sebagai peserta aktif dalam 
seminar/workshop 

x. Mampu  mengajar tentang topik Statistik Kesehatan 
(Menguasai metode mengajar dan proses belajar mengajar 
serta substansi topik yang diajarkan) 

xi. Memiliki minat, pengetahuan, dan ketrampilan  dalam 
Penggunaan Komputer 

 
g. Pustakawan 

Jumlah:  2  orang 
Latar belakang pendidikan minimal: SLTA + 
Kompetensi: 
i. Mampu mengelola dokumen, laporan, literatur, cadangan data 
ii. Memahami prosedur penyimpanan dan pengambilan 

data/dokumen 
 
h. Pengelola Ketatausahaan 

Jumlah:    orang 
Latar belakang pendidikan minimal:  
Pengelolaan ketatausahaan meliputi urusan keuangan, 
kepegawaian, umum, serta penyusunan program dan evaluasi. 
Untuk itu dibutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan 
yang bervariasi, yaitu: 
i. Diploma III/ Sarjana/ Pascasarjana Kesehatan Masyarakat : 

Biostatistika, Epidemiologi, Gizi, Kesehatan Lingkungan, 
Informatika Kesehatan 

ii. Diploma III/ Sarjana Ekonomi 
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iii.   
iv.   
v.  
 

2. Standar tenaga SIK di Unit-unit lain di Lingkungan  Depkes RI 
 
Tenaga SIK di unit-unit lain pada umumnya berada dalam struktur 
organisasi setingkat eselon IV.  Data dan informasi yang diolah sangat 
tergantung tugas dan fungsi unit masing-masing. Tenaga SIK yang 
dibutuhkan pada tiap unit adalah sebagai berikut: 
i. Analis/perancang sistem sekaligus Database manager/ expert, 1 

orang 
ii. Programer, 1 orang 
iii. Operator, 1 orang 
iv. Analis data dan informasi/ statistisi, 1 orang 
Jumlah tersebut merupakan jumlah minimal, jumlah ideal sangat 
tergantung pada beban tugas di unit masing-masing.  
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IV. PEMBINAAN TENAGA SISTEM INFORMASI KESEHATAN 
 

A. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 
Tenaga yang diangkat/ditunjuk sebagai tenaga SIK memliliki latar 
belakang pendidikan formal yang bervariasi, ada yang berlatar belakang 
pendidikan kesehatan, statistisi, teknologi informasi dan bidang lan. 
Ketika tenaga tersebut mengelola SIK, maka ia dituntut memiliki 
pemahaman mengenai bidang kesehatan, statistik dan teknologi informasi 
sekaligus, meskipun dengan porsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu 
dibutuhkan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga SIK untuk 
meningkatkan kemampuannya terutama untuk melengkapi kompetensi 
yang belum dimiliki dari pendidikan formalnya. Pendidikan dan pelatihan 
diberikan melalui tugas belajar di jenjang pendidikan formal, pendidikan 
pelatihan fungsional maupaun bentuk-bentuk pelatihan lain. Pelatihan 
yang dibutuhkan bagi tenaga SIK antara lain: 
 
Untuk tenaga SIK di Puskesmas : 
1. Program kesehatan dan statistik, meliputi pelatihan : SIK (format 

pencatatan dan pelaporan untuk Puskesmas); Epidemiologi; dan 
Statistik Kesehatan Dasar 

2. Komputer, meliputi pelatihan : Pengolah kata seperti Microsoft Word, 
Pengolah Data seperti Microsoft Excel, dan Presentasi seperti 
Microsoft Powerpoint, program aplikasi SIK Puskesmas. 

 
Untuk tenaga SIK di Rumah Sakit : 
1. Program Kesehatan dan statistik, meliputi pelatihan : SIK untuk RS 

dan Statistik Kesehatan 
2. Komputer, meliputi pelatihan : Pengolah kata seperti MS.Word, 

Pengolah Data seperti MS. Excel, dan Presentasi seperti 
MS.Powerpoint, Paket Statistik dan Epidemiologi seperti EPI Info dan 
SPSS, Software aplikasi SIK RS. 

 
Untuk tenaga SIK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota : 
1. Program Kesehatan, meliputi pelatihan : SIK dan Statistik Kesehatan 
2. Komputer, meliputi pelatihan : Pengolah kata seperti MS.Word, 

Pengolah Data seperti MS. Excel, Paket Statistik dan Epidemiologi 
seperti EPI Info dan SPSS, Software aplikasi SIK Kab/Kota, Paket 
penyajian/Peta (EPI Map, GIS, MS. Powerpoint) 

 
Untuk tenaga SIK di Dinas Kesehatan Provinsi : 
1. Program Kesehatan, meliputi pelatihan : SIK dan  dan Statistik 

Kesehatan 
2. Komputer, meliputi pelatihan : Pengolah kata seperti MS.Word, 

Pengolah Data seperti MS. Excel, Paket Statistik dan Epidemiologi 
seperti EPI Info dan SPSS, Software aplikasi SIK Provinsi, Paket 
penyajian/Peta (EPI Map, GIS, MS. Powerpoint),  

 
Untuk tenaga SIK di Dinas Kesehatan Pusat : 
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1. Program Kesehatan dan statistik, meliputi pelatihan : Statistik 
Kesehatan, SIKNAS, Sistem Informasi Unit Utama. 

2. Komputer, meliputi pelatihan : Pengolah kata seperti MS.Word, 
Pengolah Data seperti MS. Excel, Paket Statistik dan Epidemiologi 
seperti EPI Info dan SPSS, Software aplikasi SIK di Departemen 
Kesehatan dan  Sistem Informasi Manajemen Unit Utama Lainnya, 
Paket penyajian/Peta (EPI Map, GIS, MS. Powerpoint), Pemrograman, 
Jaringan dan sekuriti, web dan internet. 

 
 

B. PENGEMBANGAN KARIR 
 
Ketersediaan tenaga SIK yang berkualitas, berdedikasi dan memadai 
jumlahnya perlu dijaga keberlanjutannya. Untuk itu perlu diperhatikan 
pengembangan profesi tenaga SIK agar profesi ini menjadi menarik bagi 
tenaga baru  yang potensial dan  untuk bagi tenaga yang telah ada 
profesi ini menarik untuk   terus dijalani tidak timbul keinginan untuk 
meninggalkan tugas sebagai tenaga SIK karena profesi lain lebih menarik 
dan menjanjikan. Yang dimaksud pengembangan profesi di sini adalah 
berbagai fasilitas yang memberikan kesempatan untuk meningkatkan 
kemampuan profesi dan juga aspek finansial. Untuk itu perlu diperhatikan 
hal-hal sebagai berikut:  
1. Terbukanya kesempatan untuk menduduki jabatan fungsional yang 

terkait dengan pengelolaan data dan informasi yaitu statistisi, pranata 
komputer, epidemiolog atau rekam medis. 

2. Adanya bagian/bidang/seksi tersendiri yang mengelola SIK dalam 
struktur organisasi, sehingga pengelolaan SIK lebih mendapat 
perhatian. Di samping itu terbuka pula kesempatan bagi tenaga SIK 
untuk menduduki jabatan struktural. 

3. Keleluasaan untuk mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop, 
dan sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan 

4. Terbukanya kesempatan untuk menulis karya tulis ditunjang dengan 
ketersediaan referensi dan sarana lain serta kesempatan untuk 
mempublikasikan karya tulisnya. 

5. Adanya kesempatan untuk  mengajar di lembaga pendidikan atau 
memberikan penyajian dalam berbagai kegiatan selama tidak 
mengganggu performa kerjanya.  

6. Tugas belajar dan bea siswa untuk meningkatkan strata pendidikan 
formal. 
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V. PENUTUP 

Semua tenaga SIK harus bermutu, dengan kompetensi yang sesuai dan 
dalam jumlah yang memadai sehingga mampu mengemban tugas 
mewujudkan perubaha, pertumbuhan dan pembaharuan dalam 
pembangunan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.Tersedianya 
tenaga SIK yang memadai baik kuantitas maupun kualitas diharapkan 
memberikan daya ungkit yang besar terhadap tersedianya data dan 
informasi yang berkualitas. Untuk itu diharapkan standar tenaga SIK ini 
dapat menjadi pedoman dalam perencanaan, rekruitmen, pembinaan dan 
pengembangan tenaga pengelola SIK baik di daerah maupun di pusat.  
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