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KATA PENGANTAR

Daryo	Soemitro
Konsultan	TIK	Pusat	Data	Dan	Informasi

Kementerian	Kesehatan	RI

Materi	buku	ini	merupakan	versi	bahasa	Indonesia	dari	buku	yang	dalam	versi	bahasa	Inggris	
diberi	judul	The	Indonesia	Health	Informa2on	System	(IDHIS).	Tujuan	dari 		pembuatan	buku	
dalam	dua	 versi	bahasa	agar	 para	pakar	 di	bidang	 TIK	Kesehatan	yang	 berasal	 dari	dalam	
negeri	 maupun	 luar	 negeri	 dapat	 saling	 berkontribusi	 untuk	 meningkatkan	 kualitas	
eKesehatan	di	Indonesia	dengan	beranjak	dari	persamaan	pengetahuan	tentang	 kondisi	TIK	
dan	karakteris<k	lingkungan	di	Indonesia.	

Kementerian	Kesehatan	Republik	 indonesia	menyadari	atas	potensi 	Teknologi	 Informasi	dan	
Komunikasi	(TIK)	dalam	menunjang	pelayanan	kesehatan	melalui	ketersediaan	informasi	dan	
daya	dukungnya	untuk	tujuan	operasional,	manajemen,	dan	pengambilan	keputusan.	Namun	
kondisi	 sektor	 kesehatan	 Indonesia	 saat	 ini	 ditandai	 oleh	 pemandangan	 proyek	 TIK	 yang	
terfragmentasi	 dengan	 berbagai	 data	 dan	 sistem	 informasi	 kesehatan	 (SIK)	 yang	
terkotak-kotak,	 sehingga	 menjadi	 hambatan	 yang	 signifikan	 untuk	 terselenggaranya	
pertukaran	 informasi	 secara	efek<f	 diantara	para 	pengguna	di	sektor	kesehatan.	Meskipun	
pemerintah,	mitra,	dan	lembaga-lembaga	swasta 	terus	berinvestasi	dalam	berbagai	 inisia<f	
TIK,	 tanpa	 perencanaan	 dan	 koordinasi	 secara 	 nasional,	 duplikasi	 data	 akan	 terus	
berlangsung,	 pembiayaan	 menjadi	 <dak	 efek<f,	 dan	 penciptaan	 solusi	 baru	 <dak	 dapat	
menghasilkan	integrasi	untuk	kepen<ngan	keberlanjutan	pelayanan.

Berdasarkan	 kondisi	 TIK	 maupun	 pemanfaatannya	 dalam	 menunjang	 penyelenggaraan	
e-Kesehatan	 (eHealth),	 gambaran	 lingkungan	 TIK	 dalam	 konteks	 nasional	 dapat	
dikelompokkan	sebagai	berikut.

✴ Eksperimen	 dan	 adopsi	 awal	 (ExperimentaDon	 and	 early	 adopDon),	 kondisi	 TIK	 dan	
kesiapan	lingkungan	berada	baru	pada	tahap	awal

✴ Pembangun	dan	pengembangan	 (Developing	and	building	up),	kondisi	TIK	tumbuh	pada	
<ngkat	yang	lebih	cepat	dari	kesiapan	lingkungan

✴ Peningkatan	 dan	 pengarusutamaan	 (Scaling	up	 and	mainstreaming),	 lingkungan	 sudah	
siap	untuk	mendukung	adopsi	dan	pematangan	TIK	yang	lebih	luas

Merujuk	pada	pengelompokkan	konteks	nasional	ini,	keberadaan	lingkungan	TIK	di	Indonesia	
lebih	 sesuai	 dimasukkan	 dalam	 kelompok	 kedua	 yaitu	 tahap	 Pembangunan	 dan	
Pengembangan,	 di	 mana	 lingkungan	 TIK	 tumbuh	 pada	 <ngkat	 yang	 lebih	 cepat	 dari	
pertumbuhan	 lingkungan	 yang	memungkinkan.	 Dengan	 kata 	lain,	 perkembangan	 TIK	 lebih		
pesat	dibanding	kesiapan	lingkungan	yang	tumbuh-kembang	secara	perlahan-lahan.

Pada	 tahun	 2016,	 sesuai	 Keputusan	 Presiden	 Nomor	 35	 Tahun	 2015	 tentang	 perubahan	
struktur	 organisasi,	 Kementerian	 Kesehatan	 (Kemenkes)	 harus 	 melakukan	 penyesuaian	
struktur	 organisasi.	 Situasi	 ini	 mengakibatkan	 perlu	 dilakukannya	 penyesuaian	 kebijakan	
terkait	 sistem	 kesehatan,	 program,	 kegiatan,	 pendanaan	 dan	 penyebaran	 sumber	 daya	
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manusia.	 Strategi	 dalam	 Sistem	 Informasi	 Kesehatan	 (SISFOKES)	 yang	 telah	 direncanakan	
pada	tahun	2015	oleh	Pusat	Data	dan	Informasi	(Pusda<n),	juga	harus	dievaluasi	kembali	dan	
dirancang	 ulang	 untuk	menyelaraskan	 dengan	program	kesehatan	nasional	Kemenkes	yang	
baru..

Untuk	memas<kan	tata	kelola	yang	baik	dalam	pengelolaan	informasi	kesehatan	di	Indonesia,	
proses	 peninjauan	 kembali	 SISFOKES	 perlu	 dilakukan	 melalui	 pendekatan	 par<sipa<f	 yang	
dikoordinasikan	oleh	suatu	badan	dalam	lingkup	nasional,	dikenal	sebagai	Badan	Koordinasi	
Nasional	SISFOKES	 (BKNS).	Inisia<f	 untuk	mendirikan	BKNS	sedang	 dalam	proses;	Kemenkes	
melakukan	 serangkaian	 konsultasi	 nasional,	 angtara	 lain	 dengan	 para	 profesional	 bidang	
kesehatan,	mitra,	organisasi	keagamaan,	lembaga	swadaya	masyarakat	(LSM),	dan	pemangku	
kepen<ngan	terkait	lainnya.

Dalam	 situasi	 transisi	 ini,	 kebutuhan	 akan	 pedoman	 yang	 menyediakan	 informasi 	 dasar	
mengenai	arah	pengembangan	dan	strategi	SISFOKES	untuk	mendukung	transformasi	sektor	
kesehatan,	 telah	 disusun	 oleh	 Pusda<n.	 Materi	 di	 dalam	 dokumen	 ini	 masih	 bersifat	
teknokra<s	 dan	 masih	 perlu	 diperkuat	 dan	 diperkaya 	 oleh	 BKNS,	 setelah	 dibentuk.	
Penyempurnaan	 SISFOKES	 harus	dibuat	 dengan	melibatkan	 semua	pihak	 terkait	 di	 bidang	
kesehatan	untuk	memas<kan	keberhasilan	yang	 lebih	besar	 dalam	mencapai	 visi	SISFOKES.	
Hasil	 akhir	 dari	 dokumen	 ini	 setelah	 diperkaya	 oleh	 BKNS,	 diharapkan	 dapat	 digunakan	
sebagai	pedoman	untuk:

1. Menggambarkan	 kebijakan,	 strategi,	 organisasi,	 dan	 rencana	aksi	 untuk	 pembangunan	
SISFOKES.

2. Untuk	digunakan	sebagai	dokumen	acuan	dalam	perencanaan	dan	pelaksanaan	program	
serta	 kegiatan	 yang	 berkaitan	 dengan	 manajemen	 informasi	 kesehatan	 di	 Kemenkes,		
instansi	kesehatan	lainnya,	Organisasi	Non-pemerintah	(LSM)		maupun	sektor	swasta.

3. Menyediakan	 landasan	 untuk	 membangun	 visi	 dan	 tujuan	 bersama	 dari	 berbagai	
pemangku	 kepen<ngan	 yang	 terlibat	 dalam	 kegiatan	 kesehatan	 maupun	 informasi	
kesehatan.

Strategi	 ini 	akan	 membahas	beberapa	 tantangan	 utama	 yang	 dialami	 selama	pelaksanaan	
SISFOKES	sebelum	2016,	yang	mencakup	kekurangan	profesional 	kesehatan	yang	berkualitas	
di	 semua	 <ngkat	 sistem	 kesehatan;	 keterbatasan	 akses	 ke	 fasilitas	 kesehatan	 dan	 tenaga	
kesehatan	karena	infrastruktur	yang	buruk,	inefisiensi	dari	sistem	kesehatan,	kemiskinan,	dan	
kebodohan.

Rancangan	Arsitektur	Informasi	Kesehatan	Indonesia	(AIKI),	adalah	dokumen	awal	yang	akan	
disempurnakan	melalui	 BKNS	 dan	 kemudian	 diterbitkan	 sebagai	 dokumen	 resmi	 Pusda<n	
setelah	secara	hukum	disetujui	oleh	Menteri	Kesehatan.
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Didik	Budijanto
Kepala	Pusat	Data	Dan	Informasi

Kementerian	Kesehatan	RI
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Arsitektur	 Informasi	Kesehatan	 Indonesia	(AIKI)	 adalah	 dokumen	yang	 menggambarkan	 visi	
jangka	panjang	 Sistem	 Informasi	Kesehatan	 (SISFOKES),	dengan	 fokus	 pada	manfaat	 nyata	
dan	target	yang	akan	dicapai	dalam	lima	tahun	ke	depan.

Dalam	 tahun	 2016,	 pada	 tahap	 awal	 pelaksanaan	 pembangunan	 kesehatan	 yang	 telah	
dirancang	 berbentuk	 kegiatan,	 indikator,	 target,	 pendanaan	 dan	 kerangka	peraturan	 yang	
dituangkan	 oleh	 Pusda<n	 sebagai	 Rencana	 Aksi 	 Kegiatan	 (RAK)	 2015-2019,	 pemerintah	
Indonesia	membuat	kebijakan	reorganisasi	di	semua	kementerian	dan	lembaga.	Pusda<n	juga	
mengalami	sedikit	perubahan	 struktur	organisasi,	 sehingga	berbagai	tugas	dan	fungsi	harus	
disesuaikan	 dengan	 struktur	 organisasi	 yang	 baru.	 Hal	 ini	 sedikit-banyak	 memiliki	 dampak	
pada	berbagai	aspek	pemerintahan	dan	kebijakan	dalam	program	kesehatan	di	pusat	maupun	
pemerintah	daerah,	pemerintahan	dan	persyaratan	dalam	TIK	juga	perlu	disesuaikan.

Dalam	situasi	transisi	ini,	kebutuhan	akan	pedoman	yang	dapat	menyediakan	informasi	dasar	
mengenai	 arah	 pembangunan	 SISFOKES	 dan	 strategi	 TIK	 untuk	 mendukung	 transformasi	
sektor	kesehatan,	merupakan	acuan	yang	sangat	diperlukan	oleh	sebagian	besar	stakeholder	
terkait	kesehatan.	Menanggapi	tantangan	ini,	Kemenkes	telah	membuat	konsep	teknokra<s	
dari	Arsitektur	 Informasi	Kesehatan	Indonesia	(AIKI)	dengan	tujuan	untuk	digunakan	sebagai	
acuan	sementara.	Kerangka	dan	substansi	dalam	dokumen	teknokra<s	ini	akan	diperkuat	oleh	
Badan	Koordinasi	Nasional	SISFOKES	(BKNS),	setelah	dibentuk.	SISFOKES	harus	dibuat	bekerja	
sama	dengan	 semua	pihak	 terkait	untuk	 memas<kan	keberhasilan	 yang	 lebih	besar	dalam	
mencapai	visi	SISFOKES.

Rancangan	AIKI	adalah	dokumen	awal	 yang	 akan	 disempurnakan	oleh	 BKNS	 dan	kemudian	
diterbitkan	 sebagai	 dokumen	 resmi	 Pusda<n	 setelah	 secara	hukum	 disetujui	 oleh	Menteri	
Kesehatan

Visi

Sistem	 Informasi	 Kesehatan	 dan	 Tele-Kesehatan	 sebagai	 sarana	 eKesehatan	 mampu	
mendukung	 upaya	 peningkatan	 aksesibilitas	 dan	 kesinambungan	 layanan	 kesehatan	
berkualitas	bagi	masyarakat	Indonesia

Misi

eKesehatan	 mampu	 menyediakan	 infokes	 yang	 mudah	 di	 akses	 se<ap	 saat	 dimanapun			
untuk	mendukung	transformasi	sistem	kesehatan	Indonesia	dalam	mencapai	peningkatan	
kesehatan	dan	kesejahteraan	sosial	semua	warga	negara.

Sasaran	Strategis

Sasaran	strategis 	menguraikan	hasil	layanan	kesehatan	secara	kualita<f	yang	ingin	dicapai	
dan	menjadi	fokus	realis<s	Kemenkes	serta	arah	dari	misi	dan	visi	SISFOKES.
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1. Mewujudkan	 akses	 elektronik	 untuk	 layanan	 kesehatan	 yang	 sesuai	 bagi	 pasien	 di	
daerah	terpencil,	pedesaan,	dan	masyarakat	yang	kurang	terjangkau.

2. Mewujudkan	 perawatan	 pasien	 yang	 aman	 dan	 efek<f	 dengan	 memas<kan	 bahwa	
informasi	yang	 benar	tersedia	pada	waktu	yang	 tepat,	pada	saat	diperlukan	dan	pada	
pengguna	yang	membutuhkan.

3. Memungkinkan	sektor	kesehatan	untuk	beroperasi	secara 	lebih	efek<f	melalui	sistem	
yang	saling	terhubungkan	dan	mencegah	fragmentasi	serta	duplikasi	pelayanan.

4. Mendukung	peningkatan	komunikasi	dan	pertukaran	informasi	antara	dokter,	pasien,	
dan	perawat	dan	seluruh	lembaga	mitra	dalam	sektor	kesehatan.

5. Mendukung	 kebijakan,	 investasi,	 dan	 keputusan	 peneli<an	 berbasis	 buk<,	 melalui	
akses	ke	sistem	pelaporan	dalam	sistem	informasi 	kesehatan	yang	tepat	waktu,	akurat,	
dan	komprehensif.

6. Mendukung	 penggunaan	 sumber	 daya	 kesehatan	 secara	 lebih	 efisien	 melalui	
perubahan	 proses	 berbasis	 kertas 	menjadi	 manajemen	 penyediaan	 informasi	 yang	
lebih	baik.

Prinsip	Kunci	

Pengembangan	SISFOKES	dilakukan	melalui	kerjasama	par<sipa<f	mul<-sektoral,	anggota	
<m	BKNS	akan	menghorma<	hak	atas	kekayaan	intelektual	dan	penggunaan	data	individu	
melalui	prinsip-prinsip	berikut:

1. Memegang	 teguh	 kepemilikan	 serta	 tanggung	 jawab	 dalam	 inisia<f	 SISFOKES,	
termasuk	kepemilikan	proper<	intelektual;

2. Melakukan	pendekatan	bertahap	dan	berulang,	membangun	melalui	apa	yang	 sudah	
ada	baik	di	sektor	publik	dan	privat	dan	mengisi	kesenjangan	di	mana	diperlukan;

3. Untuk	meningkatkan	efek<vitas	SISFOKES	secara	menyeluruh,	menetapkan	mekanisme	
koordinasi	di	dalam	negeri	dan	juga	dengan	negara-negara	di	kawasan	regional	melalui	
inisia<f	yang	diperlukan:	(i)	 integrasi	antara	sistem;	dan	(ii)	penegakan	standar	umum,	
norma,	terminologi	dan	sistem	berlaku	di	dalam	negeri	maupun	regional;

4. Mewujudkan	pendekatan	kolabora<f	dengan	memanfaatkan	kemitraan	antara	sektor	
swasta,	 lembaga	 swadaya	masyarakat,	 departemen	pemerintah,	 pemerintah	 negara	
lain,	maupun	organisasi	peneli<an;

5. Se<ap	saat	melindungi	keamanan	informasi,	kerahasiaan	dan	privasi	pasien;

6. Memper<mbangkan	pemanfaatan	open	source	 yang	 sudah	 ada	sebagai	upaya	untuk	
mengefek<vitkan	biaya;

7. Pengelolaan	 SISFOKES	 akan	 menghorma<	 budaya,	 e<ka,	 aturan,	 peraturan	 dan	
prinsip-prinsip	yang	berlaku;

8. Menginformasikan	dan	menyampaikan	perkembangan	kepada	pemerintah,	organisasi	
maupun	 tenaga	 kesehatan	 terkait,	 untuk	 mencapai	 kesamaan	 pemahaman	 dan	
kepemilikan;

9. Memberi	 peluang	 kepada	 pasien	 untuk	 berpar<sipasi	 dalam	 menentukan	 pilihan	
perawatan	kesehatan	dan	memfasilitasi	"perawatan	kesehatan	berbasis	pengguna".
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Prinsip-prinsip	Strategik		

Ada	beberapa	prinsip	dalam	pendekatan	penyusunan	strategi.

1. Infrastruktur	Nasional	-	Mengutamakan	pembangunan	fondasi	infrastruktur	SISFOKES	
secara 	 sekaligus,	 daripada	menduplikasi	 upaya	 pengembangan	 dan	 mengakibatkan	
<mbulnya	biaya	serta	pekerjaan	secara	berulang

2. Keterlibatan	 Pemangku	 Kepen2ngan	 -	 Secara	 ak<f	 melibatkan	 para	 pemangku	
kepen<ngan	utama	dalam	desain	dan	pembuatan	solusi	SISFOKES

3. Pendekatan	Inkremental	 -	Membangun	kemampuan	SISFOKES	 jangka	panjang	secara	
bertahap	 dan	 pragma<s,	 fokus	 investasi	 awal	 adalah	 di 	 daerah-daerah	 yang	 dapat	
memberikan	 manfaat	 terbesar	 bagi	 konsumen,	 penyedia 	 layanan	 dan	 manajer	
pelayanan	kesehatan

4. Memahami	Keberadaan	Ti2k	 Awal	 Yang	 Berbeda	 -	 Memberi	 dukungan	ak<f	 secara	
seimbang	 kepada	 penyedia 	 layanan	 yang	 kurang	 mampu	 untuk	 berkembang,	
sementara	<dak	membatasi	kemampuan	pihak	yang	lebih	siap	untuk	berkembang

5. Pemanfaatan	-	Memanfaatkan	sumber	daya	yang	telah	tersedia	dan	memacu	kegiatan	
SISFOKES	secara	efek<f	di	seluruh	nusantara

6. Menyeimbangkan	Antara	Keselarasan	dan	Kebebasan	-	mendorong	untuk	terjadinya	
keselarasan	 kegiatan	 pengembangan	 SISFOKES	 secara 	 nasional,	 sementara	 <dak	
membatasi	 kemampuan	 pelaku	 yankes 	 dan	 vendor	 untuk	 menerapkan	 solusi	 yang	
relevan	secara	lokal

7. Keterampilan	Yang	Relevan	 -	Memas<kan	ketersediaan	tenaga	prak<si	trampil	dalam	
jumlah	yang	cukup	untuk	mendukung	strategi	SISFOKES.

Strategi	Alur	Kerja	

Untuk	mendukung	terselenggaranya	prinsip-prinsip	di	atas,	strategi	alur	kerja	yang	dianut	
adalah	sbb

1. Fondasi	 -	 Membangun	 fondasi	 in<	 untuk	 pertukaran	 informasi	 elektronik	 di	 sektor	
kesehatan.	Tujuan	dari	alur	kerja	ini	adalah	untuk	memenuhi	harapan	stakeholder	agar	
SISFOKES	dapat	diadopsi	sesuai	kebutuhan	dalam	kerangka	fondasi	yang	terstruktur.

2. Solusi	 SISFOKES	 -	 Memacu	 penyelesaian	 solusi	 SISFOKES	 untuk	 pengguna	 utama	
informasi	kesehatan.	Alur	kerja	ini	akan	memfasilitasi	pemanfaatan	sistem	dan	sarana	
komputasi	spesifik	sesuai	kebutuhan	prioritas	utama	dari	konsumen,	penyedia	layanan	
dan	manajer	pelayanan	kesehatan.

3. Perubahan	 dan	 Adopsi	 -	 Membina	 konsumen,	 penyedia	 layanan	 dan	 manager	
pelayanan	 kesehatan	dalam	mengadopsi	 SISFOKES.	 Tujuan	 dari	 alur	 kerja 	ini	 adalah	
untuk	memfokuskan	usaha	pada	pencapaian	 kebutuhan	pemangku	kepen<ngan	 dan	
terarah	sesuai	yang	diharapkan	SISFOKES.

4. Pengendalian	-	Memas<kan	pengendalian	yang	efek<f,	terkoordinasi	dan	pengawasan	
dari	program	kerja	SISFOKES.	Alur	 kerja	ini	berfokus	pada	pembentukan	 struktur	dan	
mekanisme	pengendalian	SISFOKES	secara	tepat.
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Strategi	Obyek2f	(SO)	and	Inisia2f

Berikut	ini	adalah	SO	SISFOKES	sesuai	keempat	strategi	alur	kerja	yang	diperlukan	untuk	
mencapai	visi	SISFOKES	dan	tujuan	jangka	panjang	sektor	bisnis	kesehatan.

❖ Fondasi	SISFOKES

SO	 pilar	 fondasi	SISFOKES	 terfokus	pada 	pembangunan	blok	dasar	 infrastruktur	agar	
sesuai	 dengan	 kebutuhan	 untuk	 penyebaran	 informasi	 elektronik	 secara	 efek<f	 di	
sektor	kesehatan	Indonesia.

SO Strategik Obyektif TIK Target Keluaran Fondasi 
SISFOKES

SO.1 Menetapkan	standar,	aturan,	dan	protokol	
eKesehatan

Pertukaran	dan	perlindungan	
informasi	

SO.2 Melakukan	registrasi	fasilitas	kesehatan,	
pemasok,	dan	pengguna	secara	komprehensif	
dengan	informasi	yang	lengkap	dan	terkini

Memenuhi	kebutuhan	stakeholders.

SO.3 Meningkatkan	infrastruktur	dan	layanan	TIK Meningkatkan	komunikasi	dan	
penyebaran	informasi	di	seluruh	
sistem	kesehatan	di	semua	jajaran

❖ Solusi	SISFOKES

SO	pilar	solusi	SISFOKES	terfokus	pada	implementasi	sistem	elektronik	dan	sarana	yang	
spesifik	 sesuai	kebutuhan	prioritas	utama	konsumen,	penyedia 	layanan,	dan	manajer	
kesehatan	dalam	meningkatkan	efisiensi	dan	efek<vitas.

SO Strategik Obyektif TIK Target Keluaran Layanan SISFOKES

SO.4 Memperkuat	sistem	SDM	
elektronik

Meningkatkan	perencanaan	SDM	dan	
manajemen	di	semua	Dngkatan

SO.5 e-Learning	dan	sumber	daya	
digital.

Pendididkan	Berkelanjutan	(CPD)	dari	petugas	
kesehatan

SO.6 Memperkuat	sistem	pencegahan	
penyakit,	surveilans,	dan	
pengendalian

Deteksi	dini,	respon	dan	pelaporan	yang	cepat

SO.7 Memperkuat	SIM	Kesehatan	
elektronik

Dukungan	pelayanan	kesehatan	berbasis	bukD	
dan	pengambilan	keputusan.

SO.8 Memungkinkan	pengiriman	dan	
intervensi	pelayanan	kesehatan	
elektronik	

Menurunkan	angka	kemaDan	anak;	kemaDan	
ibu;	dan	kasus	HIV	/	AIDS,	TB,	malaria,	dan	
penyakit	Ddak	menular.

SO.9 Memungkinkan	sistem	logisDk	
dan	perlengkapan	elektronik

Ketersediaan	jumlah	komoditas	kesehatan	dan	
kualitas	yang	memadai	pada	DDk	layanan	untuk	
memenuhi	permintaan	pasien

SO.10 Memungkinkan	manajemen	
keuangan	elektronik

EfekDfitas	pengumpulan,	alokasi,	dan	
penggunaan	sumber	daya	keuangan	kesehatan	
pada	semua	Dngkatan
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SO Strategik Obyektif TIK Target Keluaran Layanan SISFOKES

SO.11 Memungkinkan	komunikasi	
elektronik	dan	mekanisme	
penyebaran	informasi	dalam	
sistem	rujukan

Meningkatkan	kualitas	pelayanan	sistem	
rujukan.

SO.12 Memungkinkan	elektronisasi	
manajemen	pelayanan	
kesejahteraan	sosial,	penerima	
manfaat,	dan	penyedia

Meningkatkan	akses	dan	kualitas	pelayanan.

SO.13 Membentuk	SIM	elektronik	
pengelolaan	air,	sanitasi	dan	
kebersihan	(WASH)

Dukungan	perencanaan	dan	investasi	dalam	
penyediaan	layanan	berbasis	bukD

SO.14 Membangun	layanan	
telekesehatan

Memungkinkan	pelayanan	kesehatan	jarak	jauh	
berbasis	elektronik	yang	berkualitas	untuk	
individu	di	daerah	terpencil	yang	kekurangan	
tenaga	ahli

❖ Perubahan	dan	Adopsi

SO	 pilar	 Perubahan	 dan	 Adopsi	 terfokus	 pada	 apa	 yang	 perlu	 dilakukan	 untuk	
mendorong	 dan	 memungkinkan	 para 	 peserta	 dalam	 sistem	 kesehatan	 untuk	
mengadopsi	solusi	SISFOKES	dan	mengubah	pola	kerja	dengan	menggunakan	solusi	ini	
secara	efek<f.

SO Aspek Pengendalian Target Keluaran Perubahan dan Adopsi

SO.15 Menegakkan	strategi	
perubahan	dan	adopsi	
yang	komprihensif

Mempromosikan	dan	memperkuat	pengembangan	
dan	penggunaan	solusi	SISFOKES	pada	lembaga	publik	
dan	swasta	di	semua	jajaran.

❖ Pengendalian	SISFOKES	

SO	pilar	Pengendalian	SISFOKES	terfokus	pada	upaya	menegakkan	sistem	pengendalian	
SISFOKES	 secara	 tepat	 untuk	 menghasilkan	 kepemimpinan,	 koordinasi	 dan	
pengawasan	yang	memas<kan	keberhasilan	penyelenggaraan	SISFOKES

SO Aspek Kelembagaan Target Keluaran Pengendalian

SO.16 Menegakkan	dan	melembagakan	
struktur	pengendalian	SISFOKES

MemasDkan	strategi	yang	efekDf	dalam	
mengelola	dan	mengawasi	pelaksanaan	
SISFOKES

Implementasi:	

Kemenkes	mengadopsi	arsitektur	enterprise	(AE)	sebagai 	kerangka	kerja	untuk	memandu	
pengembangan	dan	 implementasi	sistem	terpadu	SISFOKES.	Dokumen,	 rencana	aksi	dan	
pelaksanaan	 strategi	 SISFOKES	 akan	 diselenggarakan	 oleh	 BKNS,	 setelah	 badan	 ini	
dibentuk.

lllll
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1. PENDAHULUAN

1.1. Latar	Belakang

Sistem	Informasi	Kesehatan	(SISFOKES)	 yang	baik	sangat	pen<ng	untuk	mengatasi	tantangan	
kesehatan	dan	meningkatkan	pelayanan	kesehatan	di	negara	berkembang.	Namun,	 kualitas	
data	yang	dihasilkan	oleh	sistem	tersebut	sering	<dak	baik	 dan	data	<dak	dapat	digunakan	
secara 	efek<f	 untuk	 pengambilan	 keputusan.	Meskipun	 secara	 internasional	 telah	 banyak	
perha<an	diberikan	 dalam	 menunjang	 kebutuhan	 pengembangan	 SISFOKES,	 telah	 terbuk<	
sulit	 untuk	 melakukannya	 karena	 beberapa	alasan,	 termasuk	 diantaranya	fragmentasi	 dan	
kurangnya	 koordinasi	 dalam	 pelaksanaan	 program	 kesehatan	 serta	 desakan	 oleh	
lembaga-lembaga	 internasional	 dalam	 mempertahankan	 sistem	 ver<kal	 mereka	 sendiri;	
kurangnya	 standar	 data	 bersama;	 ambisi	 realis<s;	 ke<dakmampuan	 pengembang	 sistem	
untuk	 menangani	 masalah	 organisasi,	 sosial 	 dan	 budaya	 yang	 kompleks;	 dan	 masalah	
keberlanjutan.	 Jaringan	 Metrik	 Kesehatan	 (Health	 Metrics	 Network),	 didirikan	 pada	 tahun	
2005,	 telah	 berperan	 dalam	 mengatasi	 masalah	 fragmentasi	 dalam	 SISFOKES	 melalui	
kerangka 	teknis 	yang	 mempromosikan	 pendekatan	data	warehouse	untuk	 integrasi	 sistem	
informasi	 serta	 menciptakan	 konsensus	 global	 untuk	 menunjang	 kebutuhan	 semua	pihak	
yang	akan	bergabung	membangun	sistem	yang	terintegrasi		[1][2]

Kemenkes	 telah	 menyadari	 potensi	 TIK	 dalam	 mendukung	 dan	 mereformasi	 kualitas	
pelayanan	kesehatan.	Namun,	cepatnya	pertumbuhan	dan	penggunaan	TIK	untuk	menunjang	
pembuatan	 keputusan	 berdasarkan	 buk<	 secara	 <dak	 terkoordinasi	 dan	 <dak	 seragam	 di	
berbagai	 kabupaten/kota	 maupun	 fasilitas	 kesehatan	 telah	 menciptakan	 kesulitan	 dalam	
mengkompilasi	data	yang	relevan,	akurat,	cepat	dan	mudah.	Kemenkes	terus	berusaha	untuk	
memecahkan	masalah	pulau-pulau	 SISFOKES	yang	<dak	 terintegrasi	dan	tersebar	 di	 semua	
daerah	(baik	 sistem	rekam	medis	pasien	 berbasis	kertas	maupun	elektronik)	 untuk	menjadi	
SISFOKES	yang	terintegrasi.

Untuk	mencapai	pengembangan	aplikasi	SISFOKES	secara	lebih	 sistema<s	sesuai	kebutuhan	
sektor	kesehatan,	pen<ng	dipahami	bagaimana	organisasi	sistem	kesehatan	di	Indonesia.

Pengendalian	Teknologi	Informasi	dan	Komunikasi	

✴ Penataan	 sistem	 informasi	 di	 bidang	 kesehatan	 oleh	 Kemenkes 	 telah	 dirin<s	 sejak	
tahun	 1982	 oleh	 unit	 kerja	 setara	 eselon	 III,	 yaitu	 Unit	 Pengumpulan	 Data	 dan	
Pengolahan	di	Biro	Perencanaan.	Sejalan	dengan	upaya	untuk	meningkatkan	 kualitas	
dan	 penggunaan	 data	 serta	 kebutuhan	 organisasi,	 pada	 tahun	 1985	 Pusat	 Data	
Kesehatan	 (Pusdakes)	 diciptakan	dan	diresmikan	 sebagai	unit	kerja,	setara	eselon	 II.	
Pada	tahun	2010	nama	Pusdakes	diubah	menjadi	Pusat	Data	dan	Informasi	(Pusda<n),	
dan	berfungsi	untuk	melakukan	pengelolaan	data	dan	informasi	kesehatan	yang	lebih	
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kompleks.	 Pusda<n	 bertanggung	 jawab	 untuk	 mengembangkan	 dan	 merancang	
peraturan	nasional	serta	norma,	standar,	prosedur	dan	kriteria 	untuk	sistem	informasi	
kesehatan,	termasuk	perencanaan	strategis	nasional	dan	roadmap	untuk	memperkuat	
SISFOKES.	 Desain	 arsitektur	 SISFOKES	 dikembangkan	 dan	 diterjemahkan	 menjadi	
roadmap	pembangunan	SISFOKES	secara	terintegrasi.

✴ Kemenkes	 juga	 telah	 pernah	 membentuk	 Komite	 Pengarah	 SISFOKES,	 yang	
beranggotakan	 para	 ahli 	 dari	 berbagai	 lembaga	 /	 sektor	 terkait	 dengan	 sistem	
informasi	 kesehatan,	 untuk	 mengawasi	 peraturan	 pemerintah,	 bimbingan	 dan	
perencanaan	strategis	HIS	dan	roadmap

Kebijakan	Dalam	SISFOKES

✴ Desentralisasi 	berbagai	otoritas,	 dari	pemerintah	 pusat	 ke	pemerintah	 provinsi	 yang	
mulai	berlaku	pada	tahun	2004,	antara	lain	[3]

✴ penyediaan	infrastruktur	publik;
✴ penanganan	bidang	kesehatan;
✴ pemberikan	pendidikan	dan	alokasi	sumber	daya	manusia	potensial;

✴ pengentasan	masalah	sosial	di	kabupaten	/	kota;

Tidak	 semua	 komponen	 SISFOKES	 dapat	 dilaksanakan	 sebagaimana	rencana	semula.	
Adanya	perbedaan	<ngkat	kemampuan	di	<ngkat	provinsi,	 banyak	 sistem	yang	 <dak	
kompa<bel	atau	<dak	interoperabel	satu	sama	lainnya.

✴ Pada	 tahun	 2016,	 pada	 tahap	 awal	 pelaksanaan	 pembangunan	 sistem	 informasi	
kesehatan	 yang	 telah	 dirancang	 sebagai	 kegiatan,	 indikator,	 target,	 pendanaan	 dan	
kerangka 	peraturan	yang	 dituangkan	dalam	Rencana	Aksi	Kegiatan	 (RAK)	 2015-2019,	
pemerintah	 Indonesia	 membuat	 kebijakan	 reorganisasi	 di	 semua	 kementerian	 dan	
lembaga.	Berbagai	tugas	dan	fungsi	di	Pusda<n	juga	harus 	disesuaikan	dengan	struktur	
organisasi	 yang	 baru.	 Ini	 memiliki	 dampak	 pada	 berbagai	 aspek	 pemerintahan	 dan	
kebijakan	 dalam	 program	 kesehatan	 di	 pusat	 maupun	 daerah,	 pengelolaan	 dan	
persyaratan	 dalam	 TIK	 juga	 perlu	 disesuaikan.	 Keberadaan	 "Pani<a	 Pengarah	
SISFOKES"	 (cikal	 bakal	 Badan	 Koordinasi	 Nasional	 SISFOKES	 	 [BKNS]	 sebagaimana	
diusulkan)	 perlu	 diselaraskan	 kembali	 agar	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	 lingkungan.	
Sistema<s	 SISFOKES	 perlu	 diperbaiki	 dalam	 rangka	 mencapai	 keberkelanjutan	
terintegrasi	 sistem.	 Koordinasi 	 dan	 mekanisme	 integrasi	 harus	 disepaka<	 secara	
nasional	antara	pemerintah,	sektor	 swasta	dan	 publik,	agar	 akuntabilitas	data	dapat	
tejaga.

1.2. Status	Pelayanan	Kesehatan	Dan	Profil	SISFOKES	Indonesia

Indonesia	belum	mencapai	target	pencapaian	MDG,	 terutama	sasaran	4	dan	 5.	Munculnya	
penyakit	menular	 baru	 atau	berulang	 merupakan	 tantangan	besar	pada 	sistem	 kesehatan,	
sehingga	diperlukan	upaya	bersama	untuk	merespon	dengan	cepat	kebutuhan	mendesak	dan	
untuk	 memperkuat	 program	 pengendalian	 penyakit	 secara	 efek<f,	 termasuk	 penyakit	
zoonosis.	 Sementara	 peningkatan	 akses	 ke	 layanan	 kesehatan	 diperbaiki,	 perha<an	 yang	
memadai	 juga	perlu	diberikan	untuk	memas<kan	bahwa	kualitas	pelayanan	kesehatan	yang	
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komprehensif	 dan	 terpadu	 bagi	 perempuan,	 anak-anak	 dan	 remaja	 dapat	 terselenggara	
dengan	 baik.	Nutrisi 	yang	merupakan	 faktor	pen<ng	dalam	mortalitas 	dan	morbiditas,	 juga	
masih	 menjadi	 masalah	 utama	 kesehatan	 masyarakat;	 khususnya	 lagi	 dengan	 munculnya	
masalah	kualitas	dan	keamanan	pangan	yang	<dak	memadai.

Risiko	 kesehatan	 masyarakat	 yang	 di<mbulkan	 oleh	 tembakau,	 diet	 yang	 <dak	 sehat,	
kurangnya	ak<vitas 	fisik,	 air	yang	 <dak	 aman,	 sanitasi	yang	 <dak	memadai,	 kemacetan	lalu	
lintas,	 dan	 penggunaan	 bahan	 bakar	 padat	 untuk	 memasak;	 menuntut	 perlunya	 promosi	
kesehatan	terpadu	dan	pengaturan	yang	sehat.

Hubungan	 antara 	 perubahan	 iklim	 dan	 kesehatan	 manusia	 membutuhkan	 peningkatan	
advokasi,	dan	 sektor	 kesehatan	perlu	 lebih	 siap	untuk	mengurangi	dan	beradaptasi	dengan	
dampak	perubahan	iklim	dan	dampaknya.	Membangun	pengalaman	yang	diperoleh	selama	
tanggap	 darurat	 terhadap	 bencana	 tsunami	 dan	 gempa	berikutnya,	 adalah	 sama	 pen<ng	
untuk	 mengembangkan	 kapasitas	 nasional	 untuk	 kesiapan	 darurat	 dan	 respon	 terhadap	
kebutuhan	kesehatan	masyarakat.

Dengan	segudang	tantangan	di	sektor	kesehatan	yang	<mbul	dalam	keragaman	Indonesia	(di	
bawah	gambar),	dapat	diprediksi 	bahwa	penggunaan	TIK	di	Indonesia	jelas	cukup	menjanjikan	
dan	membutuhkan	inovasi	pintas

Gambar 1-1. Keanekaragaman Indonesia [3 ]

Untuk	 memperkaya	 wacana	 tentang	 SISFOKES,	 pen<ng	 dipahami	 keberadaan	 organisasi	
sistem	kesehatan	di	dalam	negeri	dan	beberapa	aspek	kesehatan	terkait.

✴ Secara	administra<f	 struktur	organisasi 	di	Indonesia	dibagi	menjadi	34	provinsi	dan	516	
kabupaten	 /	 kota 	dengan	 9.756	 pusat	 perawatan	 primer	 (Puskesmas).	 Se<ap	 provinsi	
memiliki	kebijakan	lokal	dalam	perencanaan	dan	pelaksanaan	kesehatan,	kabupaten/kota	
memiliki	 kewenangan	 semi-otonomi.	 Otoritas 	 administra<f	 adalah	 aspek	 pen<ng	 yang	
perlu	diperhitungkan	ke<ka	merencanakan	penyebaran	HIS	di	seluruh	negeri.

✴ Sistem	 kesehatan	 masyarakat	 telah	 diiden<fikasi	 sebagai	 sistem	 kewirausahaan	 dan	
sebagian	 dibiayai	 dan	 disampaikan	 melalui	 fasilitas	 pelayanan	 kesehatan	 masyarakat	
(Fasyankes)	yang	terdiri	dari	puskesmas	dan	rumah	sakit	umum.	Puskesmas	menyediakan	

Availability	of	ICT	
infrastructure,	ICT	
human	resources,	
quality	of	public	

services	and	economic	
growth	rate	varies	
from	one	place	to	

another.	

ICT	promises	to	
overcome	the	digital	
divide,	improving	the	
quality	of	services,	
increase	economic	

growth,	and	maintain	
the	sovereignty	of	the	
Republic	of	Indonesia.

Population

Islands

Tribes

Local Languages

+- 251.845.008 Penduduk
Jumlah penduduk ke 4 terbanyak di dunia

17.508 Pulau-pulau
Kepulauan terbesar di dunia
+-

1.340 Suku
Negara dengan jumlah etnik terbesar di dunia
+-

746 Bahasa Daerah
Negara dengan banyak jumlah bahasa daerah

+-

Ketersediaan 
Infrastruktur IT, SDM, 

kualitas layanan publik 
dan pertumbuhan 

ekonomi berbeda antara 
satu daerah dengan 

lainnya

TIK diharapkan akan 
dapat mengatasi 

kesenjangan digital, 
memperbaiki kualitas 
yankes, meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi 

dan menjaga 
kedaulatan RI
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berbagai	 upaya	 kesehatan	 masyarakat	 dan	 perawatan	 kesehatan	 primer	 untuk	
masyarakat	sesuai	wilayahnya,	biasanya	<ngkat	kecamatan.	Saat	ini	ada 	lebih	dari	7.000	
pusat	kesehatan	dan	lebih	dari	21.000	puskesmas	pembantu	di 	seluruh	Indonesia.	Rumah	
sakit	 umum,	menyediakan	perawatan	 sekunder	dan	 tersier,	 terdiri	 dari	empat	 jenis	 (1)	
rumah	sakit	<pe	D	(kurang	dari	50	tempat	<dur)	dengan	empat	spesialis:	internis,	seorang	
ob-gyn,	dokter	bedah,	dan	dokter	anak)	memberikan	perawatan	sekunder	dasar	di	<ngkat	
kabupaten/kota,	 (2)	 rumah	 sakit	 <pe	 C	 (50-100	 <dur	 dengan	 lebih	 dari	 empat	 jenis	
spesialis)	melayani	perawatan	sekunder	dan	tersier	untuk	kabupaten	yang	lebih	besar,	(3)	
rumah	sakit	<pe	B	 (antara	100-400	tempat	<dur	dengan	berbagai	spesialis)	memberikan	
rujukan	perawatan	lebih	kemajuan	di	<ngkat	provinsi,	dan	(4)	 rumah	sakit	<pe	A	 (hingga	
1.500	tempat	<dur)	dirancang	untuk	perawatan	rujukan	nasional.

✴ Dalam	 era	 UHC,	 peraturan	 asuransi	kesehatan	 telah	mengamanatkan	 bahwa	fasyankes	
dikenakan	 biaya	 berdasarkan	 jumlah	 layanan	 yang	 diterima	oleh	 pasien	 (subsidi	 biaya	
untuk	sistem	layanan).	Biaya	pasien	di	puskesmas	dan	di 	ruang	kelas 	III	rumah	sakit	umum	
disubsidi	(sekitar	50-80%	dari	biaya	pasien	disubsidi 	secara	<dak	langsung).	Ini 	adalah	yang	
kelas	 paling	 miskin	 yang	 memiliki	 jaminan	 kesehatan	 gra<s,	 sehingga	akses	 ke	 sumber	
daya	kesehatan	juga	minimum.

✴ Investasi 	dalam	negara 	belum	 cukup.	 Belum	 ada	 pembiayaan	 secara	 nasional	maupun	
internasional	 diarahkan	 untuk	 membangun	 sistem	 informasi	 yang	 berkelanjutan	 dan	
komprehensif.	 Seringkali	 sistem	 berbasis 	kertas	terus	 digunakan,	dan	 hanya	digunakan	
untuk	 tujuan	 pelaporan,	 dengan	 hasil	 bahwa	 banyak	 data	 dari	 sistem	 nasional	 yang	
berkualitas	rendah.

✴ Data	dalam	SISFOKES	dikumpulkan	berdasarkan	format	yang	dikembangkan	untuk	sistem	
pengumpulan	data	manual.	Berbagai	program	di	Kemenkes	dikembangkan	sekedar	untuk	
memenuhi	 kebutuhan	 informasi	 lebih	 lanjut,	 sistem	 pelaporan	 dikembangkan	 sendiri	
untuk	kepen<ngan	lokal.	Hal	ini	mengakibatkan	digunakannya 	data 	set	yang	non-standar,	
definisi	data	 yang	 digunakan	 berbeda	dan	 nilai-nilai	 bervariasi.	Oleh	 karena	itu	analisis	
data	sulit	dilakukan	karena	inkonsistensi	data,	 integritas	data	dipertanyakan	dan	definisi	
data	yang	berbeda.

✴ Investasi	 dalam	 pengumpulan	 data	 nasional	 dan	 analisis 	 <dak	 efisien.	 Program	
donor-spesifik	 telah	 memprioritaskan	 produksi	 data	 yang	 berkualitas	 untuk	 indikator	
mereka 	sendiri.	 Investasi	lebih	berbentuk	 ad	 hoc,	 terfragmentasi,	dan	ditargetkan	 pada	
pilot	yang	<dak	berkelanjutan,	survei	berdiri 	sendiri,	dan	evaluasi	dampak	sesaat.	Investasi	
dalam	sistem	 informasi	sering	 <dak	 responsif	 terhadap	 kebutuhan	 lokal	atau	diarahkan	
untuk	meningkatkan	layanan.	Saat	ini,	banyak	pemerintah	daerah	<dak	membuat	alokasi	
anggaran	cukup	untuk	membiayai	pengembangan	 sistem	 informasi.	 Sebaliknya,	fasilitas	
kesehatan	banyak	menyediakan	anggaran	untuk	pengembangan	sistem	informasi	sebagai	
investasi	untuk	mendapatkan	data	dan	 informasi	kesehatan	 yang	 lebih	 baik.	 Kelemahan	
dalam	kepemimpinan	dan	pemerintahan	dalam	sistem	pemerintahan,	menjadi	salah	satu	
penyebab	fragmentasi	dari	sistem.

✴ Mengingat	 berbagai	 jenis 	 informasi	 dikumpulkan	 dalam	 format	 yang	 berbeda,	 atau	
informasi	yang	sama	dikumpulkan	dalam	format	yang	berbeda,	maka	<mbul	inkonsistensi	
dari	 data	 yang	 dikumpulkan	 oleh	 berbagai	 lembaga.	 Kemenkes,	 Badan	 Pusat	 Sta<s<k	
Indonesia,	 dan	Kemendagri	yang	 merupakan	tulang	 punggung	produksi	dan	manajemen	
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data,	 kurang	 memiliki	 kapasitas,	 alat-alat	 standar,	 dan	 sumber	 daya.	 Akibatnya	 data	
dengan	kualitas	rendah	sering	digunakan	untuk	membuat	keputusan.

✴ Akses	 dan	 kegunaan	 data	 terbatas.	 Data	dan	 informasi	 kesehatan	 yang	 baik	 seringkali	
<dak	tersedia	dan	<dak	dapat	diakses 	untuk	konsumsi	publik.	Kurangnya	transparansi	dan	
<dak	 memadainya	 penggunaan	 'data 	 yang	 terbuka'	 oleh	 pemerintah	 berar<	 aktor	
masyarakat	sipil 	<dak	dapat	melakukan	analisis	untuk	melihat	peluang	atau	memverifikasi	
hasil	yang	dihasilkan	oleh	pemerintah.	Pemanfaatan	TIK	merupakan	peluang,	tetapi	terlalu	
sering	menghasilkan	data	yang	<dak	digunakan	untuk	meningkatkan	pelayanan	klinis	dan	
manajemen	fasilitas.	Situasi	konflik	dan	darurat	memberikan	tantangan	tersendiri.

✴ Saat	ini	sistem	pengumpulan	data/informasi	dari	sektor	swasta	<dak	memadai	dan	kurang	
memuaskan	untuk	 kebutuhan	analisis	profil	negara.	Ada	kebutuhan	 untuk	memperbaiki	
sistem	pelaporan	dari	sektor	swasta	melalui	penegakan	UU	Keterbukaan	Informasi	Publik.	
Disamping	 itu	 ada	banyak	kegiatan	 kesehatan	 yang	 dilakukan	oleh	 LSM	 dan	belum	ada	
sistem	pelaporan	secara	formal.

✴ Kualitas	informasi	yang	berkaitan	dengan	diagnosa	medis 	jauh	dari	memuaskan.	Saat	ini	
ada	 banyak	 kekurangan	 dalam	 melakukan	 pela<han	 terhadap	 staf	 dalam	 coding.	
melakukan	klasifikasi	penyakit	dan	manajemen	rekam	medik.	Ada	juga	kebutuhan	untuk	
mela<h	 dokter	 dalam	 mendokumentasikan	 informasi	 yang	 akurat	 untuk	 memfasilitasi	
diagnosis	coding.

✴ Tenaga	kerja	sering	<dak	cukup	terla<h	dan	kurang	mendapat	insen<f	 dalam	mengelola	
data	kesehatan	untuk	menemukan	kesenjangan	dalam	layanan	atau	ke<dak-setaraan	lokal	
dalam	 kesehatan.	 Dengan	 <ngginya	 pertukaran	 /	 mutasi	 staf	 yang	 sudah	 terla<h,	
dampaknya	 dapat	 dilihat	 pada	 kualitas	 data	 dan	 keberlanjutan	 proses	 rekaman,	
pengumpulan	data,	pelaporan	dan	analisis	data.	Pada	akhirnya 	tugas	hanya	dibatasi	untuk	
dapat	memproduksi	laporan	bagi	manajemen	kesehatan.

✴ Cakupan	dan	kemampuan	infrastruktur	 dan	 jaringan	 yang	 diperlukan	untuk	mendukung	
komunikasi	dan	konek<vitas	masih	kurang	memadai.	Saat	ini	 infrastruktur	 jaringan	 yang	
digunakan	untuk	menghubungkan	Kemenkes	dengan	dinas	kesehatan	dan	fasilitas	lainnya	
masih	banyak	yang	dilakukan	melalui	fasilitas	telpon	biasa.	Hal	ini	mengakibatkan	sistem	
menjadi	lambat,	<dak	bisa	diandalkan	dan	juga	menimbulkan	biaya 	operasional	tambahan	
dan	lebih	lanjut	menyebabkan	ke<dakpatuhan	pada	<ngkat	operasional.

Analisis	 lebih	 rinci	 atas	 kekuatan,	 kelemahan,	 peluang,	 dan	 ancaman	 (SWOT)	 terkait	
kemampuan	TIK	di	sektor	kesehatan	adalah	sbb:

Kekuatan

1. Telah	tersedia	berbagai	peraturan	dalam	bidang	TIK	yang	menunjang	sektor	kesehatan:	

✴ UURI	Nomor	11	Tahun	2008	tentang	Informasi	dan	Transaksi	Elektronik
✴ UURI	Nomor	14	Tahun	2008	tentang	Informasi	Publik	
✴ PPRI	Nomor	46	Tahun	2014	tentang	Sistem	Informasi	Kesehatan
✴ Perpres	RI	tentang	Rencana	Pita	Lebar	2014-2019

✴ Permenkes 	 Nomor	 92	 Thun	 2014	 tentang	 Penyelenggaraan	 Komdat	 Dalam	
SISFOKES	Terintegrasi
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✴ Permenkes	Nomor	97	Thun	2015	tentang	Peta	Jalan	SISFOKES	Tahun	2015-2019

2. Adanya	 kemauan	 poli<k	 Pemerintah	 Indonesia 	 /	 Kementerian	 Kesehatan	 RI	 untuk	
mendukung	 reformasi	 kesehatan	 dan	 penggunaan	 TIK	 untuk	 meningkatkan	 efisiensi	
dan	efek<vitas	sistem	kesehatan

3. Keberadaan	lembaga/instansi	pemerintah	yang	bertanggung	jawab	untuk	penyediaan	
berbagai	layanan	di	bidang	TIK,	antara	lain:
✴ Kementerian	Komunikasi	dan	 Informa<ka	(Kemenkominfo),	Sebagai	 leading	 sektor	

di	 bidang	 komunikasi	 dan	 informa<ka,	 Kementerian	 Komunikasi	 dan	 Informa<ka	
dalam	 Renstra	 tahun	 2015—2019	 akan	 berfokus	 membangun	 sektor	 tele-	
komunikasi,	tata	kelola	internet,	dan	digitalisasi	siaran	televisi	[4]

✴ Dewan	 Teknologi	Informasi	dan	Komunikasi	Nasional	(Wan<knas),	dengan	 visinya	
mempercepat	pemanfaatan	dan	pertumbuhan	TIK	di	 Indonesia	secara	efisien	dan	
efek<f	 dengan	 merumuskan	 kebijakan	 dan	 strategi 	 TIK	 secara	 nasional	 melalui	
sinkronisasi	 program-program	 strategis	 TIK	 diseluruh	 kementerian,	 lembaga,	 dan	
pemerintahan	daerah	[5]

✴ Badan	Pengkajian	dan	Penerapan	Teknologi	 (BPPT),	dengan	visinya 	menjadi	pusat	
unggulan	 teknologi	 yang	 mengutamakan	 inovasi	 dan	 layanan	 teknologi	 untuk	
meningkatkan	daya	saing	dan	kemandirian	bangsa	[6]

4. Keberadaan	perusahaan	yang	bergerak	di	bidang	TIK,	organisasi	non-pemerintah	serta	
pihak	pengembangan	aplikasi	dan	infrastruktur	yang	tersebar	di	berbagai	daerah

5. Adanya	 strategi	 nasional	 e-Government	 yang	 dikoordinasikan	 oleh	 Kementerian	
Perencanaan	 Pembangunan	 Nasioanl/Bappenas 	 yang	 mengakui	 SISFOKES	 sebagai	
daerah	prioritas

6. Keberadaan	 berbagai	 sistem	 informasi	online	 yang	 sudah	 dibangun	 oleh	 Kemenkes,	
antara	lain	SIKDA	 sebagai	sistem	pelaporan	dari	Puskesmas,	 Sistem	Informasi	Rumah	
Sakit	(SIRS)	 sebagai	sistem	pelaporan	dari	rumah	sakit,	Sistem	Informasi	Perencanaan	
dan	Monitoring	(Sipermon)

7. Adanya	 kemitraan	 antara	 Kementerian	 Kesehatan	 dan	 sembilan	 Perguruan	 Tinggi	
Negeri	di	Indonesia	menjadi	Center	of	Excellence

8. Keberadaan	 pengembang	 aplikasi	 kesehatan	 yang	 sudah	 bekerja	 sama	 dengan	
berbagai	pemerintah	daerah.

9. Tersedianya	berbagai	pedoman	dari	berbagai	organisasi	internasional	sebagai	rujukan	
resmi,	seper<	WHO	[7],	ITU	[8],	ISO	[9].
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Peluang

1. Sudah	dibangunnya	aplikasi	online	untuk	menunjang	program	Indonesia	Sehat	dengan	
pendekatan	keluarga	yang	dilakukan	oleh	Kemenkes

2. Inisia<f	 oleh	 Kemenkominfo	 untuk	 membangun	 bandwith	 internet	 nasional	 untuk	
mendukung	pertukaran	data	dan	komunikasi	ke	/	daerah	terpencil	yang	terisolasi

3. Inisia<f	oleh	Kemendagri	untuk	membangun	Kartu	Iden<fikasi	Nasional

4. Keberadaan	donor	yang	mendukung	 berbagai	program	/	proyek	di	 pusat	maupun	di	
daerah

5. Adanya	 berbagai	 kemitraan	 publik-swasta	 untuk	 mendukung	 proyek-proyek	
pembangunan	SISFOKES

6. Ketersediaan	teknologi	baru	seper<	mHealth

Kelemahan

1. Penyelesaikan	legal	aspek,	baik	menyangkut	pembuatan	peraturan/keputusan	menteri	
maupun	dokumen	kerjasama	antara	K/L;	berjalan	lambat	akibat	proses 	birokrasi	di	K/L	
Pemerintah

2. Kurangnya	 kontrol	 nasional 	 secara	 terintegrasi	 antara	 sektor	 pemerintah	 dan	
non-pemerintah	dalam	pelaksanaan	aturan	dan	pedoman	yang	sudah	dibangun.	

3. Keberadaan	 data	 kesehatan	 masih	 tersebar	 di	 berbagai	 lokasi	 dalam	 pengelolaan	
berbagai	pihak	terkait

4. Kurangnya	 ketersediaan	 informasi	yang	 akurat	 sebagai	sumber	data	 bagi	 pemangku	
kepen<ngan	di	dalam	dan	di	luar	sektor	kesehatan

5. Belum	ada	strategi	eKesehatan	untuk	memandu	insia<f	dalam	teknologi	komunikasi

6. Peraturan	terkait	standardisasi	data,	aplikasi 	maupun	interoperabiltas	secara	nasional	
untuk	menyatukan	berbagai	sisfo	masih	belum	memadai

7. Kapasitas	 pengguna	 TIK	 yang	 belum	 sesuai	 akibat	 kurangnya	 pela<han	 maupun	
perbedaan	kultur	kerja	yang	berbeda	di	se<ap	daerah	

8. Sumber	dana	yang	terbatas	untuk	sektor	pengembangan	TIK	Kesehatan	Nasional

9. Belum	 tumbuhnya 	kerjasama	antara	sektor	 pemerintah	 dan	 non-pemerintah	 dalam	
pengumpulan	informasi	/	data	kesehatan

10.Kurangnya	pedoman	untuk	peneli<an	dan	penggunaan	data	/	informasi	kesehatan

11.Masih	lemahnya	sistem	pela<han	tenaga	kesehatan	dalam	pengelolaan	data	kesehatan

12.Kurangnya	ahli	di	bidang	biomedik	dan	medikal	informa<ka

13.Belum	 meratanya	 infrastruktur	 TIK	 untuk	 menunjang	 sektor	 kesehatan	 di	 berbagai	
daerah

Ancaman

1. Belum	 adanya	 badan	 koodinasi	 di 	 <ngkat	 nasional	 yang	 beranggotakan	 unsur	
pemerintah	maupun	swasta	untuk	menjaga	arah	pengembangan	SISFOKES	agar	selalu	
sesuai	kebutuhan	di	lapangan
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2. Target	 pelayanan	 kesehatan	 dan	 program	 pemerintah	 <dak	 tercapai	 akibat	 solusi	
dilandaskan	 pada	hasil	analisa	terhadap	data	kesehatan	 yang	 duplikasi,	<dak	akurat,	
<dak	relevan	dan	<dak	tepat	waktu.

3. Pemborosan	 anggaran	 akibat	 pendanaan	 yang	 <dak	 tepat	 sasaran	 dan	 duplikasi	
pekerjaan

4. Kendala	keuangan

5. Keamanan	 data/informasi	 belum	 terjamin;	 belum	 didukung	 standar	 keamanan	
informasi	dan	sistem	interoperabilitas	pada	jaringan	bersama

6. Tidak	 adanya	 kerangka	 hukum	 /	 undang-undang	 untuk	 mendukung	 pembangunan	
SISFOKES

Sebagai	 ringkasan,	saat	 ini 	<dak	 ada	angka	sta<s<k	yang	 akurat	 untuk	menunjukkan	 profil	
kesehatan	nasional	serta	tenaga	kesehatan	di	Indonesia.	Masalah	pelayanan	kesehatan	serta	
sumber	 daya	manusia	masih	merupakan	 tantangan	 yang	 perlu	 dihadapi	 secara	terstruktur	
dan	 konsisten.	 Perumusan	 dan	pelaksanaan	strategi	SISFOKES	untuk	mendukung	 kemajuan	
dalam	Program	Kesehatan	Indonesia	perlu	dikendalikan	melalui 	suatu	badan	par<sia<f	dalam	
<ngkat	nasional

1.3. Basis	Referensi	PembangunanSISFOKES

Pembangunan	SISFOKES	mengacu	pada	prinsip-prinsip	yang	sejalan	dengan	 eHealth	Strategi	
Toolkit	[WHO	dan	ITU,	2012],	melipu<	kerangka	kerja 	dan	metode	untuk	pengembangan	visi	
eHealth	 nasional,	 rencana	 aksi	 dan	 kerangka	 pemantauan.	 Semua	 pengendalian	 terkait	
pengembangan	atau	revitalisasi	strategi	eKesehatan	dapat	diterapkan	dalam	pengembangan	
SISFOKES,	apa	pun	<ngkat	kematangannya.

Gambar 1-2: Pembangunan eKesehatan Dalam Kontek Nasional

Berdasarkan	 lingkungan	 TIK	 dan	 lingkungan	 yang	 kondusif	 untuk	 eKesehatan,	 konteks	
nasional	dapat	digambarkan	dengan	cara	berikut:
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✴ Eksperimen	 dan	 adopsi	 awal	 (ExperimentaDon	 and	 early	 adopDon),	 kondisi	 TIK	 dan	
kesiapan	lingkungan	berada	baru	pada	tahap	awal

✴ Pembangun	dan	pengembangan	 (Developing	and	building	up),	kondisi	TIK	tumbuh	pada	
<ngkat	yang	lebih	cepat	dari	kesiapan	lingkungan

✴ Peningkatan	 dan	 pengarusutamaan	 (Scaling	up	 and	mainstreaming),	 lingkungan	 sudah	
siap	untuk	mendukung	adopsi	dan	pematangan	TIK	yang	lebih	luas

Rencana	nasional	 di	 suatu	negara	 yang	 termasuk	 kelompok	 tahap	 I	 harus	 terfokus	dalam	
menciptakan	 lingkungan	 yang	 memungkinkan	 pertumbuhan	 eKesehatan,	 menciptakan	
kesadaran	dan	membangun	sebuah	dasar	untuk	investasi,	pendidikan	 tenaga	kerja	maupun	
adopsi	eKesehatan	sesuai	prioritas	sistem	dan	layanan.	Ada	kesalahpahaman	umum	bahwa	
negara 	 dapat	 'melompa<'	 ke	 suatu	 sistem	 eKesehatan	 yang	 lebih	 maju	 tanpa	 perlu	
membangun	 lingkungan	 yang	 kondusif,	namun	 pada	kenyataannya	<ndakan	tersebut	 akan	
menyebabkan	inovasi	di	bidang	TIK	akan	tetap	terisolasi	dan	hanya	memiliki	dampak	terbatas	
pada	kesehatan	[WHO	dan	ITU	2012].
Rencana	 nasional	 di	 suatu	 negara	 yang	 termasuk	 kelompok	 tahap	 II	 harus	 fokus	 pada	
penguatan	 lingkungan	 yang	 kondusif	 untuk	 eKesehatan,	 menciptakan	 kepas<an	 hukum,	
menetapkan	 kebijakan	 untuk	 memperkuat	 eKesehatan	 dan	 mengiden<fikasi	 standar	 yang	
harus	diadopsi	untuk	memas<kan	agar	pilar-pilar	sistem	informasi	<dak	bertambah	besar	dan	
makin	kompleks.	Fokus 	utama	untuk	eKesehatan	dalam	tahap	 II	adalah	akses	ke	perawatan	
dan	kualitas	pelayanan	[WHO	dan	ITU,	2012].
Pada	tahap	III	 pasar	 TIK	komersial	sudah	mapan	dengan	vendor	lokal	maupun	 internasional	
yang	lebih	besar.	Pemicu	untuk	eKesehatan	dalam	tahap	ini	adalah	biaya	dan	kualitas.	Sebuah	
rencana	nasional	untuk	negara	dalam	tahap	III	harus	fokus	pada	[WHO	dan	ITU,	2012]	[10]:
✴ Interoperabilitas	dan	adopsi	standar.
✴ Menyediakan	insen<f	untuk	inovasi	dan	integrasi	yang	memperkuat	eKesehatan.

✴ Mengiden<fikasi	pendanaan	untuk	implementasi	jangka	menengah-ke-panjang.
✴ Menanggapi	harapan	warga	untuk	layanan	yang	lebih	efisien,	efek<f	dan	personal.
✴ Menggunakan	 data	dan	 informasi	 untuk	 perencanaan	 kesehatan	masyarakat,	 kebijakan	

untuk	privasi	dan	keamanan	informasi.
✴ Melakukan	monitoring	dan	evaluasi	untuk	memas<kan	bahwa	eKes	dikembangkan	sesuai	

dengan	prioritas	kesehatan.
Berdasarkan	pengelompokan	ini,	perkembangan	TIK	di	Indonesia	lebih	sesuai	untuk	dimasukkan	dalam	
kelompok	kedua	yaitu	tahap	Pembangunan	dan	Pengembangan,	dimana	lingkungan	TIK	tumbuh	pada	
<ngkat	yang	lebih	cepat	dari	 pertumbuhan	kemampuan	 lingkungan	untuk	memanfaatkan	potensi	TIK.	
Dengan	kata	lain, 	perkembangan	 TIK	 lebih	 pesat	dibanding	kemampuan	dalam	membangun	kesiapan	
masyarakat	pengguna	untuk	bekerja	dalam	suatu	 sistem	berskala	nasional. 	Kondisi	 sektor	 kesehatan	
Indonesia	saat	 ini	ditandai	 oleh	 pemandangan	 proyek	TIK	yang	terfragmentasi	 dengan	 berbagai	 data	
dan	 sistem	 informasi	 kesehatan	 (SISFOKES)	 yang	 terkotak-kotak,	 sehingga	menjadi	 hambatan	 yang	
signifikan	untuk	terselenggaranya	pertukaran	informasi	secara	efek<f	diantara	para	pengguna	di	sektor	
kesehatan.	 Meskipun	 pemerintah,	 mitra,	 dan	 lembaga-lembaga	 swasta	 terus	 berinvestasi	 dalam	
berbagai	 inisia<f	 TIK,	 tanpa	 perencanaan	 dan	 koordinasi	 secara	 nasional,	 duplikasi	 data	 akan	 terus	
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berlangsung,	pembiayaan	 menjadi	 <dak	efek<f, 	dan	 penciptaan	 solusi	 baru	 dalam	 bidang	TIK	 <dak	
dapat	menghasilkan	integrasi	untuk	kepen<ngan	kon<num	perawatan.				

Tabel 1-1:  Konteks dam Strategi SISFOKES

Context Example	Focus Example	Ac2on
I.	Eksperimentasi	dan	
awal	adopsi

Memperkuat	infrastruktur;	
membangun	layanan	dan	
plaoorm	in<;	melibatkan	
investor;	menetapkan	
kasus	untuk	eKesehatan.

✴ Menciptakan	kesadaran	atas	eKesehatan;	kemukakan	
keberhasilan	dari	proyek	pengujian	terhadap	konsep

✴ Mengupayakan	investasi	eKesehatan	pada	kasus	di	bidang	
prioritas

✴ Membentuk	mekanisme	awal	untuk	pengendlian,	
koordinasi	dan	kerjasama	eKesehatan	secara	nasional

✴ Mendirikan	fondasi	untuk	investasi,	pendidikan	tenaga	
kerja	dan	adopsi	eKesehatan	dalam	sistem	dan	layanan	
yang	menjadi	prioritas

II.	Mengembangkan	
dan	membangun

Memperkuat	dan	
menghubungankan	sistem	
in<;	menciptakan	landasan	
untuk	investasi;	menjamin	
kepas<an	hukum;	
memperkuat	lingkungan	
eKesehatan	yang	
memungkinkan.

✴ Membangun	standar	data	dan	interoperabilitas	
eKesehatan,	kaitkan	dengan	mekanisme	kepatuhan	dan	
akreditasi

✴ Menetapkan	konteks	kebijakan	untuk	mendukung	
investasi	dan	adopsi	TIK	dalam	pelayanan	kesehatan

✴ Menetpkan	persyaratan	legisla<f	dan	hambatan	(misalnya	
perlindungan	data	dan	privasi)

✴ Menerapkan	perubahan	program	pendidikan	dan	
pela<han	untuk	meningkatkan	kemampuan	dan	kapasitas	
tenaga	kerja	eKesehatab

✴ Menjamin	pendanaan	jangka	panjang	untuk	investasi	di	
bidang	infrastruktur	dan	layanan	eKesehatan	nasional

✴ Menetapkan	proses	perencanaan	eKesehatan	nasional,	
yang	mencakup	par<sipasi	wakil	pemangku	kepen<ngan	
lintas	sektoral	secara	luas

III.	Meningkatkan	
dan	pengarus-	
utamaan

Fokus	pada	peningkatan	
dan	integrasi	layanan;	
efek<vitas	biaya	investasi;	
insen<f	untuk	kualitas	dan	
adopsi	yang	lebih	luas;	
kebijakan	untuk	privasi,	
keamanan,	inovasi.

✴ Pas<kan	adopsi	standar	secara	luas	oleh	vendor	TIK	
kesehatan

✴ Lanjutkan	pengembangan	standar	data	dan	
interoperabilitas	untuk	mendukung	mengalirbya	jenis	
informasi	kesehatan	yang	lebih	luas	dan	lebih	dalam.

✴ Menciptakan	insen<f	bagi	integrasi	eKesehatan	dalam	
pelayanan	kesehatan	in<

✴ Menyediakan	program	pendidikan	dan	kesadaran	untuk	
penyedia	layanan	kesehatan	dan	warga	negara

✴ Menanggapi	harapan	warga	untuk	layanan	yang	lebih	
efisien,	efek<f	dan	personal

✴ Mengupayakan	tersedianya	sumber	data	informasi	
kesehatan	untuk	mendukung	perencanaan,	pengelolaan	
dan	pemantauan	kesehatan	masyarakat

✴ Melakukan	evaluasi	dan	monitoring	untuk	memas<kan	
bahwa	eKesehatan	berjalan	sesuai	dengan	prioritas	
kesehatan

1.4. Tantangan

Strategi	dalam	memperkuat	pelayanan	kesehatan	 terdiri	dari	 lima	prioritas	transformasi	[11]	
yang	pada	dasarnya	untuk	memberi	kemudahan	dalam	mengakses	layanan	kesehatan	secara	
terpadu,	berpusat	di	 sekitar	 pergerakan	 pasien	dari	perawatan	primer	 ke	 rumah	 sakit	dan	
kembali	 lagi.	 Program	 ini	menekankan	 terutama	pada	kinerja	manajemen	berbasis	standar	
serta	pengukuran	di	seluruh	pelayanan	kesehatan.
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Gambar 1-3: Strategi Memperkuat Pelayanan Kesehatan

Sementara	Kemenkes	masih	harus	menata	ulang	berbagai	aspek	kebijakan,	rencana	kegiatan	
serta	penugasan	sejalan	dengan	diterapkannya	struktur	organisasi	yang	baru,	tantangan	yang	
muncul	dalam	industri	kesehatan	juga	terus	berkembang,	antara	lain:
✴ Jumlah	 sarana	 elektronik	 /	 sistem	 aplikasi	 yang	 digunakan	 di	 dalam	 maupun	 antar	

organisasi	makin	beraneka	ragam

✴ Volume	berbagai	data	dan	informasi	terus	bertambah
✴ Penggunaan	informasi	kesehatan	makin	meluas,
✴ Pertumbuhan	 sarana	 medis	 yang	 dapat	 menghasilkan	 data	 kesehatan	 yang	 dapat	

dipercaya	menjadi	salah	satu	faktor	pen<ng	yang	juga 	harus	dapat	diintegrasikan	ke	dalam	
sistem	/	aplikas,

✴ Kondisi	interoperabilitas	perangkat	lunak	dan	keras	secara	nasional,	dan
✴ Keandalan	informasi	yang	saling	dipertukarkan.

Agar	SISFOKES	secara	strategis	mampu	memenuhi	kebutuhan	dalam	memperkuat	pelayanan	
kesehatan,	 standar	 teknis	 perlu	 di<ngkatkan	 untuk	 memas<kan	 kompa<bilitas	 regional,	
interoperabilitas,	 kesiapan	 arsitektur,	 modularitas	 serta	kapasitas.	 Standar	 SISFOKES	 untuk	
mendukung	pengembangan	dan	pelaksanaan	harus	terjangkau,	hemat	biaya,	teknologi	yang	
digunakan	sesuai	standar	dan	secara	kkontekstual	sejalan	dengan	strategi	nasional	maupun		
daerah.	

Ada	beberapa	tantangan	TIK	spesifik	yang	harus	diperha2kan.

1. Menjaga	teknologi	agar	tetap	sederhana	dan	relevan	dengan	kebutuhan.

2. Membangun	dari	apa	yang	sudah	ada	(dan	digunakan).

3. Melibatkan	pengguna	dalam	pembuatan	desain	(agar	manfaat	sesuai	kebutuhan).

4. Memperkuat	kapasitas	untuk	dapat	menggunakan,	bekerja	dengan,	atau	mengembangkan	
TIK	secara	efek<f.

5. Memperluas	 kemampuan	 mekanisme	 pemantauan	 dan	 evaluasi,	 khususnya	 melalui	
pendekatan	par<sipa<f.

6. Masukan	strategi	interoperabilitas	dalam	desain	proyek	TIK.

PENINGKATAN
AKSES

PENINGKATAN
MUTU

REGIONALISASI
RUJUKAN

PENGUATAN DINKES 
KAB/KOTA, PROVINSI DUKUNGAN LINTAS SEKTOR

a) Pemenuhan	
tenaga	

a) Penyediaan	
NSPK/SOP

a) Sistem	Rujukan	
Regional	&	Provinsi

a) Sosialisasi a) Dukungan	Regulasi	

b) Peningkatan	
sarana	pelayanan	
primer

b) Peningkatan	
kemampuan	
nakes

b) Sistem	Rujukan	
Nasional

b) Advokasi b) Dukungan	Infrastruktur	
(transportasi,	listrik,	air,	
komunikasi)	

c) Pemenuhan	
prasarana	
pendukung

c) Program	Dokter	
Layanan	Primer

c) Capacity	
Building

c) Dukungan	pendanaan	

d) Inovasi	pelayanan	
terpencil	&	sangat	
terpencil

d) Program	
Akreditasi	FKTP

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
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7. Membangun	 kemampuan	 dalam	 peneli<an	 dan	 berbagi	 pengalaman	 tentang	 apa	 yang	
berhasil,	dan	apa	yang	gagal.

Penilaian	untuk	mengiden<fikasi	tantangan-tantangan	 ini	harus 	dilakukan	melalui	konsultasi	
dengan	 pemangku	 kepen<ngan	 kunci.	 Penilaian	 tersebut	 melipu<	 inves<gasi	 terhadap	
layanan	dan	infrastruktur	TIK	saat	ini,	bagaimana	data	dalam	sistem	kesehatan	dikumpulkan	
dan	 dikelola,	 bagaimana	mengatasi	 ambiguitas 	dalam	 sistem	 rujukan	 yang	 mengakibatkan	
hilangnya	kegiatan	 pemantauan	 lanjut	pasien,	best-pracDce	 untuk	monitoring	dan	evaluasi,	
dan	 kejelasan	 alur	 informasi	 untuk	 jaringan	 penyedia	 layanan	 agar	 mampu	 memberi	
dukungan	lebih	baik	melalui	TIK.

Dalam	 mewujudkan	 pembangunan	 Program	 Indonesia	 Sehat,	 dari	 waktu	 ke	 waktu	 perlu	
dilakukan	pemantauan	secara	terfokus	agar	pelaksanaaan	SISFOKES	 Indonesia	tetap	berada	
dalam	jalur	yang	direncanakan	dan	dapat	memas<kan	dampak	 terhadap	kesejahteraan	dan	
ekonomi	penduduk	Indonesia	secara	keseluruhan.	Karena	itu	berbagai	proyek	prioritas	yang	
potensial	harus	selalu	mengacu	pada	Arsitektur	Enterprise	SISFOKES,	antara	lain
✴ Infrastruktur	Iden<fier	Kesehatan	Nasional.

✴ Sistem	eResep.
✴ Rujukan	dan	penjadwalan	secara	online
✴ Pelayanan	Telekesehatan	-	khususnya	yang	berkaitan	dengan	pengelolaan	penyakit	kronis.
✴ Pengembangan	Resume	Rekam	Medik.

✴ Akses	online	untuk	Informasi	Kesehatan.
✴ Portal	nasional	pasien

Proses	 ini	 perlu	melibatkan	 semua	pemangku	 kepen<ngan	 terkait	 agar	 tercipta 	kerjasama	
fungsional	yang	memungkinkan	terlaksananya	harmonisasi	kegiatan,	mencakup;
✴ Menentukan	model	pendanaan	yang	sesuai	di	lapangan.
✴ Melaksanakan	manajemen	perubahan	dan	adopsi

✴ Meningkatkan	kualitas	sumber	informasi	serta 	keterampilan	dalam	informa<ka	kesehatan	
sesuai	kebutuhan.

✴ Memperkuat	basis	standar,	ketersediaan	informasi	yang	berlapis-lapis 	serta	infrastruktur	
TIK	sebagai	pla`orm	umum	untuk	implementasi	SISFOKES.

✴ Ketersediaan	 peraturan	 yang	 tepat	 untuk	 membangun	 kepercayaan,	 privasi,	 keamanan	
dan	perlindungan	data

✴ Meningkatkan	keterlibatan,	kesadaran	dan	pemanfaatan	oleh	masyarakat.

Tantangan	 dan	 kompleksitas	 ini	 muncul	 karena	 adanya	 kebutuhan	 untuk	 pengendalian	
maupun	per<mbangan	terhadap	informasi	yang	akan	diadopsi.	Kepatuhan	terhadap	standar	
informasi	dan	teknologi	di	seluruh	pelayanan	kesehatan	harus 	ditegakan,	demi	menjaga	agar	
penggunaan	 dan	 pertukaran	 informasi	 terjamin	 dalam	 integritas,	 keamanan	 dan	
interoperabilitas.	 Pengendalian	 harus 	 dibentuk	 di	 seluruh	 organisasi,	 menggunakan	
pendekatan	kolabora<f,	dengan	masukan	dari	pemangku	kepen<ngan,	pemilik	proses	bisnis,	
dan	ahli	domain,	dan	selanjutnya	untuk	menetapkan	peran	dan	tanggung	jawab	didefinisikan	
oleh	anggota	tenaga	kerja.	Semua	aspekk	 ini	harus	jelas,	siapa	yang	bertanggung	jawab	dan	
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bagaimana	 rantai	 komando	 dibangun,	 diimplementasikan,	 dan	 update	 program	 informasi	
pemerintahan.

1.5. Respon

Kemenkes	merupakan	 kementerian	 yang	 bertanggung-jawab	 atas	 semua	aspek	 pelayanan	
kesehatan,	baik	menyangkut	otoritas 	dalam	memberikan	arah	kebijakan	dan	pengembangkan	
rencana	 nasional,	 maupun	 standar	 teknis	 dan	 pedoman	 kesehatan.	 Untuk	 mendukung	
perencanaan	 pelayanan	 kesehatan	 yang	 tepat	 dan	 realis<s,	 dibutuhkan	 ketersediaan	 data	
kesehatan	yang	lengkap,	relevan,	tepat	waktu	dan	dapat	diandalkan	dari	seluruh	stakeholder	
kesehatan

Untuk	 mendukung	 pertukaran	 informasi	 elektronik	 secara	aman	 dan	 terpercaya,	 SISFOKES	
harus	dapat	menjadi	rujukan	utama	secara	nasional	dalam	pengembangan	sistem	informasi	
oleh	 Kemenkes,	 pemerintah	 daerah	 maupun	 para	 pemangku	 kepen<ngan	 terkait.	 Tujuan	
utama	pada	 akhirnya	 adalah	 agar	 data	 elektronik	 pasien	 yang	 bersumber	 dari	 fasyankes	
maupun	 dari	 asuransi	 kesehatan	 dapat	 terintegrasi	 dan	 saling	 dikomunikasikan.	 Untuk	
mencapai	keadaan	ini,	ada	lima	pilar	yang	perlu	dibangun:

1. Mengembangkan	 pertukaran	 data	 antara	 faskes 	dengan	 berbasis	 pada	arsitektur	 yang	
berlaku	secara	nasional

2. Meningkatkan	keterlibatan	serta	pengetahuan	yang	lebih	baik	dari	pasien	dalam	SISFOKES

3. Mengembangkan	terminologi	sebagai	referensi

4. Menyederhanakan	dan	meningkatkan	efisiensi	pelayanan	administrasi

5. Membangun	struktur	pemerintahan	yang	fleksibel	dan	transparan	di	mana	semua	otoritas	
dan	pemangku	kepen<ngan	terkait	akan	terlibat.

Sebagai	 upaya	 awal	 untuk	 meningkatkan	 integrasi	 antara	 berbagai	 sistem	 informasi	
kesehatan,	 Kemenkes	 telah	 memprakarsai	 konsep	 dari	 SISFOKES.	 Agar	 SISFOKES	 dapat	
memenuhi	 kebutuhan	 sesuai	 kondisi	 nyata	 di	 lapangan	 serta	 sesuai	 dengan	 kebutuhan	
komunitas 	masa 	depan,	 kosep	 teknokra<s	 ini	harus	dievaluasi	dan	disempurnakan	melalui	
proses	 par<sipa<f,	 termasuk	 dalam	 menyusun	 roadmap	 SISFOKES	 secara	 komprehensif,	
sehingga	dapat	digunakan	untuk	memandu	perencanaan	dan	pelaksanaan	SISFOKES.

Untuk	 mendukung	 tujuan	 ini,	 keberadaan	 Badan	 Koordinasi	 Nasional	 SISFOKES	 (BKNS)	
merupakan	tuntutan	keadaan	yang	<dak	dapat	dihindari.	Melalui	ak<vitas	BKNS	diharapkan	
iden<fikasi	prioritas	kegiatan	pengembangan	dan	implementasi	SISFOKES	yang	menghasilkan	
data	maupun	 informasi	 untuk	 mendukung	 perencanaan	 nasional	 dalam	 mencapai	 tujuan	
kesehatan	 nasional	 dapat	 diselenggarakan	 secara	 lebih	 terstruktur	 dan	 konsisten,	
ketersediaan	data/informasi	yang	lengkap	dan	akurat	dapat	selalu	diarahkan	sebagai	respon	
terhadap	 kebutuhan	 di	 lapangan.	 Dengan	 cara	 ini 	 kesenjangan	 antara	 desain	 dan	 realitas	
akan	dapat	dikurangi	untuk	memperkecil	kemungkinan	kegagalan	implementasi	SISFOKES.

lllll
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2. VISI NASIONAL SISFOKES

2.1. Visi,	Misi	Dan	Sasaran	Strategis

2.1.1. Visi	SISFOKES

Sistem	 Informasi	 Kesehatan	 dan	 Tele-Kesehatan	 sebagai	 sarana	 eKesehatan	 mampu	
mendukung	 upaya	 peningkatan	 aksesibilitas 	 dan	 kesinambungan	 layanan	 kesehatan	
berkualitas	bagi	masyarakat	Indonesia

2.1.2. Misi	SISFOKES

eKesehatan	mampu	menyediakan	infokes	yang	mudah	di	akses	se<ap	saat	dimanapun			untuk	
mendukung	 transformasi	 sistem	 kesehatan	 Indonesia	 dalam	 mencapai	 peningkatan	
kesehatan	dan	kesejahteraan	sosial	semua	warga	negara.

2.1.3. Sasaran	Strategis

Sasaran	strategis	merupakan	fokus	realis<s 	Kemenkes	yang	mencerminkan	arah	visi 	dan	misi	
SISFOKES	yang	akan	dicapai	dan	divisualisasikan	sebagai	hasil	kesehatan	secara	kualita<f	

1. Memungkinkan	 akses	 layanan	 kesehatan	 elektronik	 untuk	 pasien	 di	 daerah	 terpencil,	
pedesaan,	dan	kurang	beruntung.

2. Mendukung	 pelayanan	 ke	 pasien	 secara	 aman	 dan	 efek<f	 dengan	 memas<kan	 bahwa	
informasi	yang	benar	tersedia 	pada	waktu	yang	tepat,	di	tempat	yang	benar	serta	sesuai	
yang	dibutuhkan.

3. Memungkinkan	 sektor	 kesehatan	 beroperasi	 secara	 lebih	 efek<f	 melaui	 sistem	 yang	
terhubung	dengan	baik	sehingga	<dak	terjadi	fragmentasi	data	dan	duplikasi	pelayanan.

4. Meningkatkan	 dukungan	 komunikasi	 mul<-arah	 dan	 berbagi	 informasi	 antara	 dokter,	
pasien,	dan	perawat	di	seluruh	sektor	pelayanan	kesehatan.

5. Memberikan	 dukungan	 terselenggaranya	 pengambilan	 keputusan	 berbasis	 buk<	 untuk	
pembuatan	 kebijakan	 maupun	 melakukan	 investasi,	 melalui	 kemudahan	 akses 	 ke	
pelaporan	yang	tepat	waktu,	akurat,	dan	komprehensif	dalam	SISFOKES.

6. Memberi	 peluang	 untuk	 menggunakan	 sumber	 daya	 kesehatan	 secara	 labih	 efisien	
melalui	 pengurangan	 proses	 berbasis	kertas 	dan	meningkatkan	manajemen	 penyediaan	
informasi	yang	lebih	baik.
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2.2. Prinsip	Dasar

Dalam	 mengembangkan	 SISFOKES	 melalui	 kerjasama	 par<sipa<f	 mul<-sektoral,	 kekayaan	
intelektual	dan	penggunaan	data	individu	yang	dihasilkan	akan	selalu	dihorma<	oleh	anggota	
<m	BKNS	melalui	prinsip-prinsip	berikut:

1. Menghorma<	kepemilikan	dan	tanggung	jawab	untuk	inisia<f	SISFOKES,	termasuk	hak	atas	
kekayaan	intelektual	(HAKI);

2. Melakukan	pendekatan	bertahap	dan	berulang,	membangun	melalui	apa	yang	sudah	ada,	
baik	di	sektor	publik	dan	swasta	untuk	mengisi 	/	mengatasi	kesenjangan	yang	ada 	apabila	
dibutuhkan;

3. Meningkatkan	mekanisme	koordinasi	nasional	antara	pusat	 dan	daerah	di	 semua	sektor	
kesehatan	 dalam	 rangka	meningkatkan	 efek<vitas	pemanfaatan	SISFOKES.	 Inisia<f	 yang	
diperlukan:
✴ Meningkatkan	 dukungan	 untuk	 terselenggaranya	 integrasi	 antara	 sistem	 manapun	

yang	sesuai.
✴ Menegakkan	standar	umum,	norma	dan	sistem	di	seluruh	negeri.
✴ Menetapkan	standar	data	umum	dan	terminologi	di	sistem	informasi.

4. Mengejar	pendekatan	kolabora<f	dengan	memanfaatkan	kemitraan	antara	sektor	swasta,	
lembaga	 swadaya	 masyarakat,	 departemen	 pemerintah,	 pemerintah	 negara	 lain,	 dan	
organisasi	peneli<an;

5. Melindungi	keamanan	informasi,	kerahasiaan	dan	privasi	pasien	se<ap	saat;

6. Membangun	 kapasitas	 dan	 sistem	 untuk	 mendapatkan	 sta<s<k	 kesehatan	 resmi	 dari	
sumber	resmi	tunggal

7. Mengingat	solusi	open	source	yang	tersedia	untuk	efek<vitas	biaya;

8. Menghorma<	 budaya,	e<ka,	 aturan,	 peraturan	dan	prinsip-prinsip	 tertanam	 di	 nasional	
manajemen	HIS;

9. Menginformasikan	 dan	 menyampaikan	 pengetahuan	 kepada	 pemerintah	 negara,	
organisasi	 lokal	 dan	 pekerja	 perawatan	 kesehatan	 yang	 relevan,	 untuk	 memungkinkan	
kepemilikan	dan	pemahaman;

10.Memungkinkan	 pasien	 untuk	 berpar<sipasi	 dalam	 pilihan	 perawatan	 kesehatan	 dan	
memfasilitasi	"perawatan	kesehatan	berbasis	pengguna".

Selain	prinsip-prinsip	di	atas,	sasaran	strategi	juga 	ditujukan	untuk	memberikan	manfaat	atas	
enam	domain	kualitas	kesehatan:
✴ Keamanan:	Menghindari	cedera	selama	penanganan	pasien.

✴ Efek2vitas:	Memberikan	 layanan	 berdasarkan	 pengetahuan	 ilmiah	 untuk	mendapatkan	
manfaat	 yang	 maksimal	 dan	 menghindarkan	 diri	 dari	 upaya	 yang	 dilakukan	 tanpa	
didasarkan	indikasi	hanya	karena	per<mbangan	untuk	mendapatkan	keuntungan	pribadi	
(menghindari	penyalahgunaan).

✴ Pasien-sentris:	 Memberikan	 pelayanan	 yang	 sesuai	 dan	 responsif	 terhadap	 kebutuhan	
pasien	serta	memas<kan	bahwa	kepen<ngan	pasien	akan	diutamakan.
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✴ Ketepatan	waktu:	Mengurangi	waktu	tunggu	dan	potensi	efek	samping	akibat	penundaan	
bagi	mereka	membutuhkan	penanganan	segera.

✴ Efisiensi:	Menghindari	limbah,	termasuk	limbah	peralatan,	perlengkapan,	ide	dan	energi.
✴ Keadilan:	Memberikan	perawatan	berdasarkan	standar	kualitas	tanpa 	dipengaruhi	status	

pribadi	seper<	jenis	kelamin,	etnis,	agama,	maupun	status	sosiao-ekonomi.

2.3. Implikasi	Dari	Visi	Untuk	Stakeholder

Visi	Sisfokes	juga	dapat	dinyatakan	dalam	aspek	kepen<ngan	untuk	masing-masing	kelompok	
pemangku	kepen<ngan	terkait:

1. Konsumen	-	individu	yang	menerima	pelayanan	kesehatan	maupun	teman,	keluarga	serta	
pengasuh	yang	terlibat	langsung	dalam	perawatan	individu

2. Penyedia	Pelayanan	-	individu	dan	organisasi	yang	menyediakan	layanan	kesehatan.

3. Manajer	 Pelayanan	 Kesehatan	 -	 manajer	 klinis,	 manajer	 pelayanan	 kesehatan,	
perencana,	peneli<	dan	pembuat	kebijakan.

Tabel 2-1. Keadaan Saat Ini dan Harapan Mendatang

Kelompok 
Pengandil Keadaan Saat Ini Keadaan Mendatang

Konsumen ✴ Menghabiskan	waktu	mengulangi	
informasi	yang	sama	untuk	beberapa	
penyedia	layanan	dan/atau	mendapat	
duplikasi	kegiatan	pwmeriksaan	/	
pengobatan

✴ Tidak	mungkin	atau	sedikit	sekali	
kemungkikan	untuk	mengakses	
informasi	kesehatan	pribadi	yang	
lokasinya	tersebar	dan	terfragmentasi	
di	sistem	kesehatan

✴ Ketergantungan	yang	besar	pada	
penyedia	layanan	untuk	dapat	
mengakses	informasi	kesehatan	yang	
dapat	dipercaya

✴ Ke<dakseimbangan	akses	terhadap	
pelayanan	kesehatan,	terutama	di	
daerah	terpencil	dan	pedesaan

✴ Sebagian	besar	bertanggung	jawab	
untuk	mengkoordinasikan	sendiri	
perawatan	mereka	dan	harus	
ber<ndak	sebagai	integrator	informasi	
kesehatan	di	seluruh	sistem	kesehatan

✴ Lemahnya	sistem	keamanan	terhadap	
informasi	kesehatan	pribadi	atau	
kemampuan	untuk	mengontrol	siapa	
yang	mengakses

✴ Akan	memiliki	kemampuan	untuk	mengakses	
catatan	kesehatan	mereka	sendiri	dan	
mempertahankan	buku	harian	kesehatan	pribadi

✴ Akan	didukung	dalam	pengelolaan	perawatan	
mereka	melalui	pemantauan	otoma2s	status	
kesehatan	dan	akses	ke	rencana	perawatan	
individu

✴ Ke<ka	konsumen	berinteraksi	dengan	sistem	
kesehatan,	penyedia	pelayanan	akan	tahu	siapa	
mereka	dan	memiliki	akses	ke	informasi	kesehatan	
mereka	secara	rinci	sesuai	kebutuhan

✴ Akan	terhubung	pada	sistem	kesehatan	yang	
mampu	secara	efek2f	mengkoordinasikan	
program	dan	kegiatan	pengobatan	pasien

✴ Akan	memiliki	keyakinan	bahwa	informasi	
kesehatan	mereka	dikelola	dengan	aman	dan	
rahasia

✴ Akan	memiliki	kemampuan	untuk	mengelola	
kesehatan	mereka	sendiri	melalui	akses	ke	sumber	
informasi	kesehatan	yang	terpercaya	dan	
terakreditasi

✴ Akan	tersedia	teknologi	yang	memungkinkan	akses	
ke	pelayanan	kesehatan	yang	lebih	luas	dan	lebih	
jauh	untuk	mencapai	masyarakat	pedesaan	dan	
terpencil
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Kelompok 
Pengandil Keadaan Saat Ini Keadaan Mendatang

Penyedia 
Pelayanan

✴ Menghabiskan	waktu	banyak	untuk	
mengumpulkan	informasi	kesehatan	
konsumen	dan	duplikasi	kegiatan	
pengobatan

✴ Risiko	terjadinya	efek	samping	akibat	
informasi	yang	<dak	lengkap	dan	
kurangnya	akses	ke	sarana	pendukung	
keputusan	pada	lokasi	pelayanan

✴ Akan	memiliki	akses	ke	data	yang	memungkinkan	
monitoring	dan	evaluasi	terhadap	hasil	pelayanan	
secara	lebih	efek2f

✴ Akan	dapat	berinteraksi	secara	elektronik	dengan	
konsumen	terlepas	dimana	mereka	secara	
geografis	berada

✴ Akan	mudah	berkolaborasi	dengan	profesional	
lain	yang	lebih	ahli	untuk	berbagi	pengalaman	dan	
hasil	pemeriksaan

✴ Bekerja	dengan	informasi	yang	<dak	
lengkap	dan	terfragmentasi	saat	
memberikan	pelayanan	kepada	
konsumen

✴ Koordinasi	pelayanan	dengan	penyedia	
lain		dilakukan	secara	manual	dan	
pertukaran	informasi	menjadi	<dak	
efisien	dan	<dak	lengkap

✴ Keterbatasan	sarana	untuk	memantau	
efek<vitas	hasil	pelayanan

✴ Keterbatasan	kemampuan	untuk	
berinteraksi	dengan	konsumen	dari	
jarak	jauh

✴ Akan	memiliki	informasi	kesehatan	yang	
terintegrasi	dan	lengkap	dari	konsumen	pada	
lokasi	pelayanan

✴ Keputusan	pada	lokasi	pelayanan	akan	didukung	
oleh	berbagai	sumber	informasi	dan	sarana	
pendukung	keputusan	yang	tepat	

✴ Akan	dapat	berbagi	informasi	secara	elektronik	
pada	waktu	yang	tepat	di	lokasi	geografis	yang	
berbeda	dengan	semua	bagian	dalam	sektor	
kesehatan

✴ Akan	mampu	meminta	pemeriksaan	penunjang,	
resep	obat	ataupun	merujuk	pasien	ke	penyedia	
lain	secara	elektronik

✴ Akan	memiliki	akses	yang	mudah	ke	sumber	
pengetahuan	dan	buk2	klinis	untuk	membantu	
pengembangan	keterampilan

Manajer 
Pelayanan 
Kesehatan

✴ Keterbatasan	untuk	berbagi	informasi	
klinis	dan	manajemen	administrasi	
antara	pengandil	di	sektor	kesehatan

✴ Keputusan	hanya	mengandalkan	
informasi	yang	<dak	lengkap,	
terfragmentasi	dan	<dak	tepat	waktu	
membuat	keputusan

✴ Sangat	sulit	untuk	memahami	dampak	
nasional	terhadap	kebijakan	strategis,	
operasional	atau	keputusan	
pengobatan	klinis

✴ Membutuhkan	waktu	banyak	untuk	
mengumpulkan	informasi	dan	
mengintegrasikan	secara	manual	dari	
berbagai	sumber	data	yang	berbeda

✴ Akan	lebih	mudah	melakukan	respon	terhadap	
kasus	gawat-darurat	melalui	pemantauan	real	
<me	dari	indikator	kesehatan	masyarakat

✴ Akan	memiliki	akses	ke	informasi	yang	tepat	
waktu	dan	lengkap	tentang	kegiatan	dan	hasil	
sistem	kesehatan

✴ Akan	dapat	cepat	menilai	dampak	nasional	atas	
program	pengobatan	tertentu	melalui	akses	ke	
agregat	dataset	klinis	nasional

✴ Akan	memiliki	dasar	buk2	yang	dapat	diandalkan	
dan	komprehensif	untuk	menginformasikan	dan	
memantau	dampak	klinis,	kebijakan,	investasi	dan	
keputusan	administra<f

lllll
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3. STRATEGI SISFOKES

3.1. Prinsip Utama
Ada	 beberapa	 prinsip	 utama	 dan	 perlu	 dijadikan	 pegangan	 sebagai	 strategi	 dalam	
mengembangkan	SISFOKES:

✴ Keterlibatan	 Pemangku	 Kepen2ngan	 -	 Para 	 pemangku	 kepen<ngan	 utama	 di	 sektor	
pelayanan	kesehatan	secara	ak<f	harus	terlibat	dalam	desain	dan	solusi	SISFOKES

✴ Keseimbangan	Antara	 Keselarasan	dan	Ke2dak-tergantungan	 -	 Upaya	memadukan	dan	
menyelaraskan	 berbagai	 sistem	 ke	 dalam	 SIsFOKES	 sementara	 <dak	 perlu	 membatasi	
kemampuan	 peserta	 pelayanan	 kesehatan	 dan	 vendor	 dalam	 mengatasi	 masalah	 dan		
menerapkan	solusi	yang	relevan	secara	lokal

✴ Pendekatan	 Secara	 Bertahap	 -	 Pembangunan	 SISFOKES	 jangka	 panjang	 dilaksanakan	
secara 	bertahap	 dan	 pragma<s,	 prioritas	 difokuskan	 di	 Daerah	 Terpencil	 -Perbatasan	 -	
Kepulauan	(DTPK)	 dan	bermasalah	 kesehatan	namun	 dengan	tetap	mengacu	pada	azas	
memberikan	manfaat	terbesar	bagi	masyarakat,	penyedia	layanan	dan	manajer	pelayanan	
kesehatan

✴ Memahami	 Adanya	 Perbedaan	 Ti2k	 Awal	 -	 Memberi	 dukungan	 untuk	 penyelenggara	
pelayanan	 kesehatan	 yang	 kurang	 berkembang	 secara	 seimbang	 tanpa	 membatasi	
dukungan	pada	penyelenggara	layanan	yang	lebih	maju

✴ Infrastruktur	Nasional	-	Lebih	mengutamakan	satu	kali 	dukungan	pengadaan	elemen	in<	
infrastruktur	 secara 	 nasional,	 daripada	 menduplikasi	 biaya	 dan	 upaya	 pengembangan	
serta	meningkatkan	kemungkinan	pekerjaan	ulang

✴ Pendanaan	-	Memperbesar	nilai 	manfaat	dengan	meningkatkan	kegiatan	penyempurnaan	
desain	arsitektur	dan	standar	integrasi	SISFOKES	secara	nasional

✴ Relevansi	Keterampilan	 -	Memas<kan	ketersediaan	prak<si	terampil	dalam	 jumlah	yang	
cukup	untuk	mendukung	pelaksanaan	strategi	nasional	SISFOKES.

Selanjutnya	untuk	memas<kan	keberlanjutan	SISFOKES,	dibutuhkan	juga	prinsip-prinsip	yang	
dapat	mendukung	perencanaan	dan	pelaksanaan	strategi	SISFOKES:

1. Kejelasan	 jaminan	 tehadap	 hak,	 integritas,	 dan	 kerahasiaan	 informasi	 pasien	 sejalan	
dengan	peningkatan	kebutuhan	akses	untuk	kepen<ngan	kesehatan	masyarakat

Implementasi	dan	pemanfaatan	SISFOKES	harus	menempatkan	kepen<ngan	perlindungan	
informasi	kesehatan	pasien	pada	posisi	teratas	untuk	memas<kan	privasi	dan	integritas.	
Namun,	perlindungan	informasi	pasien	harus	seimbang	dengan	kebutuhan	dalam	sektor	
kesehatan	 terkait	pengelolaan	kesehatan	masyarakat	bagi	semua	warga	negara,	 seper<	
pemberitahuan	penyakit	yang	muncul	atau	wabah	terkait

2. Efek<vits,	efisien,	 dan	 azas-manfaat	 dari	biaya	dalam	 situasi	 keterbatasan	 sumber	 daya	
yang	menyebabkan	potensi	pertumbuhan	di	masa	depan
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SISFOKES	 harus	 memper<mbangkan	 bukan	 hanya	 tentang	 pemilihan	 TIK,	 namun	 juga	
hubungan	 antara	pilihan	TIK	dengan	manfaat	yang	dapat	diberikan	untuk	meningkatkan	
pelayanan	 di	 sektor	 kesehatan.	 Oleh	 karena	 itu,	 investasi	 TIK	 dan	 implementasi	 harus	
didorong	oleh	nilai	yang	mereka 	berikan	kepada	sistem	kesehatan	dan	perawatan	pasien	
di	Indonesia.

3. Memaksimalkan	 pendayagunaan	 struktur	 yang	 telah	 ada	 dan	 dikembangkan	 dengan	
pendekatan	bertahap

Untuk	mewujudkan	keterpaduan	berbagai	sistem	informasi	dalam	satu	jaringan	SISFOKES	
dibutuhkan	 perencanaan	 implementasi	 jangka	 panjang	 yang	 dibangun	 secara	 bertahap	
dan	 pragma<s	 dari	 kondisi	 yang	 ada,	 serta	 difokuskan	 pada	 daerah	 strategis	 di	mana	
SISFOKES	akan	memberi	hasil	dan	dampak	yang	maksimal.

4. Pengembangan	teknologi,	standardisasi,	dan	penyatuan

Tema	yang	mendasari	pengembangan	 teknologi	dan	 standar	yang	mendukung	 SISFOKES	
akan	menjadi	sebagai	berikut:
✴ Fokus	pada	kegunaan;

✴ Menyatukan	sistem	TIK	yang	kecil,	dapat	digunakan	kembali	dan	hemat	biaya	namun	
dapat	dikembangkan,	scalable,	dan	mudah	dikelola

✴ Tersedia	standar	umum	dan	terminologi	di	seluruh	sistem	informasi;
✴ Keterlibatan	mitra	lokal	dalam	pengembangan	dan	dukungan	sistem	informasi.

5. Kolaborasi	dan	konsultasi	dengan	pemangku	kepen<ngan

Sektor	kesehatan	melibatkan	banyak	pemangku	kepen<ngan	yang	beragam.	Oleh	karena	
itu,	 implementasi	 SISFOKES	 memerlukan	kolaborasi	 dan	 keterlibatan	 seluruh	 pemangku	
kepen<ngan	secara	efek<f	 sejak	tahap	awal	dalam	kegiatan	utama	maupun	pengambilan	
keputusan	dalam	menentukan	bentuk	SISFOKES.

6. Kepemimpinan	dan	mekanisme	tata	kelola	yang	kuat

Keberhasilan	 pelaksanaan	 strategi	 SISFOKES	 tergantung	 pada	 kekuatan	 mekanisme	
kepemimpinan	 terhadap	 perencanaan,	 pengedalian	 dan	 monitoring.	 Meskipun	 pada	
<ngkat	kementerian	kepemimpinan	dilaksanakan	melalui	struktur	organisasi	di	Kemenkes,	
namum	kepemimpinan	teknokra<k	yang	lebih	bersifat	kebijakan	dan	strategis	masih	perlu	
diperkuat	untuk	mengendalikan	berbagai	aspek	teknis 	melalui	kerjasama	par<sipa<f.	Perlu	
dibentuk	 mekanisme	 yang	 solid	 untuk	 melakukan	 perencanaan	 implementa<f	 serta	
monitoring	dan	evaluasi	secara	dinamis	untuk	memas<kan	hasil 	dalam	se<ap	tahap	di	<ap	
sektor	yang	diprogram	terlaksana	dengan	baik.

7. Memas<kan	 ketersediaan	 sumber	 daya	manusia	 terampil	 lokal	 (SDM)	 untuk	menjamin	
keberlanjutan	solusi	SISFOKES

Pengembangan	solusi	SISFOKES	adalah	kompleks,	membutuhkan	waktu	pnjang	dan	tenaga	
profesional	yang	berpengalaman.	Meskipun	<dak	tertutup	kemungknan	untuk	melibatkan	
profesional	 internasional	 yang	 telah	 memilki	 pengalaman	 prak<s,	 namun	 untuk	
memas<kan	keberhasilan	dalam	 keberlanjutan	 implementasi 	strategi	SISFOKES,	prioritas	
pertama	 harus	 difokuskan	 untuk	 memanfaatkan	 kapasitas 	 lokal	 sampai	 pada	 saatnya	
dimana	 terbuk<	 masih	 dibutuhkan	 tenaga	 internasional	 untuk	 mencari 	solusi	 terhadap	
masalah	SISFOKES	yang	lebih	kompleks.
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8. Memas<kan	mekanisme	untuk	keberlanjutan	implementasi	SISFOKES

Prinsip	 ini	menjamin	 bahwa	 biaya	 total	 solusi	 SISFOKES	 telah	 memperhitungkan	 <dak	
semata-mata	biaya	 pembuatan	 desain	 dan	 pembangunnnan	 serta	 implementasi	 sistem	
tahap	 awal,	 namun	 juga	 aspek	 keberlanjutan	dalam	pemeliharaan	dan	pengembangan,	
sehingga	layanan	informasi	<dak	terputus	atau	berakhir.

3.2. Strategi Alur Kerja
Untuk	 mendukung	 terselenggaranya	prinsip-prinsip	 di	 atas,	 strategi	 alur	 kerja	yang	 dianut	
adalah	sbb

1. Fondasi	(FoundaDon)	-	Membangun	fondasi	in<	untuk	pertukaran	informasi	elektronik	di	
sektor	kesehatan.	Tujuan	dari	alur	kerja	ini	adalah	untuk	memenuhi	harapan	stakeholder	
agar	SISFOKES	dapat	diadopsi	secepatnya	sesuai	kebutuhan.

2. Solusi	 SISFOKES	 (SISFOKES	 SoluDon)	 -	 Memacu	 penyelesaian	 solusi	 SISFOKES	 untuk	
pengguna	 utama	 informasi	 kesehatan.	 Alur	 kerja	 ini	 akan	 memfasilitasi	 pemanfaatan	
sistem	 dan	 sarana	komputasi	 spesifik	 sesuai	kebutuhan	prioritas	utama	dari	 konsumen,	
penyedia	layanan	dan	manajer	pelayanan	kesehatan.

3. Perubahan	dan	Adopsi	 (Change	 and	AdopDon)	 -	Membina	konsumen,	penyedia	layanan	
dan	manager	pelayanan	kesehatan	dalam	mengadopsi	SISFOKES.	Tujuan	dari 	alur	kerja	ini	
adalah	 untuk	 memfokuskan	 usaha	 pada	 pencapaian	 '<<k	 kri<s'	 kebutuhan	 pemangku	
kepen<ngan	sesuai	yang	diharapkan	dari	SISFOKES.

4. Pengendalian	 (Governance)	 -	 Memas<kan	 kepemimpinan	 yang	 efek<f,	 koordinasi	 dan	
pengawasan	 dari	 program	 kerja	 SISFOKES.	 Alur	 kerja 	 ini	 berfokus	 pada	 pembentukan	
struktur	dan	mekanisme	pengendalian	SISFOKES	secara	tepat.

Gambar 3-1. Kisi-kisi Strategi Alur Kerja SISFOKES

Implementasi	keempat	strategis	alur	kerja	perlu	dilakukan	secara	simultan	dan	terkoordinasi	
oleh	karena	keberhasilan	antara	satu	dan	lainnya	akan	saling	mempengaruhi.

Fondasi	 SISFOKES	 merupakan	 rujukan	 untuk	membangun	 konsistensi	 infrastruktur	 jaringan	
serta	 standar	 informasi,	 aturan	 dan	 protokol.	 Aspek	 ini	merupakan	prasyarat	 pen<ng	 agar	
dapat	 terselenggara 	 petukaran	 informasi	 melintasi 	 batas-batas	 sektor	 geografis	 maupun	
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bidang	 kesehatan.	 Sebagai	 analogi,	 “jaringan	 jalan	 raya	 informasi”,	 semua	 informasi	 akan	
dapat	 mengalir	 ke	 semua	 arah	 hanya	 apablia	 satu	 jalan	 raya	 dengan	 lainnya	 terhubung	
dengan	cara	dan	aturan	yang	sama.	

Fondasi	 SISFOKES	 akan	 mempunyai	 nilai	 hanya 	apabila	 konsumen,	 penyedia	 layanan	 dan	
manajer	 fasyankes	 dengan	 sarana	 yang	 dimilikinya	 dapat	 melihat	 dan	 berbagi	 informasi	
kesehatan	 yang	 dibutuhkannya.	 Sebaliknya,	 jaringan	 SISFOKES	 juga	 <dak	 akan	 berguna	
kecuali	konsumen,	penyedia	layanan	dan	manajer	fasyankes	termo<vasi	untuk	menggunakan	
solusi	 ini.	 Hubungan	 <mbal	 baiik	 ini	 mendasari	 betapa	 pen<ngnya	 aspek	 sosialisasi	 dan	
mo<vasi	 untuk	mendorong	 pemangku	kepen<ngan	 <dak	 semata-mata	mendukung,	namun	
juga	berkomitmen	untuk	memanfaatkan	solsi	SISOKES	yang	dibangun.

Akhirnya	 <dak	 mungkin	 semua	 ini	 dapat	 dicapai	 apabila	 pemerintah	 <dak	 memfasilitasi	
terbentuknya	 mekanisme	 koordinasi	 par<sipa<f	 yang	 tepat	 untuk	 terselenggranya	
keberlanjutan	SISFOKES..

3.3. Strategi Obyektif dan Inisiatif
Strategi	Obyek<f	yang	diuraikan	berikut	berkisar	pada	keempat	aspek	strategi	alur	kerja	yang	
dibutuhkan	dalam	mewujudkan	visi	dan	misi	jangka	panjang	SISFOKES

3.3.1. Fondasi	SISFOKES

Fondasi	alur	 kerja	berfokus 	pada	pelaksanaan	 dasar	 infrastruktur	 dari	 blok	 bangunan	 yang	
dibutuhkan	 untuk	memungkinkan	 terselenggaranya 	pertukaran	 informasi	 elektronik	 secara	
efek<f.	 Termasuk	 di	 sini	 yaitu	 mengimplementasikan	 iden<tas	 konsumen	 dan	 penyedia	
layanan	 pengenal,	 menetapkan	 standar,	 aturan	 dan	 protokol	 untuk	 pertukaran	 dan	
perlindungan	informasi,	dan	implementasi	komputasi	dan	infrastruktur	jaringan.

Untuk	 menentukan	 fondasi	 SISFOKES,	 perlu	 ada	 ak<vitas	 yang	 terfolus	 pada 	 lima	bidang	
utama:
✴ Iden<fikasi	dan	oten<kasi	 -	 perlu	 dirancang	dan	dilaksanakan	 sesegera	mungkin	karena	

aspek	 ini	 sangat	 dibutuhkan	 secara	 nasional	 untuk	 menjaga	 agar	 informasi	 kesehatan	
dapat	dipercaya,	aman	dan	dapat	diakses	sesuai	yang	berkepen<ngan.

✴ Perlindungan	 dan	 privasi	 informasi	 -	 Perlindungan	 yang	 ketat	 terhadap	 privasi	 disertai	
aturan	 yang	 tepat	 perlu	 ditegakkan	 secara	 kuat	 dalam	 SISFOKES	 untuk	 memas<kan	
terselenggarnya	mekanisme	perlindungan	terhadap	informasi	yang	bersifar	pribadi	atupun	
rahasia	 maupun	 proses	 persetujuan	 dalam	 mengakses	 maupun	 penggunaan	 informasi	
kesehatan	yang	tergolong	spesifik.

✴ Standar	 informasi	 SISFOKES	 -	 Dibutuhkan	 keberadaan	 standar	 definisi	 maupun	
nomenklatur	 informasi	 untuk	 mendukung	 konsisten	 dan	 akurasi	 pengumpulan	 serta	
pertukaran	informasi	kesehatan.

✴ Investasi	 dalam	 komputasi	 infrastruktur	 -	 Hambatan	 dalam	 memanfaatkan	 SISFOKES	
adalah	 lemahnya	 kualitas	 komputasi	 infrastrutur	 (komputer,	 jaringan	 koneksi,	 sistem	
manajemen	klinik,	dlsb)	di	berbagai	sektor	kesehatan.	Ada 	kebutuhan	untuk	membangun	
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mekanisme	 yang	 memfasilitas 	 agar	 penyedia	 layanan	 dapat	 berinvestasi	 dalam	
mengimplementasikan	dan	memelihara	basis	komputasi	infrastruktur.

✴ Layanan	pita	 lebar	(broadband)	 nasional	 -	 Aspek	mendasar	yang	dbutuhkan	oleh	 jalan	
raya	informasi	kesehatan	nasional 	adalah	ketersediaan	broadband	nasional	yang	mampu	
menyediakan	 konek<vitas	 untuk	 semua	 penyedia	 layanan.	 Tampak	 adanya 	 kebutuhan	
untuk	 membangun	 kolaborasi 	 antara 	 instansi	 pemerintah	 dengan	 stakeholder	 yang	
relevan	 sesegera	 mungkin	 untuk	 memperpanjang	 infrastruktur	 konek<vitas	 broadband	
yang	 sudah	 direncanakan	 hingga	 dapat	mencapai	 semua	penyedia 	 layanan	 kesehatan.	
Sebagai	bagian	dari	proses	ini,	harus	ada	perha<an	untuk	memas<kan	bahwa	infrastruktur	
komunikasi	 nasional	 cocok	 untuk	 menunjang	 SISFOKES	 dengan	 harga	 yang	 terjangkau.	
Dengan	 cara	 dapat	 dicegah	 terjadinya	 hambatan	 dalam	 pertukaran	 informasi	 yang	
melintasi	batas-batas	sektor	geografis	dan	bidang	kesehatan.

Standar	Obyekl<f	(SO)	yang	diusulkan	untuk	digunakan	sebagai	fodasi	SISFOKES	yaitu	:

SO.01
Menetapkan	 standar,	 aturan,	 dan	 protokol	 SISFOKES	 untuk	 pertukaran	
informasi	dan	perlindungan.

Meskipun	 secara	 luas 	standar	 internasional	 sudah	 banyak	 yang	 diterima,	 namun	 tetap	
dibutuhkan	standar	 lokal	yang	disesuaiakan	dengan	lingkungan	di	Indonesia.	Oleh	karena	
itu,	 Kemenkes	 perlu	 menetapkan	 standar	 aturan,	 dan	 protokol	 untuk	 kepen<ngan	
nasional	yang	terjangkau,	hemat	biaya,	dan	sesuai	kondisi	teknologi	di	Indonesia.

Inisia2f	Strategis:

✴ Menetapkan	standar	informasi	SISFOKES	(misalnya,	Health	Level	Seven	[HL7]	standard,	
Klasifikasi	Internasional	unruk	Penyakit	[ICD],	kode	bisnis).

✴ Membentuk	 kerangka	privasi 	dan	peraturan	untuk	 memas<kan	 perlindungan	 sesuai	
dengan	 kebutuhan	 penjagaan	 terhadap	 privasi	 dan	 proses	persetujuan	 untuk	 akses	
dan	penggunaan	informasi	kesehatan.

SO.02
Membangun	 sistem	 registrasi	 secara	 komprihensif	 untuk	 fasilitas	 kesehatan,	
penyedia	layanan,	dan	pasien	dengan	informasi	yang	lengkap	dan	terkini	sesuai	
kebutuhan	stakeholders.

Kemenkes	menyadari 	bahwa	pengembangan	dan	 pemeliharaan	 darar	 induk	 fasyankes,	
penyedia	 layanan,	 dan	 pasien	 secara	 komprehensif	 merupakan	 langkah	 pen<ng	 untuk	
melakukan	monitoring	infrastruktur	dan	pelayanan	kesehatan,	dan	bahwa	darar	ini	akan	
menjadi	 komponen	 in<	 dari	 SISFOKES.	 Berdasarkan	 InternaDonal	 Best	 PracDce,	 dalam	
SISFOKES	 pengembangan	 sistem	 registrasi	 fasyankes,	 penyedia	 layanan,	 dan	 pasien	
difokuskan	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	 mengelola	 darar	 induk	 fasyankes,	 penyedia	
layanan,	 dan	 pasien	 secara	 komprihensif.	 Oleh	 karena	 itu,	 dalam	 strategi	 obyel<f	 ini,	
Kemenkes	 berniat	 untuk	 membangun	 darar	 induk	 fasyankes,	 penyedia	 layanan,	 dan	
pasien	 secara	 komprihensif	 yang	 interoperable	 dengan	 sistem	 yang	 sudah	 ada 	 (yaitu,	
Distric	Health	Informa<on	System	2	[DHIS	2],	sistem	informasi	rujukan	rumah	sakit,	sistem	
informasi	sumber	daya	manusia	kesehatan,	dll).
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Inisia2f	Strategis:

✴ Mengembangkan	elemen	data	secara	spesifikasi	yang	diselaraskan	untuk	kepen<ngan	
fasyankes,	penyedia	layanan,	dan	pasien.

✴ Memberikan	dukungan	untuk	proses	revisi 	pendararan	untuk	fasyankes	dan	provider	
publik	maupun	swasta.

✴ Mengimplementasikan	sistem	registrasi	ffasyankes,	penyedia	layanan,	dan	pasien.
✴ Mengembangkan	 pedoman	manajemen	dan	pemeliharaan	untuk	 registrasi	 fasyankes	

dan	provider.

SO.03
Memperkuat	infrastruktur	TIK	dan	layanan	untuk	meningkatkan	komunikasi	dan	
berbagi	informasi	di	seluruh	sistem	kesehatan	di	semua	<ngkatan

infrastruktur	TIK	membentuk	 fondasi	untuk	 komunikasi	elektronik	 dan	berbagi	informasi	
melintasi	batas-batas	geografis	dan	 sektor	kesehatan.	Ini	termasuk	 konek<vitas	jaringan	
dan	layanan	in<	yang	mendukung	lingkungan	SISFOKES.	Sektor	kesehatan	masih	ditandai	
dengan	 keterbatasan	 infrastruktur	 TIK	 dan	 <dak	 memadai,	sehingga	menjadi	hambatan	
yang	 signifikan	 untuk	 penyebaran	 layanan	 kesehatan.	 Oleh	 karena	 itu,	 dalam	 SO	 ini	
Kemenkes	 perlu	 berkoordinasi	 dengan	 Menkominfo	 untuk	 mencari	 solusi	 terhadap	
masalah	 infrastruktur	 ITIK	 dengan	 biaya-efek<f	 dan	 terjangkau	 agar	 dapat	mendukung	
komunikasi	dan	berbagi	informasi	di	kon<num	sistem	kesehatan.

Inisia2f	Strategis

✴ Memfasilitasi	 lembaga-lembaga	dalam	 sektor	 kesehatan,	 termasuk	 fasyankes,	 untuk	
membangun	 rencana	 strategis	 TIK	 yang	 selaras	 dengan	 fungsi	 bisnis	 dan	 prioritas	
mereka	masing-masing.

✴ Mengkoordinasikan	 dan	 mendukung	 lembaga-lembaga	 sektor	 kesehatan,	 termasuk	
fasyankes,	untuk	membangun	infrastruktur	dan	layanan	TIK	yang	berkelanjutan.

✴ Menukungan	 lembaga-lembaga	 sektor	 kesehatan	 untuk	 terhubung	 ke	 jaringan	serat	
op<k	nasional	sebagai	prioritas	dalam	rangka	berbagi	keuntungan	konek<vitas	umum.

✴ Mengoperasionalkan	 kebijakan	 berbagi	 informasi	 untuk	 memfasilitasi	 berbagi	
informasi	secara	terbuka	sesuai	aturan	perundangan	yang	berlaku

3.3.2. Solusi	SISFOKES

Langkah	 solusi	 dalam	SISFOKES	adalah	untuk	mendorong	 pengembangan	dan	pemanfaatan	
kegiatan	 prioritas	 SISFOKES	 agar	 dapat	 meningkatkan	 efisiensi	 dan	 efek<vitas	 pelayanan	
kesehatan	 di	 Indonesia	 dalam	 skala	 nasional.	 Solusi	 SISFOKES	 demikian	 akan	 merupakan	
langkah	nyata	dimana	konsumen,	penyedia	layanan	dan	manajer	pelayanan	kesehatan	akan	
dapat	saling	berinteraksi	dalam	sistem	pelayanan	kesehatan	secara	elektronik.

Dalam	kodisi	keterbatasan	koordinasi,	standardisasi	atau	integrasi;	selama	ini	solusi	SISFOKES	
di	 sektor	 kesehatan	 Indonesia	banyak	 yang	 telah	 atau	 sedang	 dalam	 proses	 dilaksanakan	
secara 	lokal	 atau	 individu.	 Untuk	 mendorong	 inisia<f	 ini 	menjadi	 bagian	 dari	 keberhasilan	
yang	 diinginkan	 secara	 nasional,	 maka	 langkah	 pendekatan	 solusi	 dalam	 SISFOKES	 perlu	
dimanfaatkan	dan	dijadikan	rujukan	secara	nasional
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SO.04 Memperkuat	 sistem	 informasi	 elektronik	 Sumber	 Daya	 Manusia	 untuk	
meningkatkan	 kemampuan	 dalam	 perencanaan	 dan	 pengelolaan	 profesional	
kesehatan	di	semua	<ngkatan

Portal	 Sumber	 Daya	 Manusia	 Kesehatan	 (SDMK)	 telah	 diselesaikan	 oleh	 BPPSDMK	
Kemenkes.	Portal	ini	menghubungkan	sistem	informasi	registrasi	dokter	dan	dokter	gigi,	
yang	dikelola	oleh	Konsil	Kedokteran	Indonesia	(KKI),	sistem	informasi	registrasi	apoteker,	
yang	dikelola	oleh	Komite	Farmasi	Nasional	(KFN),	dan	sistem	informasi	registrasi	tenaga	
kesehatan	 (di	 luar	 dokter,	dokter	 gigi	 dan	aporekes(,	 yang	 dikelola 	oleh	Majelis	 Tenaga	
Kesehatan	Indonesia	(MTKI).	Ke<ga	badan	 ini	merupakan	sumber	data	tenaga	kesehatan	
yang	 telah	 terdarar	 dan	 secara	legal	berhak	untuk	melaksanakan	pelayanan	 kesehatan	
kepada	pasien	di	wilayah	Indonesia.

Dalam	SO	 ini,	Kemenkes	bermaksud	untuk	mengintegrasikan	portal	SDMK	dengan	portal	
Kementerian	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan,	 portal	 Kesehatan-BPJS	 dan	 portal	 pemda	
provinsi	serta	dinas 	kesehatan	kabupaten/kota 	untuk	memungkinkan	pengumpulan	data	
historis	 masing-masing	 petugas	 kesehatan	 sejak	 dari	 pendidikan	 akademik	 sampai	 ke	
ak<vitas	pasca	pendidikan	akademik.

Inisia2f	Strategis:

✴ Mengiden<fikasi	dan	mengintegrasikan	sistem	 informasi	 yang	 sudah	 ada	dan	 terkait	
SDMK	ke	dalam	portal	BPPSDMK.

✴ Memperbaiki	proses	untuk	mengelola	dan	memelihara	profesional	kesehatan	 registri	
penyedia.

SO.05 Menyediakan	 peluang	 bagi	 tenaga	 kesehatan	 untuk	 dapat	 mengembangkan	
pendidikan	 profesional	berkelanjutan	melalui	e-learning	maupun	 sumber	 daya	
digital.

Termasuk	dalam	strategi	SDMK	adalah	meningkatkan	produksi	dan	meningkatkan	kualitas	
pela<han	 (pre-service,	 in-service,	 dan	 pendidikan	 berkelanjutan).	 Tenaga	kerja 	 terdidik	
pen<ng	 untuk	 dapat	menganalisa 	dan	menerapkan	 secara 	prak<s	pelayanan	 kesehatan	
terkait	pencegahan	penyakit,	promosikan	 kesejahteraan,	maupun	meningkatkan	 kualitas	
hidup	 masyarakat.	 Meskipun	 ada	 beberapa	 inisia<f	 untuk	 memperbaiki	 pelayanan	
kesehatan	 melalui	 penggunaan	 TIK,	 namun	 inisia<f	 ini	 sering	 melupakan	 adanya	
kebutuhan	untuk	meningkatkan	kualitas 	dan	mempertahankan	 SDM-nya.	 Dalam	 SO	 ini,	
Kemenkes	 berencana	 untuk	 mengadopsi	 penggunaan	 TIK	 untuk	 mengembangkan	 dan	
memberikan	pendidikan	berkelanjutan	untuk	para	profesional	kesehatan.	.

Inisia2f	Strategis:

✴ Mengembangkan	metodologi	untuk	Blended	eLearning,	termasuk	pela<han	dasar	TIK	
bagi	 petugas	 kesehatan	 agar	 dapat	 mengiku<	 program	 pela<han	 secara	 Blended	
eLearning.

✴ Mengembangkan	 program	 dan	 konten	 elektronik	 untuk	 berbagai	 profesional	
kesehatan.

✴ Menerapkan	plaoorm	e-learning	untuk	sektor	kesehatan.
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✴ Mengembangkan	 sumber	daya	digital	untuk	membuka	peluang	 belajar	 secara 	offline	
bagi	tenaga	kesehatan	di	daerah	dengan	akses	internet	yang	terbatas.

SO.06 Memperkuat	 pencegahan	 penyakit,	 surveilans,	 dan	 pengawasan	 melalui	
penggunaan	 solusi	 TIK	 secara	 hibrid	 untuk	 memudahkan	 deteksi	 dini	 dan	
pelaporan	dan	respon	yang	cepat

Strategi	pencegahan	dan	pengendalian	penyakit	bertujuan	untuk	meningkatkan	surveilan	
penyakit	dan	par<sipasi	masyarakat	dalam	promosi	kesehatan	dan	pencegahan	penyakit.	
Penggunaan	informasi	yang	tepat	waktu	sangat	pen<ng	untuk	efek<vitas	deteksi	dini 	serta	
kecepatan	respon	dan	 pelaporan	 terhadap	penyakit	menular.	Namun,	 banyak	 informasi	
saat	ini	<dak	dapat	diakses,	<dak	 lengkap,	atau	hilang	 karena	lemahnya	sistem	surveilan	
penyakit	 dan	 mekanisme	 koordinasi.	 Dalam	 SO	 ini,	 Kemenkes	 bermaksud	 untuk	
menggunakan	 TIK	 untuk	 menerapkan	 sistem	 yang	 efisien,	 fleksibel,	 dan	 komprehensif	
dalam	 melakukan	 pengawasan	 dan	 respon	 terhadap	 penyakit	 menular	 maupun	 untuk	
pendidikan	dan	promosi	kesehatan.

Inisia2f	Strategis:

✴ Menerapkan	 sistem	 elektronik	 surveilans	 penyakit	 dan	 respon	 secara	 terpadu	 dan	
terhubungkan	dengan	SISFOKES.

✴ Menerapkan	sistem	informasi	elektronik	(termasuk	penggunaan	televisi,	radio,	dll)	 untuk	
memberikan	pendidikan	kesehatan	dan	promosi.

SO.07 Memperkuat	sebuah	Manajemen	Sistem	 Informasi	Kesehatan	elektronik	 untuk	
mendukung	pelayanan	kesehatan	berbasis	buk<	dan	pengambilan	keputusan.

Strategi	 Monev	 bertujuan	 untuk	memperkuat	 Manajemen	 Sistem	 Informasi	 Kesehatan	
(MSIK)	 dalam	 meningkatkan	 pelayanan	 kesehatan	 berbasis	 buk<	 dan	 pengambilan	
keputusan,	baik	untuk	kepen<ngan	<ndakan	klinis	maupun	administrasi.	Kemenkes	telah	
mengadopsi	DHIS	 2	sebagai	perangkat	 lunak	 in<	MSIK,	 yang	mencakup	 pelaporan	hasil	
monev,	manajemen	data,	 dan	 beberapa	 fungsi	 data	warehouse	MSIK.	 Kemenkes	telah	
menyelesaikan	beberapa	pela<han	untuk	penggunaan	DHIS	2	dan	saat	ini 	meningkatkan	
penggunaannya	untuk	cakupan	nasional.	Namun,	banyak	data,	seper<	data	dari	program	
ver<kal,	 data	kesehatan	 berbasis	komunitas,	 dan	data 	dari	rumah	sakit	rujukan	khusus,	
masih	belum	memadai.	Oleh	karena	itu,	 Kemenkes 	bermaksud	untuk	memperkuat	MSIK	
dengan	 mengintegrasikan	 sistem	 dalam	 program	 ver<kal,	 data	 rujukan,	 dan	 data	
kesehatan	berbasis	masyarakat	dalam	DHIS	2,	dan	mengembangkan	sebuah	gudang	data	
yang	 benar	 yang	 dapat	 digunakan	 untuk	 mendukung	 kepen<ngan	 strategis	 dan	 lain	
kepen<ngan.

Inisia2f	Strategis:

✴ Mengintegrasikan	sistem	informasi	dan	program	 ver<kal	terkait	(HIV/TB/	malaria)	 ke	
dalam	DHIS	2.

✴ Mengumpulkan	dan	mengintegrasikan	/	menghubungkan	informasi	kesehatan	berbasis	
masyarakat	dengan	layanan
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✴ Mengumpulkan	dan	mengintegrasikan	/	menghubungkan	data 	kesehatan	dari	 rumah	
sakit	rujukan	ke	DHIS	2.

✴ Menerapkan	sistem	informasi	berbasis	masyarakat	dengan	sorware	MSIK

SO.08 Memungkinkan	 pengiriman	 elektronik	 dan	 intervensi	 pelayanan	 kesehatan	
untuk	mengurangi	angka	kema<an	anak;	 kema<an	ibu;	dan	beban	HIV	/	AIDS,	
TB,	malaria,	dan	penyakit	<dak	menular.

Kemenkes	berkomitmen	terhadap	pencapaian	Tujuan	Pembangunan	Milenium.	 Rencana	
tersebut	melipu<	 strategi	untuk	meningkatkan	akses	dan	kualitas	pelayanan	kepada 	ibu,	
bayi	 baru	 lahir,	 dan	 kesehatan	 anak.	 Selain	 itu,	 HIV	 /	 AIDS,	 TB,	 dan	 malaria 	 adalah	
beberapa	 penyakit	menular	 yang	 paling	 pen<ng	 di	 Indonesia;	 oleh	 karena	 itu,	 kontrol,	
atau	pemberantasan	terhadap	 kasus	 ini	menjadi	strategi	Kemenkes	juga.	 Secara	umum,	
diketahui	bahwa	pelayanan	KIA	 serta	 intervensi	HIV	 dan	TB	 sulit	 untuk	dipantau	karena	
kurangnya	 informasi	 dan	 sistem	 pengelolaan	 data	 yang	 <dak	 memadai	 di	 seluruh	
kon<num	 layanan.	 Dalam	 SO	 ini,	 Kemenkes 	bermaksud	 untuk	 menggunakan	 TIK	dalam	
meningkatkan	akses	ke	data	pasien	 dan	meningkatkan	 pelayanan	 kesehatan	di	fasilitas	
kesehatan.	 Disampjng	 itu	 juga	 untuk	 memberikan	 pendidikan	 kesehatan	 dari	 petugas	
kesehatan	ke	pasien	maupun	antara	petugas	kesehatan	sendiri.

Prevalensi	 penyakit	<dak	menular	utama	(misalnya,	 tekanan	darah	<nggi	dan	diabetes)	
terus	meningkat	 dengan	 pesat	 dan	 dalam	 keterbatasan	 sumber	 daya	 menjadi	 sebuah	
tantangan	 khusus	 dalam	 sistem	 kesehatan	 kita.	 Penyakit	 kronis	 memerlukan	 catatan	
untuk	 follow-up	klinis 	dan	pemantauan,	dan	pencegahan	terhadap	hal	 ini	dimungkinkan	
melalui	intervensi	TIK	ke	komunitas,	termasuk	pendidikan	kesehatan.

Inisia2f	Strategis:

✴ Menerapkan	 dan	 mempromosikan	 sistem	 elektronik	 (termasuk	 layanan	 mHealth)	
untuk	 memungkinkan	 penelusuran,	 pemantauan,	 iden<fikasi	 dan	 rujukan	 pasien	
berisiko,	 penyediaan	 informasi	 yang	 akurat	 kepada	 pasien,	 dan	 peningkatan	
komunikasi	dengan	fasilitas	kesehatan	dalam	kasus-kasus	darurat.

✴ Menerapkan	dan	mempromosikan	 sistem	 rekam	medis	elektronik	(RME)	 dengan	alat	
pendukung	keputusan	klinis	untuk	layanan	reproduksi	dan	kesehatan	anak,	HIV	/	AIDS,	
TB,	malaria,	dan	penyakit	<dak	menular	(yaitu,	diabetes).

✴ Menerapkan	 dan	 meningkatkan	 pertukaran	 informasi	 kesehatan	 dan	 data	 rekam	
medik	untuk	memungkinkan	berbagi	informasi	di	antara	penyedia	layanan	kesehatan.

SO.09 Mengak<Xan	 sistem	 informasi	 logis<k	 dan	 rantai	 suplai	 elektronik	 untuk	
memas<kan	ketersediaan	obat	dan	alkes	di	 lokasi	pelayanan	kesehatan	secara	
memadai	dalam	jumlah	maupun	jenis.

Obat	dan	strategi	penyaluran	dibutuhkan	untuk	menyediakan	informasi	yang	akurat	bagi	
pimpinan	atas	permintaan	dan	ketersediaan	obat.	Data	logis<k	yang	berkualitas 	dan	tepat	
waktu	 sangat	 pen<ng	 untuk	 menjaga	 efekifitas	 manajemen	 rantai 	 suplai	 dan	 efisiensi	
pengadaan	persediaan	sesuai	kebutuhan.	Saat	ini	banyak	data	logis<k	<dak	dapat	diakses,	
<dak	 lengkap,	 atau	hilang,	 seper<	 ketersediaan	 informasi	 permintaan	 serta	pengiriman	
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yang	 benar,	menjadikan	masalah	 ini	menjadi	 tantangan	untuk	 Kemenkess	beserta	mitra	
pembangunan.	 Dalam	 SO	 ini,	 Kementerian	 bermaksud	 mengembangkan	 plaoorm	
teknologi	 untuk	 menggabungkan	 sistem	 perencanaan	 sumber	 daya 	 perusahaan	 [ERP],	
sistem	 pengelolaan	 gudang	 [WMS],	dan	sistem	 terkait	 lainnya	untuk	membantu	proses	
pengumpulan,	penyebaran,	dan	pengolahan	data	logis<k.

Inisia2f	Strategis:

✴ Menerapkan	Sistem	Informasi	Manajemen	Logis<k	Elektronik	Nasional	(LMIS),	dengan	
memanfaatkan	dan	mengembangkan	sistem	yang	ada.

✴ Mengintegrasikan	sistem	ERP,	sistem	WMS,	SISFOKES,	dan	HMIS	yang	ada.

SO.10 Memungkinkan	 manajemen	 keuangan	 elektronik	 untuk	 memas<kan	 koleksi,	
pengalokasian,	 dan	 penggunaan	 sumber	 daya	 keuangan	 kesehatan	 secara	
efek<f	pada	semua	<ngkatan	sesuai	dengan	prioritas	rencana	kesehatan.

Reformasi	fasyankes	dan	 strategi	pembiayaan	 kesehatan	 ditujukan	untuk	meningkatkan	
kualitas,	 kesetaraan,	 dan	 ketersediaan	 layanan	 di	 fasyankes	 melalui	 peningkatan	
rasionalitas	dan	efisiensi	pengelolaan	sumber	daya	fasyankes.	Dua	bidang	perbaikan	yang	
perlu	 diutamakan	 untuk	 memperkenalkan	 praktek	 manajemen	 keuangan	 elektronik	
menyangkut:	 (1)	 komprihensifias	 perencanaan,	 penganggaran,	 dan	 pelaporan	 antara	
<ngkat	 pusat	 dan	 penerima	 (kabupaten/kota,	 provinsi,	 dan	 nasional)	 dan	 (2)	 kontrol	
terhadap	 biaya,	 pengumpulan	 pendapatan,	 pendataan	 semua	 transaksi	 keuangan,	 dan	
pengelolaan	semua	sumber	daya	di	fasilitas	kesehatan.

Inisia2f	Strategis:

✴ Memperkuat	 sistem	 informasi	 manajemen	 rumah	 sakit	 (SIM-RS)	 dalam	 sistem	
pengelolaan	informasi	keuangan	dan	SDM	di	fasilitas	kesehatan.

✴ Mengimplementasikan	 gudang	 data	yang	 bersumber	 dari	 Kemenkes	dan	 pemangku	
kepen<ngan	lain	di 	sektor	kesehatan,	untuk	mendorong	dan	mendukung	ketersediaan	
data	yang	baik	bagi	jajaran	pengambil	pengambilan	keputusan

✴ Menerapkan	sistem	sorware	perencanaan	terintegrasi	untuk	mendukung	peningkatan	
profil	Pusda<n	secara	komprehensif.

✴ Meningkatkan	kualitas	komunikasi	dan	jasa 	keuangan	jarak	 jauh	untuk	para	pekerja 	di	
wilayah	kerja	Puskesmas.

SO.11 Memungkinkan	komunikasi	elektronik	 dan	mekanisme	berbagi	 informasi	untuk	
meningkatkan	kualitas	layanan	sistem	rujukan.

Tujuan	 strategi	 pelayanan	 rumah	 sakit	 rujukan	 adalah	 untuk	 meningkatkan	 kualitas	
layanan.	Akses	ke	dokter	spesialis 	merupakan	 tantangan	khusus	akibat	keterbatasan	dan	
lemahnya	sumber	daya	kesehatan.	Masalahnya	diperburuk	oleh	proses	yang	<dak	efisien;	
pasien	dirujuk	ke	dokter	spesialis	tanpa	informasi	kesehatan	yang	memadai	menyangkut	
kondisi	pasien,	pemeriksaan	yang	 telah	dilakukan	 dan	hasilnya,	 serta	maksud	 yang	 jelas	
dari	konsultasi.	Keadaan	ini	mengakibatkan	waktu	yang	terbuang	dan	<dak	efek<f,	kualitas	
pelayanan	 buruk.	 Untuk	 mengatasi	 tantangan	 ini,	 Kementerian	 bermaksud	 untuk	

34



menggunakan	TIK	dalam	membangun	komunikasi	yang	efek<f	dan	meningkatkan	efisiensi	
mekanisme	pertukaran	informasi	dalam	jaringan	pelayanan.

Inisia2f	Strategis:

✴ Mengembangkan	 jaringan	kolabora<f	antara	profesi	kesehatan	dengan	menggunakan	
teknologi	perangkat	mobile	dengan	aplikasi	yang	dilengkapi	pedoman	bantuan	klinis.

✴ Menerapkan	 sistem	 rujukan	 elektronik	 dengan	 beberapa	entri	 data	dan	mekanisme	
pelaporan	untuk	penyedia,	manajemen,	maupun	pasien.

SO.12 Memanfaatkan	manajemen	elektronik	 dalam	meningkatkan	akses	dan	kualitas	
pelayanan	kesejahteraan	sosial,	penerima	manfaat,	dan	penyedia	layanan.

Strategi	kesejahteraan	dan	perlindungan	sosial	bertujuan	untuk	meningkatkan	pelayanan	
dan	perlindungan	sosial	bagi	kelompok	rentan	dalam	masyarakat.	Meskipun	ada	beberapa	
inisia<f	 telah	 dilakukan	 oleh	 pemerintah	 Indonesia,	 LSM,	 dan	 lembaga	 swasta	 yang	
menyediakan	layanan	sosial,	namun	kebutuhan	sebenarnya	belum	sepenuhnya	dipetakan.	
Selain	 itu,	 kesejahteraan	 sosial	 masih	 terfragmentasi	 dan	 sebagian	 besar	 berbasis	
lembaga.	 Masih	 sulit	 untuk	 mengetahui	 dan	 menghitung	 kemana	 sumber	 daya	 yang	
terbatas	 ini	 dialokasikan.	 Karena	 itu,	 ada 	 kebutuhan	 terhadap	 sistem	 yang	 mampu	
menyimpan	dan	mengatur	 informasi	yang	 berkaitan	dengan	kebutuhan	sosial,	penyedia,	
dan	 target	 penerima	manfaat.	 Kementerian	 bermaksud	 untuk	 menggunakan	 TIK	 untuk	
mengak<uan	pemantauan	penyediaan	layanan	sosial	dan	permintaan	di	seluruh	negeri.

Inisia2f	Strategis:

✴ Mengimplementasikan	 sistem	 informasi	 pelayanan	 kesejahteraan	 sosial	 untuk	
mengelola	dan	monitoring	pelayanan	sosial,	penerima	manfaat,	dan	penyedia.

SO.13 Membangun	 sistem	 informasi	 manajemen	 air,	 sanitasi	 dan	 kebersihan	 (ASK)	
secara	 elektronik	 untuk	mendukung	perencanaan	 berbasis	 buk<	 dan	 investasi	
dalam	penyediaan	layanan

Meningkatkan	akses	ke	air	dan	sanitasi	merupakan	target	yang	ada 	di	dalam	Millennium	
Development	 Goal	 7.	 Akses	 terhadap	 air	 bersih	 dan	 sanitasi	 dasar,	 dan	 adopsi	 prak<k	
kebersihan	 yang	 baik	 sangat	 pen<ng	 untuk	 kehidupan	 se<ap	 orang.	 Sumber	 air	 yang	
aman,	 sanitasi	 dasar,	 dan	 meningkatkan	 prak<k-prak<k	 kebersihan	 dapat	 mencegah	
penyakit	yang	 ditularkan	melalui	 air,	 penyakit	 lain	dan	kema<an.	 Penggunaan	 informasi	
tentang	 kualitas	 dan	 air,	 sanitasi	 dan	 kebersihan	 (ASK)	 secara	 tepat	waktu	merupakan	
kebutuhan	 yang	 sangat	 pen<ng	 untuk	 perencanaan	 dan	 investasi	 dalam	 penyediaan	
layanan	yang	efek<f.	Namun,	banyak	informasi 	terkini	tentang	air,	sanitasi	dan	kebersihan	
<dak	 dapat	diakses,	 <dak	 lengkap,	 atau	 hilang.	 Kemenkes	berniat	 untuk	 menggunakan	
solusi	TIK	dalam	mengatasi	 kesenjangan	informasi	di	sektor	ASK	dengan	mengubah	cara	
pengumpulan	data	ASK,	distribusi	dan	pemanfaatan.

Inisia2f	Strategis:

✴ Menerapkansistem	 informasi	 elektronik	 mobile	 untuk	 mendukung	 pengelolaan	 dan	
pemantauan	pelayanan	ASK
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✴ Mengintegrasikan	sistem	ASK	di	dalam	SISFOKES

SO.14 Membangun	 layanan	 telehealth	 untuk	 memungkinkan	 pengiriman	 elektronik	
perawatan	 kesehatan	 yang	 berkualitas	 kepada	 individu	 di	 daerah	 terpencil	
kekurangan	keahlian	yang	dibutuhkan.

Strategi	pelayanan	 rujukan	rumah	sakit	bertujuan	untuk	meningkatkan	akses	bagi	pasien	
yang	membutuhkan	perawatan	medis	canggih	dan	meningkatkan	kualitas 	pelayanan	klinis	
di	 rumah	 sakit.	 Telekesehatan	 adalah	 pelayanan	 yang	 berhubungan	 dengan	 kesehatan	
dimana	 informasi	 antara	penyedia	dan	 pasien	di	 lokasi	 yang	 terpisah	dilakukan	dengan	
menggunakan	 TIK.	 Telekesehatan	 digunakan	 untuk	 meningkatkan	 akses	 ke	 pelayanan	
kesehatan	bagi	masyarakat	di	daerah	terpencil 	ataupun	<dak	ada	tenaga	kesehatan	yang	
dibutuhkan.	 Kemenkes	 bermaksud	 untuk	 menggunakan	 layanan	 tele-kesehatan	 dan	
tele-pendidikan	untuk	memungkinkan	penyediaan	layanan	kesehatan	dari	jarak	jauh.

Inisia2f	Strategis:

✴ Mengembangkan	layanan	dan	program	telekesehatan
✴ Mengimplementasikan	infrastruktur	telekesehatan	yang	diperlukan.

✴ Melaksanakan	pelayanan	telekesehatan.

3.3.3. Perubahan	Dan	Adopsi

Strategik	Obyek<f	pilar	Perubahan	dan	Adopsi	berfokus	pada	apa	yang	perlu	dilakukan	untuk	
mendorong	 dan	 memungkinkan	 para	 personil	 dalam	 sistem	 kesehatan	 untuk	 mengadopsi	
solusi	SISFOKES	dan	mengubah	kultur	kerja	dengan	menggunakan	solusi	ini	secara	efek<f.

Kegiatan	adopsi	dan	perubahan	SISFOKES	mayoritas	harus	dilakukan	dan	dikelola	di	seluruh	
sistem	 kesehatan	 Indonesia,	 baik	 dari	 <ngkat	 lokal 	 maupun	 regional.	 Secara	 nasional	
dibutuhkan	akselerasi	terhadap	proses	adopsi	SISFOKES,	mencakup	kesadaran,	pela<han	dan	
pendidikan,	serta	insen<f	dan	kepatuhan	dalam	melaksanakan	program	adopsi.	Sasaran	dari	
program	ini	adalah	konsumen,	penyedia 	layanan,	manajer	perawatan	kesehatan	dan	vendor,	
dengan	 fokus 	 khusus	 pada	 pengendalian	 proses	 adopsi	 solusi	 SISFOKES	 di	 masyarakat	
konsumen	dan	penyedia	layanan	di	Indonesia.

Keberhasilan	 implementasi	 solusi	 SISFOKES	 di	 <ngkat	 lokal	 atau	 regional,	 sudah	 terbuk<	
banyak	 difasilitasi	 oleh	 kelompok	 penyedia	 layanan.	 Namun	 potensi	 ini	 sering	
dikesampingkan,	 sehingga 	<dak	 ada	 konsistensi	 dalam	 usaha	 untuk	 melibatkan	 penyedia	
layanan	 sebagai 	ujung	 tombak	 dalam	 mengadopsi	 solusi	 SISFOKES.	 Inisia<f	 SISFOKES	 telah	
menunjukkan	 bahwa	 penyedia	 layanan	 <dak	 akan	 mengadopsi	 SISFOKES	 tanpa	 mereka	
menger<	manfaatnya	dengan	jelas,	baik	untuk	 diri	mereka	sendiri	maupun	pasien,	atau	 jika	
solusi	 SISFOKES	 <dak	 dibangun	 dengan	 baik	 dan	 mengakibatkan	 ke<dak-efisiensi	 proses	
pemberian	pelayanan.

Berdasarkan	pengalaman	ini,	faktor	pen<ng	yang	akan	menentukan	keberhasilan	dari	agenda	
SISFOKES	adalah	upaya	secara	konsisten	agar	SISFOKES	dapat	menjadi	bagian	dari	kultur	kerja	
para	peserta	pelayanan	kesehatan.
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SO.15 Membangun	 strategi	 perubahan	 dan	 adopsi	 yang	 komprehensif	 untuk	
mempromosikan	 dan	 menegakkan	 pengembangan	 dan	 penggunaan	 solusi	
SISFOKES,	baik	di	lembaga	publik	maupun	swasta	di	semua	<ngkatan.

Meskipun	 SISFOKES	 telah	 terbuk<	 membawa	 manfaat	 potensial	 di	 banyak	 negara,	
beberapa	pengalaman	prak<s	menunjukkan	bahwa	manfaat	yang	diperoleh	dapat	sangat	
bervariasi	 tergantung	 pada	 beberapa	 faktor,	 termasuk	 kesediaan	 para	 aktor	 untuk	
menggunakan	 solusi	SISFOKES	untuk	berinteraksi 	dengan	sistem	kesehatan.	Oleh	karena	
itu,	untuk	memas<kan	manfaat	maksimal	dari	investasi	SISFOKES	Kementerian	bermaksud	
untuk	 membangun	 strategi	 perubahan	 dan	 adopsi	 yang	 komprehensif	 dalam	
mempromosikan	dan	menegakkan	penggunaan	solusi	ini	di	semua	<ngkatan	dalam	sistem	
kesehatan.

Inisia2f	Strategis:

✴ Membangun	 kesadaran	 nasional	 dan	 kampanye	 pela<han	 dalam	 memanfaatkan	
program	SISFOKES.

✴ Menyempurnakan	regulasi	terkait	fasilitas	kesehatan	dan	akreditasi 	untuk	menunjang	
penggunaan	solusi	dan	standar	yang	ada	dalam	SISFOKES.

✴ Mempromosikan	dan	memberdayakan	pengembang/perusahaan	lokal	sesuai	kapasitas	
dan	 kemampuannya	 untuk	 menjadi	 bagian	 dari	 pengembangan	 dan	 pemeliharaan	
solusi	SISFOKES	dalam	skala	nasional.

3.3.4. Pengendalian	SISFOKES

Tujuan	 strategis	 pengendalian	 SISFOKES	 adalah	membangun	 tata	 kelola 	yang	 tepat	 untuk	
memberikan	kepemimpinan,	koordinasi	dan	 pengawasan	 sebagai 	upaya	untuk	 memas<kan	
keberhasilan	pelaksanaan	SISFOKES.

Pengaturan	SISFOKES	 saat	ini	belum	sepenuhnya	mendukung	peningkatan	koordinasi	antara	
Dinkes 	Prov/Kab/Kota	dan	 Rumah	 Sakit	 Rujukan	 Pemerintah	dalam	pengawasan	 tanggung	
jawab	 manajemen	 informasi	 kesehatan	 masing-masing.	 Namun,	 pengaturan	 saat	 ini	 <dak	
cukup	untuk	memberikan	pemerintahan	yang	efek<f	 dari	agenda 	SISFOKES	nasional.	Hal	 ini	
disebabkan	 faktor-faktor	 seper<	 kurangnya	kemampuan	 atau	kapasitas 	untuk	 memberikan	
strategi	 nasional	SISFOKES	 dan	 program	kerja,	 ketergantungan	 yang	 <nggi	pada	kolaborasi	
antara	komite	yang	 berbeda,	 sub-komite	dan	kelompok	kerja,	dan	representasi	yang	rela<f	
terbatas	stakeholder	kesehatan	kunci	dalam	organisasi	proses	pengambilan	keputusan.

Ada	 serangkaian	 prinsip	 tata	 kelola	 yang	 harus	mendukung	 desain	 struktur	 tata	 SISFOKES	
nasional.

Tabel 3-1. Prinsip Pengendalian SISFOKES
Governance	Principle Descrip2on

✴ Kejelasan	akuntabilitas ✴ Memas<kan	akuntabilitas	pengambilan	keputusan	dan	menyediakan	untuk	
semua	pemangku	kepen<ngan	atas	kejelasan	peran	dan	tanggung	jawab	
mereka

✴ Transparansi ✴ Memberikan	visibilitas	secara	luas	atas	kemajuan	kegiatan	SISFOKES
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Governance	Principle Descrip2on

✴ Kesesuaian	perwakilan	dari	
pemangku	kepen<ngan

✴ Menyediakan	forum	diskusi	untuk	perwakilan	dari	semua	kelompok	
pemangku	kepen<ngan	utama

✴ Menciptakan	tumbuhnya	rasa	kepemilikan	dengan	pendekatan	yang	
seimbang	dalam	menerapkan	SISFOKES

✴ Keberlanjutan ✴ Menerapkan	model	pengendalian	yang	<dak	akan	terlalu	terpengaruh	oleh	
adanya	perubahan	lingkungan	poli<k	atau	komposisi	pemangku	kepen<ngan

✴ Dukungan	untuk	kegiatan	
di	beberapa	<ngkatan

✴ Menyadari	bahwa	pengendalian	SISFOKES	dibutuhkan	untuk	mendukung	
inisia<f	yang	berkembang	di	berbagai	<ngkat	kelompok	yang	berbeda

✴ kepemimpinan	dan	
koordinasi	yang	efek<f

✴ Dibutuhkan	kepemimpinan	dan	koordinasi	yang	efek<f	di	berbagai	kegiatan	
dan	program	kerja	E-Health	nasional

✴ Menyeimbangkan	inovasi	
lokal	dan	hasil	nasional

✴ Secara	kon<nu	mendorong	bertumbuhnya	inovasi	lokal	sambil	memas<kan	
bahwa	inovasi	untuk	solusi	E-Health	mendukung	pencapaian	target	E-Health	
nasional

SO.16 Membentuk	 dan	 melembagakan	 Badan	 Koordinasi	 SISFOKES	 Nasional	 untuk	
mengelola	dan	mengawasi	pelaksanaan	Strategi	SISFOKES	secara	efek<f

Untuk	 meningkatkan	 keberhasilan	 pelaksanaan	 Strategi	 SISFOKES,	 sangat	 dibutuhkan	
adanya	 struktur	 organisasi	 pengendali 	 dengan	 tupoksi	 yang	 jelas 	 untuk	 memberikan	
peningkatan	visibilitas,	koordinasi,	dan	pengendalian	kegiatan	SISFOKES	di	seluruh	sektor	
dalam	 lingkup	 basional.	 Struktur	 organisasi 	 pengendali	 perlu	 beranggotaan	 <m	
manajemen	teknologi	informasi	maupun	<m	pakar	di	bidang	manajemen	kesehatan	agar	
pengetahuan,	 keterampilan,	 dan	 kebutuhan	 stakeholder	 dapat	 dipadukan	 dengan	 cara	
menyerap	 dan	 memanfaatkan	 kontribusi	 para 	 pemangku	 kepen<ngan	 secara	 terus	
menerus.	 Dengan	 demikian	 komponen	 utama	 pengendalian	 SISFOKES	 adalah	 Pusda<n	
Kemenkes	 sebagai	 sumber	 kebijakan	 yang	 didukung	 oleh	 badan	 koordinasi	 nasional	
SISFOKES	 sebagai	pelaksana	dan	pengendali 	implementasi	stsrategi	SISFOKES.	Kemenkes	
bermaksud	 untuk	 memberdayakan	 serta	 mendefinisikan	 dan	 melembagakan	 badan	
koordinasi	nasional	SISFOKES	ini.

Inisia2f	Strategis:

✴ Badan	Koordinasi	Nasional	SISFOKES	(BKNS)	-	Membentuk	organisasi	pelaksana	strategi	
SISFOKES	 dalam	 lingkup	 nasional	 yang	 bertanggung	 jawab	 ke	Pusda<n	 sebagai	 unit	
kerja	Kemenkes	yang	memiliki	otoritas	di	bidang	TIK.	

✴ BKNS	harus	memiliki	akuntabilitas	untuk	memberi	asupan	dalam	menetapkan	strategi	
SISFOKES	 nasional	 secara	 keseluruhan	 serta	 turut	 menyusun	 roadmap	 untuk	
menentukan	prioritas	sesuai	kebutuhan	dan	kondisi	di	lapangan

✴ Fungsi	pengendalian	BKNS	-	Mengkoordinasikan	dan	mengawasi	strategi,	investasi	dan	
pelaksanaan	 program	 kerja 	 SISFOKES.	 Model	 operasional	 BKNS	 harus	 mendukung	
fungsi	diskrit	yang	berfokus	pada	strategi,	manajemen	investasi,	pelaksanaan	program	
kerja,	pengembangan	standar	dan	kepatuhan	solusi	SISFOKES.	[Lihat	lampiran	B]

✴ Fungsi	 regulasi	 BKNS	 -	 Menginventarisasi	 kebutuhan	 regulasi	 dan	 standar	 prosedur	
serta	mempersiapkan	kisi-kisi	materinya	sebagi	bahan	asupan	ke	Pusda<n	Kemenkes

lllll
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4. ARSITEKTUR ENTERPRISE SISFOKES

4.1. Metodologi Pengembangan
Ada	 beberapa	 kebijakan	 dan	 dokumen	 yang	 akan	 digunakan	 sebagai	 pedoman	 oleh	
Kemenkes	 sebagai	 kerangka	 hukum	 untuk	 mendukung	 pengembangan	 SISFOKES	 serta	
menetapkan	target	prioritas
✴ SISFOKES,	 terdiri	 dari 	 tujuh	 blok	 bangunan	 informasi	 [12 ].	 Blok	 bangunan	 itu	 sendiri	

bukanlah	sistem,	tetapi	hanya	sebuah	sistem	pengelompokan	informasi	serupa	yang	akan	
disusun	menjadi	sebuah	bangunan	[lihat	Lampiran	C]

✴ Agenda	prioritas	strategis	internasional	dan	regional
๏ WHO	 Country	 CooperaDon	 Strategy	 (CCS),	 Agenda	 2013-2017 	 [13 ],	 yang	 terdiri 	 lima	

prioritas	strategis.	[Lihat	Lampiran	D]

๏ Roadmap	untuk	 Pengukuran	Kesehatan	dan	Akuntabilitas	[[14].	 Sebuah	Agenda	umum	
untuk	Era	Pasca	2015	[lihat	Lampiran	E]

๏ Jaringan	 Informasi	eKesehatan	Asia,	Rencana	Strategis	eKesehatan	Regional:	Rencana	
Implementasi	2012-2017.	[Lihat	Lampiran	F]

✴ Rencana	 Strategis 	 Kementerian	 Kesehatan	 Tahun	 2015-2019	 [15 ],	 yang	 menetapkan	
integrasi	 SISFOKES	 sebagai	 salah	 satu	 target	 pencapaian.	 Strategi	 ini	 akan	 dilakukan	
melalui	program-program	berikut:
๏ Mengembangkan	 real	Dme	monitoring	untuk	 seluruh	 Indikator	 Kinerja	Program	(IKP)	

dan	Indikator	Kinerja	Kegiatan	(IKK)	dari	Kemenkes.

๏ Meningkatkan	 kemampuan	 sumber	 daya	 manusia	 manajemen	 informasi	 di	 <ngkat	
kabupaten/kota 	dan	provinsi,	sehingga	profil	kesehatan	akan	dikeluarkan	T	+	4	bulan,	
atau	bisa	dipublikasikan	se<ap	bulan	April.

Strategi	diiku<	dengan	upaya	memperbaiki	proses	di 	internal	Kemenkes,	yaitu	meningkat	
sinergi	 antara 	Kementerian	dan	 Lembaga,	 Jajaran	Pusat	dan	Daerah,	Dalam	Negeri	dan	
Luar	Negeri	 agar	dapat	meningkatkan	 integrasi 	dalam	perencanaan,	bantuan	 teknis	dan	
monitoring	valuasi	serta	peningkatan	efek<vitas	dalam	pembangunan.	

✴ Kebijakan	terkait	TIK	nasional	lainnya	yang	dapat	dianggap	sebagai	pedoman
๏ Informasi	dan	Transaksi	Elektronik	[16]

๏ Informasi	Publik	[17]
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๏ Komunikasi	Data	Terpadu	Sistem	Informasi	Kesehatan	[18]

✴ Laporan,	publikasi	dan	dokumen	tentang	hasil	penilaian	atau	survei	[19],	[20],	[21]

Metodologi	yang	digunakan	untuk	mengembangkan	dan	 /	atau	memperbarui	SISFOKES	dan	
Perencanaan	adalah	sebagai	berikut:

1. Mengkaji	 prioritas	 kesehatan	 nasional	 dalam	 konteksnya 	 dengan	 SISFOKES;	 penilaian,	
temuan	 dan	 rekomendasi;	 strategi	 yang	 direncanakan	 dan	 kegiatan;	 serta	 lingkungan	
untuk	memperoleh	pemahaman	dan	fokus	yang	lebih	baik

2. Mengkaji	Kerangka	SISFOKES	 yang	 ada	 terkait	 visi,	misi,	 tujuan,	sasaran	dan	penunjang	
SISFOKES

3. Mengkaji	area	 fokus	prioritas	yang	 ada	dan	mengiden<fikasi	 kegiatan	 yang	 dibutuhkan	
untuk	mewujudkan	visi	SISFOKES.

4. Melakukan	 serangkaian	 forum	 grup	 diskusi	 untuk	mendapatkan	 rekomendasi	 terhadap	
kerangka	strategis	SISFOKES	dan	perencanaannya.

5. Mengkaji	hasil	dari	diskusi	kelompok.

6. Menyempurnakan	 SISFOKES	 dan	 perencanaan	 berdasarkan	 hasil	 telaahan	 forum	 grup	
diskusi.

Dari	 berbagai	 tantangan	 yang	 harus	 diselesaikan	 oleh	 BKNS,	 baik	 dalam	 memecahkan	
masalah	 yang	 sudah	 berjalan	 maupun	 kompleksitas	 tantangan	 baru	 karena	 kebutuhan	
pembangunan	 lingkungan,	 persiapan	 untuk	 membentuk	 BKNS	 juga	perlu	 dilakukan	 secara	
komprehensif.	Berbagai	aspek,	yang	akan	menjadi	lingkup	pekerjaan	BKNS	ini	disajikan	dalam	
[lihat	Lampiran	G].

4.2. Panduan Secara Prinsip
Sejalan	 dengan	 KSNKN,	 keberhasilan	 dalam	 mengatasi	masalah	 TIK	 di	 berbagai	 organisasi	
masyarakat	 bergantung	 pada 	beberapa	 faktor	 antara	 lain,	 kejelasan	 tujuan	 strategis	 dan	
efisien	 integrasi	TIK	 ke	 dalam	sistem	 informasi	pemerintah.	 Jelas	 bahwa	keberhasilan	 atau	
kegagalan	proyek	 tersebut	 lebih	ditentukan	oleh	peran	manajemen	puncak	daripada	isu-isu	
teknologi.	 Salah	 satu	 faktor	 utama	 yang	 berkontribusi	 pada	 kegagalan	 proyek	 adalah	
kelemahan	dalam	manajemen	proyek.	Oleh	karena 	itu	Kemenkes	dan	masing-masing	pihak	
yang	terlibat	dalam	pengambilan	keputusan	maupun	pengelolaan	SISFOKES	perlu	memahami	
faktor-faktor	 yang	 dapat	mempengaruhi	 keberhasilan	 atau	 kegagalan	 proyek	 TIK	 dan	perlu	
bekerja	 sesuai	 dengan	 prinsip-prinsip	 yang	 akan	 mengurangi	 kegagalan	 ataupun	
meningkatkan	keberhasilan	pengembangan	TIK	nasional.
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4.2.1. Mengurangi	Faktor	Risiko	Kegagalan

Proyek	TIK	Pemerintah	sudah	diketahui	sering	mengalami	keterlembatan	dari	jadwal,	bahkan	
gagal	 untuk	 menghasilkan	 manfaat	 sebagaimana	 yang	 diharapkan.	 Dari	 sebuah	 survei	 di	
tahun	 2005	 diketahui	 bahwa	 31%	 dari	 proyek	 Sistem	 Informasi	 gagal	 untuk	 diselesaikan	
secara 	tepat	waktu	 dan	 31%	mencapai	 pembiayaan	 di	 luar	 anggaran,	 lebih	 dari	 50%	<dak	
memenuhi	 target	 desain	 pada	 waktunya	 atau	 sesuai	 anggaran	 yang	 ditetapkan,	 5%	 dari	
proyek	 bahkan	 berhen<	 sebelum	 selesai.	Proyek	 besar	 yang	melebihi	 anggaran	atau	batas	
waktu	 yang	 ditetapkan	 dapat	 mencapai	 lebih	 dari	 50%,	 dan	 ini	 terjadi 	 lebih	 sering	 pada	
proyek	pemerintah	daripada	di	industri	swasta.	 Selain	 itu,	ada	buk<	 bahwa	"pelarian"	 dari	
proyek	sering	 terjadi,	dan	dari	buk<	 empiris	terjadi 	lebih	sering	pada	organisasi	pemerintah	
[22]

Meskipun	 ada	banyak	 cara	untuk	mengukur	keberhasilan	atau	 kegagalan,	namun	<dak	 ada	
kriteria	 yang	 jelas	 untuk	 mengiden<fikasi	 batas	 antara	 keduanya,	 sehingga	 hampir	 <dak	
mungkin	untuk	mencapai	kesepakatan	apakah	suatu	proyek	berhasil	atau	gagal	[23].	Beranjak	
dari	penilaian	yang	sifatnya	subjek<f,	mungkin	ada	manfaatnya	untuk	memahami	ambiguitas	
penger<an	tentang	keberhasilan	dan	kegagalan.	Untuk	tujuan	menjamin	konsistensi,	definisi	
kegagalan	akan	mengadopsi	<ga	jenis	resolusi	sebagai	berikut	[24];
✴ Gagal	 Total:	 Proyek	 TIK	 yang	 telah	 berakhir	 sebelum	 diimplementasikan,	 atau	 sebuah	

proyek	baru	yang	telah	dilaksanakan,	tetapi	akhirnya	di<nggalkan.
✴ Gagal	Sebagian:	Tujuan	utama	dari	proyek	TIK	belum	tercapai	atau	mencapai	hasil	yang	

<dak	 sesuai	 yang	 diinginkan.	 Sebagai	 contoh	 adalah	 kegagalan	 keberlanjutan	 di	mana	
proyek	pada	awalnya	berhasil,	tapi	kemudian	gagal	setelah	satu	tahun	atau	lebih.

✴ Berhasil:	 Sebuah	 proyek	 TIK	 mencapai	 tujuan	 utama	 dan	 <dak	 mengalami	 hasil	 yang	
secara	signifikan	<dak	diinginkan.

Untuk	 menghindari	 kegagalan	 berulang	 yang	 dapat	 dilihat	 dari	 berbagai	 dimensi	 [lihat	
Lampiran	 H],	 tabel	 berikut	 menyajikan	 akar	 penyebab	 kegagalan	 yang	 dapat	 digunakan	
sebagai	gambaran	umum	untuk	Business	Process	Reengineering	 (BPR)	dalam	sebuah	proyek	
TIK	yang	sedang	atau	akan	dilaksanakan	[25]

Table 4-1. Klasifikasi Faktor Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Klasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanKlasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanKlasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanKlasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanFaktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan Kegagalam ProyekKegagalam Proyek Kegagalan Sistem Kegagalam Pengguna

1 Faktor 
Manajemen 
Proyek

Faktor 
Manajemen 
Proyek

1 Kegagalam	dalam	melibatkan	
pengguna

1 Faktor 
Manajemen 
Proyek

Faktor 
Manajemen 
Proyek 2 Mis-manajemen	risiko	proyek

1 Faktor 
Manajemen 
Proyek

Faktor 
Manajemen 
Proyek

3 Kesalahan	memperkirakan	
lingkup	pekerjaan
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Faktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Klasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanKlasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanKlasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanKlasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanFaktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan Kegagalam ProyekKegagalam Proyek Kegagalan Sistem Kegagalam Pengguna

1 Faktor 
Manajemen 
Proyek

Faktor 
Manajemen 
Proyek

4 Kontrak	dilanggar

1 Faktor 
Manajemen 
Proyek

Faktor 
Manajemen 
Proyek

5 Tidak	ada	pertencanaan	
proyek

1 Faktor 
Manajemen 
Proyek

Faktor 
Manajemen 
Proyek

6 Tidak	ada	pengetahuan	dan	
keterampilan	dalam	
manajemen	proyek

1 Faktor 
Manajemen 
Proyek

Faktor 
Manajemen 
Proyek

7 Kekurangan	pengetahuan	
dan	ketrampilan	dari	proyek	
manajer

2 Faktor Jajaran 
Pengambil 
Keputusan

Faktor Jajaran 
Pengambil 
Keputusan

1 Tidak	memiliki	kompetensi	dan	pengalaman	dalam	
menilai	kebutuhan	proyek	TIK
Tidak	memiliki	kompetensi	dan	pengalaman	dalam	
menilai	kebutuhan	proyek	TIK

3 Faktor 
Teknologi
Faktor 
Teknologi

1 Desain	dan	teknologi	yang	
dipilih	<dak	sesuai	dengan	
kemajuan	teknologi	yang	
ada

3 Faktor 
Teknologi
Faktor 
Teknologi

2 Produk	akhir	berkuallitas	
rendah

3 Faktor 
Teknologi
Faktor 
Teknologi

1 Kompabilitas	antara	sistem	
yang	baru	dengan	sistem	
yang	ada	<dak	sejalan

3 Faktor 
Teknologi
Faktor 
Teknologi

4 Perangkat	keras	yang	
dibutuhkan	<dak	menunjang	
sistem

4 Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

1 Es<masi	pembiayaan	<dak	
sesuai

4 Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

Faktor 
Organisasi / 
Manajemen 2 Pengurangan	anggaran	proyekPengurangan	anggaran	proyek

4 Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

3 Kekurangan	SDM	teknologi	
di	berbagai	lokasi	pelayanan

4 Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

4 Birokrasi	terlalu	rumit	
(terutama	dalam	membuat	
keputusan)

4 Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

5 Proses	pembayaran	proyek	
<dak	berjalan	lancar

4 Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

Faktor 
Organisasi / 
Manajemen

Resistensi	utuk	
menyesuaikan	terhadap	
sistem	baru	(<dak	cukup	
waktu	untuk	dapat	
berinteraksi	dengan	sistem)

5 Faktor 
kompleksitas 
dan cakupan

Faktor 
kompleksitas 
dan cakupan

1 Proyek	terlalu	besar	dan	kemplikated	(ambisius)Proyek	terlalu	besar	dan	kemplikated	(ambisius)Proyek	terlalu	besar	dan	kemplikated	(ambisius)5 Faktor 
kompleksitas 
dan cakupan

Faktor 
kompleksitas 
dan cakupan 2 Harapan	yang	<dak	realis<k	

dari	pimpinan	proyek

6 Faktor ProsesFaktor Proses 1 Tidak	dilakukan	studi	
kelayakan	

6 Faktor ProsesFaktor Proses

2 Tidak	dilakukan	proses	seleksi	terhadap	proyekTidak	dilakukan	proses	seleksi	terhadap	proyek

6 Faktor ProsesFaktor Proses

3 Tidak	dilakukan	proses	
rekayasa	ulang	proses	
bisnis

6 Faktor ProsesFaktor Proses

4 Tidak	menggunakan	standar	
metodologi

6 Faktor ProsesFaktor Proses

5 Pengguna	akhir	<dak	dilibatkan	dalam	proses	penilaian	
kesesuaian
Pengguna	akhir	<dak	dilibatkan	dalam	proses	penilaian	
kesesuaian
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Faktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Klasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanKlasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanKlasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanKlasifikasi Situasi Di Lapangan Dalam Hubungan Dengan Jenis KegagalanFaktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan

Faktor Dimensi 
Kegagalan Kegagalam ProyekKegagalam Proyek Kegagalan Sistem Kegagalam Pengguna

6 Tidak	sesuai	kebutuhan	di	lapangan	Tidak	sesuai	kebutuhan	di	lapangan	

7 Tidak	ada	sistema<ka	dan	proses	evaluasi	yang	memadaiTidak	ada	sistema<ka	dan	proses	evaluasi	yang	memadai

8 Tidak	terjadi	komunikasi	
yang	efek<f	antara	
pengembang	dan	
pengguna	selama	menggali	
kebutuhan	di	lapangan

Catatan:Catatan: ✴ Kegagalan Proyek: proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, termasuk spesifikasi fungsional, 
anggaran maupun tenggat waktu penyelesaian proyek

✴ Kegagalan Proyek: proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, termasuk spesifikasi fungsional, 
anggaran maupun tenggat waktu penyelesaian proyek

✴ Kegagalan Proyek: proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, termasuk spesifikasi fungsional, 
anggaran maupun tenggat waktu penyelesaian proyek

✴ Kegagalan Proyek: proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, termasuk spesifikasi fungsional, 
anggaran maupun tenggat waktu penyelesaian proyek

✴ Kegagalan Proyek: proyek tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak, termasuk spesifikasi fungsional, 
anggaran maupun tenggat waktu penyelesaian proyek

✴ Kegagalan Sistem: sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk kinerja yang diharapkan, tidak 
dapat digunakan sesuai yang diharapkan, atau sesuai yang diharapkan namun tidak menghasilkan manfaat 
yang diharapkan

✴ Kegagalan Sistem: sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk kinerja yang diharapkan, tidak 
dapat digunakan sesuai yang diharapkan, atau sesuai yang diharapkan namun tidak menghasilkan manfaat 
yang diharapkan

✴ Kegagalan Sistem: sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk kinerja yang diharapkan, tidak 
dapat digunakan sesuai yang diharapkan, atau sesuai yang diharapkan namun tidak menghasilkan manfaat 
yang diharapkan

✴ Kegagalan Sistem: sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk kinerja yang diharapkan, tidak 
dapat digunakan sesuai yang diharapkan, atau sesuai yang diharapkan namun tidak menghasilkan manfaat 
yang diharapkan

✴ Kegagalan Sistem: sistem tidak berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk kinerja yang diharapkan, tidak 
dapat digunakan sesuai yang diharapkan, atau sesuai yang diharapkan namun tidak menghasilkan manfaat 
yang diharapkan

✴ Kegagalan Pengguna: sistem tidak digunakan karena penolakan dari pengguna, baik karena penolakan tanpa 
kompromi, tidak ada pelatihan dan kemampuan pengguna ataupun karena sistem yang baru terlalu kompleks

✴ Kegagalan Pengguna: sistem tidak digunakan karena penolakan dari pengguna, baik karena penolakan tanpa 
kompromi, tidak ada pelatihan dan kemampuan pengguna ataupun karena sistem yang baru terlalu kompleks

✴ Kegagalan Pengguna: sistem tidak digunakan karena penolakan dari pengguna, baik karena penolakan tanpa 
kompromi, tidak ada pelatihan dan kemampuan pengguna ataupun karena sistem yang baru terlalu kompleks

✴ Kegagalan Pengguna: sistem tidak digunakan karena penolakan dari pengguna, baik karena penolakan tanpa 
kompromi, tidak ada pelatihan dan kemampuan pengguna ataupun karena sistem yang baru terlalu kompleks

✴ Kegagalan Pengguna: sistem tidak digunakan karena penolakan dari pengguna, baik karena penolakan tanpa 
kompromi, tidak ada pelatihan dan kemampuan pengguna ataupun karena sistem yang baru terlalu kompleks

Tabel	di 	atas	menunjukkan	bahwa	kegagalan	dapat	dikategorikan	sebagai	kegagalan	proyek,	
kegagalan	 sistem	 dan	 kegagalan	 pengguna,	 dimana	 kegagalan	 ini	 dapat	 ditemukan	 dalam	
berbagai	faktor

4.2.1.1. Faktor	Manajemen	Proyek

Isu	ke<daksesuaian	dengan	kebutuhan	pengguna	merupakan	hal 	umum	yang	sering	
<mbul	di	sebagian	besar	proyek.	Pengendalian	dan	pengelolaan	risiko	dalam	suatu	
proyek	TIK	dianggap	menjadi	kontributor	utama	untuk	keberhasilan	proyek.	Risiko	
proyek	yang	<dak	dikelola	sampai	muncul	sebagai	masalah	adalah	penyebab	utama	
kegagalan	 proyek.	 Kemampuan	 dalam	 manajemen	 risiko	 sangat	 pen<ng	 untuk	
keberhasilan	proyek	TIK	di	sektor	publik.	Untuk	alasan	 ini,	 Project	Manager	harus	
memiliki	keterampilan	melakukan	manajemen	proyek	 dan	memiliki	 karakter	 yang	
baik	(memiliki	kemampuan	untuk	mengatur,	bisa	berkomunikasi	dan	berhubungan	
dengan	 orang,	 dan	 bisa	 menciptakan	 dan	 memelihara	 hubungan	 yang	 baik).	
Disamping	 itu,	 faktor	 lain	 yang	 umum	 adalah	 kegagalan	 untuk	melibatkan	 orang	
yang	 tepat	 dalam	 suatu	 proyek	 karena	 faktor	 'poli<k	 kantor'.	 Contoh	 adalah	
penetapan	personil	dilakukan	atas	dasar	“suka-<dak-suka”.

4.2.1.2. Faktor	Manajemen	Puncak

Kurangnya	 wawasan	 di	 bidang	 TIK	 serta	 perbedaan	 latar	 belakang	 dan	 ke<dak	
harmonisan	kerja	sama	diantara	personil 	yang	menduduki	manajemen	puncak	akan	
mempengaruhi	 akurasi	 keputusan	 strategis	 dari	 proyek	 dan	 akhirnya 	 akan	
berkontribusi	pada	kegagalan	proyek.

4.2.1.3. Faktor	Teknologi	

Banyak	 faktor	 teknis	TIK	yang	 dapat	 berkontribusi 	pada	kegagalan	proyek,	 antara	
lain
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• Para	pengembang	gagal	untuk	menyelaraskan	desain	sistem	dan	teknologi 	yang	
sudah	 digunakan	 dengan	 teknologi	 terkini,	 sehingga 	 mengakibatkan	
ke<daksesuaian	dengan	desain	lama	dan	teknologi	yang	 sudah	digunakan.	Hal	
ini	sering	terjadi	pada	proyek	yang	penyeselaian	berkepanjangan.

• Penanggung	 jawab	 proyek	 <dak	memiliki	 latar	 belakang	 serta	wawasan	 yang	
memadai	di	bidang	RIK

• Sistem	 TIK	 yang	 dibangun	 sering	 harus	 terhubung	 ke	 sistem	 lain	 yang	 sudah	
beroperasi.	Kompa<bilitas	antara	satu	dengan	lain	 sistem	dalam	satu	 lembaga	
sudah	 sering	 menjadi	 isu	 utama,	 apalagi	 bila	 melibatkan	 beberapa	 lembaga,	
kondisi	ini	akan	menjadi	tantangan	yang	menarik.

• Pemilihan	 vendor	 yang	 mampu	 memberikan	 produk	 yang	 baik	 dalam	 hal	
interoperabilitas	 dan	 kompa<bilitas	 adalah	 faktor	 lain	 yang	 pen<ng	 dalam	
memas<kan	keberhasilan	proyek.

4.2.1.4. Faktor	Organisasi

Ada	 kasus	 dimana	 biaya	 proyek	 telah	 dikurangi	 oleh	 pemerintah	 karena	 kndisi	
ekonomi	yang	menurun.	Dalam	kasus	lain,	ada	lembaga	atau	pelaksana	proyek	yang	
<dak	melakukan	es<masi	biaya	proyek	secara	akurat	sehingga	melampaui	anggaran	
yang	sudah	disediakan.

4.2.1.5. Faktor	Kompleksitas	/	Ruang	Lingkup	

Ukuran	 dan	 kompleksitas	 proyek	 juga	 dapat	 menyebabkan	 keterlambatan	 dan	
sering	 melampaui	 anggaran.	 Jumlah	 lembaga	 yang	 terlibat	 terlalu	 <nggi	 dan	 itu	
menjadi	rumit	karena	proses	bisnis 	mereka	terkait	dan	membutuhkan	pertukaran	
informasi.	 kemudi	 pusat	 dari	 proyek	 ini	 adalah	 sulit	atau	 kadang-kadang	 bahkan	
<dak	 mungkin	 dalam	 kasus	 ini.	 Mungkin	 70%	 dari 	 kegagalan	 proyek	 TI	 adalah	
karena	poli<k,	menambahkan	begitu	banyak	biaya	dan	kompleksitas	bahwa	proyek	
melebihi	biaya	atau	manfaat.

4.2.1.6. Faktor	Proses

Ada	banyak	proses	yang	dapat	berkontribusi	pada	kegagalan	proyek,	antara	lain:

• Tidak	dilakukan	rekayasa	ulang	proses	bisnis	sebelum	proyek	dimulai,	meskipun	
merupakan	proyek	besar	dan	kompleks.

• Tidak	 ada	 standar	 metodologi	 yang	 digunakan	 selama	 pelaksanaan	 proyek.	
Akibatnya,	pemantauan	proyek	menjadi 	sulit.	Dalam	melibatkan	pengguna	yang	
berkepen<ngan,	 vendor	 atau	 pengembang	 sering	 gagal	 untuk	 menggali	
kebutuhan	pengguna,	 terutama	 selama	 uji 	penerimaan	 pengguna.	 Akibatnya,	
sistem	 <dak	 memenuhi	 persyaratan	 dan	 proses	 kerja	 yang	 dibutuhkan	 di	
lapangan,	sistem	<dak	menunjang	kepen<ngan	pengguna.

• Tidak	ada	proses	seleksi	 terhadap	proyek	secara	matang,	proyek	dilaksanakan	
tanpa	studi	kelayakan	yang	memadai.
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• Pemilihan	 proyek	 ini	 <dak	 didasarkan	 pada	 rencana	 strategis	 pemerintah;	
kebutuhan	 proyek	 TIK	 <dak	 dievaluasi	 secara	 seksama	 sebagai	 bagian	 dari	
rencana	kerja	pemerintah.

4.2.1. Memperkuat	Faktor	Keberhasilan

Untuk	 memperkuat	 pencapaian	 visi	 dalam	 interoperabilitas	 ekosistem	 IT	 kesehatan	 masa	
depan,	 konsep	 arsitektur	 enterprise	 SISFOKES	 dikembangkan	 sejalan	 dengan	 seperangkat	
prinsip-prinsip	[26]:

✴ Satu	ukuran	<dak	mungkin	diberlakukan	untuk	semua

Untuk	 mencegah	 kegagalan	 implementasi	sistem	yang	 disebabkan	 oleh	 kesenjangan	
antara	desain	dan	kenyataan,	inovator	maupun	pakar	teknologi	harus	memiliki	peluang	
yang	 cukup	untuk	menggali	kebutuhan	 pengguna	berdasarkan	 pada	skenario	proses	
kegiatan	 yang	 ada,	 teknologi	yang	 tersedia,	desain	 alur	 kerja,	preferensi	pribadi,	dan	
faktor	lingkungan	TIK	lainnya	di	tempat	yang	akan	dibangun.

✴ Pertahankan	modularitas

Sistem	yang	kompleks	lebih	fleksibel	untuk	menghadapi	perubahan	apabila	dibangun	
dalam	beberapa	komponen	independen	yang	diintegrasikan	secara	terstruktur.	Karena	
inventaris	obat-obatan	maupun	teknologi	dari	waktu	ke	waktu	 selalu	berubah,	maka	
kemampuan	 sistem	untuk	 dapat	 dikembangkan	 harus	menjadi	 per<mbangan	 utama	
agar	 kemampuan	 teknologi	 dapat	 dimanfaatkan	 secara	maksimal	 untuk	 menunjang	
peningkatan	pelayanan	kesehatan.	Melalui	modularitas	dapat	dicapai	fleksibilitas 	yang	
memungkinkan	 inovasi	 dan	 adopsi,	 serta	 pendekatan	 baru	 yang	 lebih	 efisien	 dari	
waktu	ke	waktu	tanpa	merombak	seluruh	sistem.

✴ Manfaatkan	pasar

Kebutuhan	 terhadap	 interoperabilitas	 dalam	 IT	 kesehatan	 merupakan	 prasyarat	
tersedianya	informasi	yang	kompriohensif.	 Reformasi	dalam	 bidang	 pembiayaan	dan	
pelayanan	 kesehatan	membutuhkan	 adanya	 kemampuan	 yang	 baik	 dari	mekanisme	
interoperabilitas 	 dan	 integrasi	 antara	 sistem	 informasi	 kesehatan;	 otoma<sasi	
pertukaran	 informasi 	 kesehatan	 perlu	 mendapat	 dukungan	 dan	 perha<an	 yang	
memadai	dari	pemerintah.

✴ Manfaatkan	infrastruktur	teknologi	yang	sudah	dibangun.

Interoperabilitas	membutuhkan	pengaturan	terhadap	kesesuaian	teknis	dan	kebijakan	
agar	dapat	menunjang	terselenggaranya	jaringan,	maupun	aspek	teknis 	dan	komponen	
sistem.	Disamping	itu	dibutuhkan	juga	perubahan	perilaku	dan	budaya	dari	pengguna.	
Dalam	 era	 UHC,	 interoperabilitas 	 antara	 sistem	 pelayanan	 kesehatan	 dan	 sistem	
pembiayaan	harus	dipertahankan	agar	selalu	selaras,	sejalan	dan	online.	Investasi	yang	
cukup	berar<	dalam	mengintegrasikan	kedua	sistem	ini	telah	dibuat	di	seluruh	sistem	
pelayanan	kesehatan.	Perlu	dijaga	agar	pengembangan	dan	penyempurnaan	terhadap	
infrastruktur,	 interoperabilitas	 maupun	 fungsi-fungsi	 terkait	 <dak	 meninggalkan	
investasi	yang	telah	dilakukan.
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✴ Sederhanakan	

Upayakan	 sedapat	mungkin	 cara 	yang	 paling	 sederhana	digunakan	 terlebih	 dahulu,	
metodologi	yang	 lebih	kompleks	baru	digunakan	kemudian	untuk	masalah	yang	 lebih	
kompleks.

✴ Fokus	pada	nilai	/	manfaat

Upayakan	agar	manfaat	terbesar	dari	 interoperabilitas	ditujukan	kepada	individu	dan	
penyedia	 pelayanan;	 peningkatan	 kesehatan,	 pelayanan	 kesehatan,	 dan	 biaya	 yang	
efisien	 dari	 waktu	 ke	 waktu	 harus	 diukur	 agar	 dapat	 seminimal	 mungkin	 untuk	
mengimbangi	investasi	terhadap	sumber	daya.

✴ Perha<kan	 kondisi	 yang	 ada	 dan	 dukung	 untuk	 pengembangan	 di	 berbagai	
<ngkatan

Tidak	 semua	 prak<k	 klinis	 dalam	 3-10	 tahun	 ke	 depan	 akan	 memanfaatkan	 TIK	
kesehatan	sebagai	penunjang	pekerjaannya,	dan	<dak	se<ap	prak<k	akan	mengadopsi	
TIK	 kesehatan	 pada	 <ngkat	 kecanggihan	 yang	 sama.	 Oleh	 karena	 itu	 dalam	
mengembangkan	interoperanbiltas	harus	diperhitungkan	berbagai	kemampuan	pihak	
yang	 menjadi	 sumber	 informasi	 maupun	 pengguna	 informasi,	 termasuk	 yang	 sudah	
maupun	yang	belum	menggunakan	Rekam	Kesehatan	Elektronik.	Baik	individu	maupun	
petugas	 kesehatan	 memiliki	 kebutuhan	 berbeda	 dalam	 menemukan,	 mengirim,	
menerima	 informasi,	 baik	 untuk	 digunakan	 di	 dalam	 maupun	 untuk	 dikirim	 ke	 luar	
sistem	yang	digunakannya;	oleh	karena	itu	infrastruktur	interoperable	harus	selalu	siap	
untuk	menunjang	hal	ini.

✴ Berdayakan	individu	

Kemampuan	anggota	masyarakat	sangat	cepat	dalam	mengadopsi	kemajuan	teknologi	
untuk	kepen<ngannya	dalam	berbagai	aspek	kehidupan	mereka,	 termasuk	kesehatan	
dan	 kesejahteraan.	 Namun	 banyak	 dari	 teknologi	 ini	 belum	 diintegrasikan	 dalam	
informasi	 sistem	 pelayanan	 kesehatan.	 Oleh	 karena	 itu	 perlu	 diupayakan	 agar	
data/informasi	kesehatan	dari 	sistem	pelayanan	kesehatan	dapat	mudah	diakses	untuk	
kepen<ngan	 individu	dan	 sebaliknya	 kemampuan	mereka	harus	dapat	diberdayakan	
untuk	menjadi	mitra	ak<f	dalam	menjaga	kesehatan	mereka	seper<.

✴ Lindungi	privasi	dan	keamanan	dalam	semua	aspek	interoperabilitas

Pen<ng	untuk	menjaga	kepercayaan	masyarakat	bahwa	data	kesehatan	mereka	aman	
dan	 terlindungi.	Untuk	 menjaga	 kepercayaan	 ini,	pengamanan	 yang	 memadai,	solid,	
danefek<f	 terhadap	data/informasi	kesehatan	mereka	harus	dapat	dipas<kan,	dengan	
demikian	interoperabilitas 	di	semua	sektor	kesehatan	dapat	di<ngkatkan.	Transparansi	
yang	lebih	besar	untuk	individu	dalam	memantau	penggunaan	data	mereka	juga	harus	
didukung
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4.3. Arsitektur Enterprise

4.3.1. Kerangka	Pandang

Untuk	mewujudkan	strategi	transformasi	sistem	pelayanan	kesehatan	dengan	memanfaatkan	
TIK	 dalam	 mendukung	 kesehatan	 dan	 kesejahteraan	 sosial	 bagi 	 seluruh	 rakyat	 Indonesia,	
sektor	 kesehatan	perlu	memahami	sepenuhnya	apa 	yang	sedang	 berubah	dan	apa	dampak	
perubahan	 tersebut.	 Selain	 itu,	para	pemangku	 kepen<ngan	harus 	memiliki	roadmap	 yang	
mendukung	 transformasi	 ini.	 Untuk	 memahami	 lebih	 lengkap	 dan	 merencanakan	 jalan	 ke	
depan,	 Kemenkes	 perlu	 mengadopsi	 arsitektur	 enterprise	 (AE)	 sebagai	 panduan	 kerangka	
kerja	dalam	mengembangkan	SISFOKES	secara	terpadu.	Untuk	itu	perlu	dipenuhi:

✴ Keselarasan	Strategis	-	Penyesuaian	dengan	kebijakan	AE	Kemenkes	akan	memas<kan	
keselarasan	solusi	dan	layanan	TIK	saat	ini	maupun	masa	depa.

✴ Mendukung	 visi	 dan	 rencana	 strategis 	 Kemenkes	 -	 Target	 Kinerja	 perlu	 dirancang,	
dilaksanakan	 dan	 dikelola	 sesuai	 dengan	 yang	 digaeriskan	 dalam	 AE	 Kemenkes,	
eGovernment	Indonesia	maupun	strategi	SISFOKES	secara	regional	

✴ Pasien	sentris	-	model	solusi	dan	layanan	TIK	terkait	data 	dan	informasi	yang	terfokus	
pada	pasien	akan	mendukung	pelayanan	kesehatan	yang	pasien	sentris,	termasuk	hak	
akses,	keselamatan,	respek,	par<sipasi	dan	privasi.

✴ Layanan	 informasi	 dapat	 diakses	 -	 Interoperabilitas	 dan	 integrasi	 antara	 solusi	 dan	
layanan	 TIK	 akan	 memungkinkan	 pertukaran	 dan	 akses	 ke	 sumber	 informasi	 dalam	
con<nuum	of	care	secara	aman,	akurat,	tepat	waktu	dan	dapat	dipercaya.

✴ Solusi	efek<f	dan	berkelanjutan	 -	Kualitas	solusi	dan	layanan	TIK	perlu	dikembangkan	
untuk	 memas<kan	 penggunaan	 informasi	 terselenggara	 secara	 efisien	 dan	 efek<f	
untuk	memenuhi	tuntutan	pertumbuhan	dan	kebutuhan	masa	depan	dari	Kemenkes.

✴ Berbasis	 standar	 -	 Sebuah	 arsitektur	 yang	 dapat	 beradaptasi,	 terukur	 dan	 dapat	
berevolsi	 tehadap	 standar	 informasi,	 berita	 maupun	 standar	 infrastruktur	 yang	
dibutuhkan	 untuk	 pelayanan	 kesehatan	 akan	memacu	 inovasi 	dan	 respon	dari 	solusi	
dan	layanan	TIK,	serta	nilai	dan	manfaat	dari	pembiayaan.

AE	 dapat	 digambarkan	 sebagai	kerangka	kerja 	yang	 komprehensif	 untuk	 digunakan	 dalam	
mengelola 	dan	 menyelaraskan	aset	 teknologi	 organisasi	 (dalam	hal	 ini	 IT),	 SDM,	 kegiatan,	
serta	proyek-proyek	sesuai	karakteris<k	operasional.	Dengan	kata	lain,	AE	 akan	menentukan	
bagaimana	informasi	dan	teknologi	harus 	mendukung	 operasional	(dalam	hal	 ini	kesehatan)	
dan	memberikan	manfaat	bagi	bisnis.

AE	kesehatan	secara	keseluruhan	dapat	dilihat	dari	enam	sudut	pandang:

1. PerspekDf	 eksekuDf:	 Fokus	 pada	 tujuan,	 lingkup	 dan	 kebijakan	 untuk	 SISFOKES.	
Perspeks<f	ini	menjelaskan	tujuan	dan	strategi	bisnis	yang	merinci	lingkup	kegiatan.

2. PerspekDf	pebisnis:	Menjelaskan	kebutuhan	bisnis	dan	bagaimana	untuk	memenuhinya	
(model	bisnis).	Perspek<f	 ini	mendeskripsikan	kebutuhan	pengelolaan	 dimana	sistem	
informasi	kesehatan	harus	berfungsi.	Analisa	terhadap	perspeks<f	 ini 	ditujukan	untuk	
mengungkapkan	 bagian	 mana	dari	perusahaan	 yang	 dapat	 dan	 perlu	didukung	 oleh	
teknologi.
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3. PerspekDf	 arsitek:	Menjelaskan	 potongan	 puzzle	yang	menjadi	 bagian	 fungsionalitas	
dari	sistem	dan	 cara 	potongan-potongan	 saling	 berinteraksi	 satu	sama	lain,	dan	juga	
menguraikan	 bagaimana	 sistem	 menunjang	 kebutuhan	 informasi	 organisasi	
(kadang-kadang	disebut	sebagai	sudut	pandang	komputasi	dan	informasi).	Konsep	dari	
perspek<f	belum	menawarkan	suatu	solusi	atau	kendala	produksi	secara	spesifik.

4. PerspekDf	 rekayasa:	Menjelaskan	model	spesifikasi	teknologi	dan	keterkaitan	dengan	
infrastruktur	 yang	 diperlukan	 untuk	mendukung	 implementasi	 dan	 distribusi	 sistem.	
Representasi	 disini	 lebih	 ke	 arah	 bagaimana	 sistem	 akan	 diimplementasikan.	 Disini	
baru	muncul	spesifikasi	solusi	dan	teknologi	serta	tantangan	dalam	produksi.

5. PerspekDf	 teknis:	 Menjelaskan	 konfigurasi	 alat/sarana.	 Representasi	 di	 sini	 merinci	
kespesifikan	elemen	dalam	sistem	yang	akan	diimplementasikan,	berbagai	bagian	yang	
perlu	diklarifikasi 	perlu	dilakukan	sebelum	produksi	dapat	dilanjutkan.	Sudut	pandang	
ini	kurang	menekankan	pada	kepen<ngan	arsitektur	secara	keseluruhan	karena	lebih	
terfokus	pada	aspek	tertentu	dari	sistem	secara	individu.

6. PerspekDf	operasional	/	implementasi:	Mengacu	pada	operasional	sistem.

KSNKN	yang	 akan	 dirancang	 dalam	dokumen	ini,	 hanya	akan	mengacu	secara	khusus	pada	
<ga	 sudut	 pandang	 pertama,	 yaitu	 perspek<f	 ekseku<f,	 bisnis	 dan	 arsitek;	 dan	 juga	 <dak	
merujuk	 pada	 instansiasi	 tertentu	 (misalnya	 sistem	 kesehatan	 tertentu).	 Sistem	 dapat	
dibangun	 dengan	menggunakan	 topologi	 atau	 teknologi	 yang	 berbeda,	 namun	 akan	 tetap	
dapat	 mencapai	 interoperabilitas	 selama	perspek<f	 ekseku<f,	 bisnis	 dan	 arsitek	 konsisten	
satu	 sama	lain,	 atau	 satu	 dengan	 lainnya 	dapat	 diselaraskan.	 KSNKN	menyediakan	 standar	
untuk	 mengembangkan	 sistem	 interoperable	 SISFOKES	 dan	 <dak	 preskrip<f	 terhadap	
spesifikasi	infrastruktur	atau	teknologi	yang	 digunakan	dalam	SISFOKES.	 Tujuan	dari	KSNKN	
adalah	untuk	memungkinkan	interoperabilitas	antara 	solusi	SISFOKES	dengan	merujuk	 pada	
kerangka	yag	terstruktur.

Model	 untuk	 transformasi	manajemen	 informasi	 kesehatan	menjelaskan	 fungsi	 komponen	
dalam	 manajemen	 informasi	 di	 seluruh	 organisasi	 kesehatan.	 Pengendalian	 informasi	
dipandang	sebagai	kerangka	akuntabilitas	dari	fungsi-fungsi 	ini	[[27].	Disamping	 itu	 juga	akan	
memanfaatkan	 pengelolaan	 data	 sebagai	 bagian	 dari	 struktur	 pengawasan	 secara	 formal,	
yang	memungkinkan	diketahuinya	kebutuhan	terhadap	kebijakan,	proses	dan	standar	untuk	
fungsi	 komponen.	 Pedoman	 terkait	 prinsip-prinsip	akan	 sangat	berguna,	karena	sementara	
teknologi	 dan	 “best	 pracDce”	 berevolusi,	 pedoman	 ini	 dapat	 dimanfaatkan	 sebagai	 dasar	
untuk	menyusun	nilai-nilai	dan	standar.

Gambar 4-1. Model Untuk Transformasi Manajemen Informasi Kesehatan
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Pengendalian	Informasi

✴ Untuk	 memas<kan	 kerangka	 formal	 untuk	 pengawasan	 dan	 kepemimpinan	 dalam	
menetapkan	kebijakan,	proses	dan	standar	untuk	adopsi,	implementasi,	pemeliharaan,	
interoperabilitas	dan	penggunaan	yang	tepat	dari	data	dan	informasi.

✴ Untuk	 meningkatkan	 nilai	 aset	 informasi	 dan	 secara	 strategis	 untuk	 meningkatkan	
penggunaan	dalam	klinis

Integritas	dan	Kualitas	Informasi

✴ Untuk	 meningkatkan	 nilai	 dan	 kepercayaan	 secara	 berkesinambungan	 dari	 aset	
informasi	melalui	kepas<an	bahwa	data	dan	konten	selalu	valid,	akurat,	handal,	terkini	
dan	komprehensif	serta	mencerminkan	kon<num	perawatan.

Akses,	Keamanan	Dan	Kerahasiaan

✴ Untuk	 memas<kan	 bahwa	 kerahasiaan	 iden<tas 	 pribadi,	 informasi	 kesehatan	 dan	
bisnis	 terjaga	 dengan	 baik	 dan	 hanya	 tersedia	 untuk	 orang	 yang	 berwenang	 dan	
digunakan	hanya	untuk	tujuan	resmi.

✴ Untuk	memas<kan	bahwa	risiko	dan	kerentanan	keamanan	dikelola	secara	proak<f.

Desain	Dan	Pengumpulan	Informasi

✴ Untuk	 meningkatkan	 efisiensi	 dan	 kualitas	 pengumpulan	 data,	 penangkapan,	
penuyebaran	 informasi,	 interoperabilitas	dan	 penggunaan	kembali	melalui	 arsitektur	
informasi	yang	efek<f,	serta	kejelasan	definisi	dan	standar	konten.

✴ Untuk	meningkatkan	kepuasan	mereka	yang	bertanggung	 jawab	untuk	menggunakan	
dan	mengurangi	redundansi	melalui	standarisasi.

Manajemen	Konten	Dan	Pendataan

✴ Untuk	menjaga	data	set	yang	sudah	ditetapkan,	termasuk	catatan	kesehatan	yang	sah,	
dan	 jenis-jenis	catatan	 lainnya	sesuai	kebutuhan	klinis	dan	 kegiatan	organisasi,	 serta	
semua	persyaratan	hukum	dan	peraturan	yang	berlaku.

✴ Untuk	 menyebarkan	 kebijakan	 dan	 “best	 pracDces”	 untuk	manajemen,	 serta 	retensi	
dan	disposisi	semua	catatan	ke	semua	media.

Analisa	Dan	Pemanfaatan	Informasi

✴ Untuk	 memas<kan	 ketersediaan	 data	 dan	 informasi	 yang	 diperlukan	 untuk	
kepen<ngan	 klinis	dan	non-klinis,	 dapat	 dipercaya	dan	 digunakan	oleh	kegiatan	 lain	
yang	 bergantung	 pada	 data 	 tersebut	 untuk	 pembuatan	 keputusan	 dalam	
meningkatkan	kesehatan	dan	pelayanan	kesehatan.

4.3.2. Perspek2f	Ekseku2f	

Pengembangan	 perspek<f	 ekseku<f	 terhadap	 KSNKN	 berkaitan	 erat	 dengan	 Strategi	
Kesehatan	 Indonesia.	Pada	2015	Menteri	Kesehatan	seper<	 yang	 ditunjukkan	 pada	gambar	
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2-1,	telah	menetapkan	lima	Strategi	Kesehatan	terkait	Penguatan	Pelayanan	Kesehatan	untuk	
mencapai	Pembangunan	Kesehatan	Menuju	Indonesia	Sehat.	[28]

Dalam	upaya	memprioritaskan	fokus	SISFOKES	untuk	mendukung	strategi	kesehatan	nasional,	
pengembangan	KSNKN	 juga 	akan	dipilih	dan	dikembangkan	sejalan	dengan	prioritas	sasaran	
utama	pengembangan	sistem	kesehatan

Layanan	Dan	Sektor	Kesehatan

Untuk	 mewujudkan	 interoperabilitas	 sebagai	 fokus	 prioritas,	 lingkup	 dokumen	 ini	 akan	
ditekankan	 pada	 layanan	 SISFOKES	 yang	 diperlukan	 untuk	 mendukung	 pendistribusian	
informasi	kesehatan	yang	pasien-sentris	secara	longitudinal	dalam	lingkup	nasional.	Bahasan	
lebih	 ditekankan	 untuk	 pencapaian	 kelancaran	 pertukaran	 informasi	 antara	 stakeholder	
terkait.	 Berbagai	 standar	 teknologi	 informasi	 terkait	 teknologi	 dan	 perangkat	 keras	 yang	
terletak	di	ruang	kerja	dokter,	laboratorium,	apotek	atau	rumah	sakit	tertentu,	<dak	menjadi	
fokus	bahasan	utama,	meskipun	 kompa<bilitas	melalui	pendekatan	 dan	 standar	yang	sama	
harus	tetap	diperhitungkan.

Dalam	upaya	mengeksplorasi	target	pencapaian	untuk	memperkuat	pelayanan	kesehatan	di	
se<ap	 strategi,	 proses	 harus 	dimulai 	 dengan	 menyusun	 satu	 set	 Strategi	 Bisnis	 di	 Sektor	
Kesehatan,	yang	diusulkan	sbb:

✴ Layanan	Kesehatan	Primer
✴ Layanan	Kesehatan	Lanjutan

✴ Dukungan	di	<ngkatg	pusat
✴ Sumber	Daya	Manusia	Kesehatan
✴ Pembiayaan	Kesehatan

✴ Kemitrtaan	Public-Privat
✴ Ibu,	Bayi,	dan	Anak
✴ Pencegahan	dan	Pengendalian	Penyakit	Menular	dan	Tidak	Menular

✴ Kesiapan	dan	Tanggap	Darurat	(SPGDT)
✴ Kesejahteraan	dan	Perlindungan	Sosial
✴ Monitoring,	Evaluasi,	dan	Peneli<an
✴ Obat	dan	Alkes

✴ TIK	di	bidang	Kesehatan

Tabel	matriks	 hubungan	 silang	 antara	 Strategi	 Pelayanan	 Kesehatan	 dan	 Strategi	 Bisnis	 di	
Sektor	Kesehatan	akan	menjadi	seper<	berikut
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Table 4-1. Hubungan Strategik Obyektif SISFOKES dengan
Strategik Bisnis di Sektor Kesehatan

	Strategi	Alur	Kerja,	Blok	Bangunan	SIK	dan	Organisasi	Kemenkesn

Pada	tahun	 2014	pemerintah	 Indonesia	menerbitkan	peraturan	 pemerintah	tentang	 sistem	
informasi	kesehatan	dengan	tujuan	[29]:

1. Memas<kan	 ketersediaan,	 kualitas,	 dan	 akses	 ke	 informasi	 dan	 pengetahuan	
kesehatan	yang	berharga	dan	dapat	dimanfaatkan;

2. Memberdayakan	 par<sipasi	 dengan	 masyarakat,	 termasuk	 organisasi	 profesi	 dalam	
pelaksanaan	Sistem	Informasi	Kesehatan;	dan

3. Mewujudkan	 pelaksanaan	 Sistem	 Informasi	 Kesehatan	 dalam	 ruang	 lingkup	 sistem	
kesehatan	 nasional	 secara	 efisien	 dan	 efek<f,	 terutama	 dengan	 memperkuat	
kerjasama,	 koordinasi,	 integrasi,	 dan	 sinkronisasi	 untuk	 mendukung	 pembangunan	
kesehatan	yang	berkelanjutan.

SISFOKES	 terdiri	dari	tujuh	blok	 bangunan,	yang	bukan	merupakan	sub-sistem,	tetapi	hanya	
sebagai	pengelompokan	informasi	untuk	memfasilitasi	pencapaian	tujuan	di	atas,	yaitu:

1. Informasi upaya kesehatan
mengandung	informasi	tentang:

1.1. penyelenggaraan pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan kesehatan
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1.2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

2. Informasi penelitian dan pengembangan kesehatan
mengandung	informasi	tentang:	

2.1. hasil penelitian dan pengembangan kesehatan

2.2. hak kekayaan intelektual bidang kesehatan.

3. Informasi pembiayaan kesehatan
mengandung	informasi	tentang:	

3.1. sumber dana

3.2. pengalokasian dana

3.3. pembelanjaan. 

4. Informasi sumber daya manusia kesehatan

mengandung	informasi	tentang:	

4.1. jenis, jumlah, kompetensi, kewenangan, dan pemerataan SDMK.

4.2. sumber daya untuk pengembangan dan pemberdayaan SDMK.

4.3. penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan SDMK.

5. Informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
mengandung	informasi	tentang:

5.1. jenis, bentuk, bahan, jumlah, dan khasiat sediaan farmasi

5.2. jenis, bentuk, jumlah, dan manfaat alat kesehatan

5.3. jenis dan kandungan makanan.

6. Informasi manajemen dan regulasi kesehatan
mengandung	informasi	tentang:

6.1. perencanaan kesehatan

6.2. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan, penelitian dan pengembangan 
kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan 
farmasi, alat kesehatan, dan makanan, pemberdayaan masyarakat

6.3. kebijakan kesehatan

7. Informasi pemberdayaan masyarakat. 
mengandung	informasi	tentang:

7.1. jenis organisasi kemasyarakatan yang peduli kesehatan

7.2. hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat 

7.3. bidang kesehatan, termasuk penggerakan masyarakat
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Ganbar 4-2. Kerangka Hubungan Kontekstual Dalam SISFOKES

Tujuan	utama	inisia<f	yang	diuraikan	dalam	bab	sebelumnya	adalah	untuk	menciptakan	satu	
kesamaan	 akuntabilitas	mewakili	pengetahuan	 dan	 informasi,	 serta	pemanfaatan	teknologi	
dalam	 pelayanan	 kesehatan.	 Juga	untuk	mendorong	 pemberdayaan	 teknologi,	 adopsi	 dan	
inovasi	 untuk	 mencapai	 hasil	 yang	 lebih	 baik	 bagi	 pasien.	 Untuk	 mencapai	 hal	 ini	 secara	
efek<f,	hubungan	 kontekstual	antara	 unsur	dalam	se<ap	 inisia<f	 strategis	dengan	 struktur	
organisasi	Kemenkes	serta	blok	bangunan	SISFOKES	harus	dapat	dipetakan	dengan	jelas.

Solusi	 SISFOKES	 (warna	 coklat)	 merupakan	 subjek	 yang	 harus	 didistribusikan	 secara	
proporsional 	ke	blok	 bangunan	SISFOKES,	sementara	<ga	aspek	 lain	dari 	strategis	SISFOKES	
dapat	 dikelola 	 sebagai	 rencana	 umum	 nasional	 untuk	 menjamin	 keselarasan	 arsitektur	
teknologi	dengan	kemampuan	layanan	sesuai	arah	strategis	yang	ditetapkan.	

Di	dalam	 se<ap	 kegiatan	Program	 Indonesia	Sehat,	umumnya	 terdiri	dari	 berbagai	domain	
yang	secara 	ver<kal	berada	dalam	tanggung-jawab	unit	kerja	Kemenkes	yang	berbeda.	Untuk	
memas<kan	 integrasi	 secara 	 horisontal	 dari	 semua	 rencana	 aksi	 Kemenkes,	 se<ap	
penanggung-jawab	 kegiatan	 Program	 Indonesia 	 Sehat	 perlu	 memperha<kan	 unit	 kerja	
Kemenkes	mana	saja	 yang	 akan	 terlibat	 dalam	 pengembangan	 program.	 Konsep	 ini 	 akan	
membangun	 integrasi 	 lintas-kemampuan,	 memanfaatkan	 apa	 yang	 sudah	 ada,	 dan	
mengembangkan	 standarisasi	 untuk	 memas<kan	 bahwa	 inovasi	 /	 kebutuhan	 baru	 selalu	
memper<mbangkan	 konteks	 yang	 lebih	 luas.	 Dengan	 demikian,	 se<ap	 kegiatan	 Program	
Indonesia	 Sehat	 harus	 memper<mbangkan	 keberadaan	 standar	 dan	 kebijakan	 untuk	
implementasi	teknologi;	memiliki	desain	dari	semua	lapisan	arsitektur	termasuk	proses	bisnis,	
informasi,	aplikasi	dan	 teknis;	mendefinisikan	dan	memas<kan	kualitas	kepatuhan	terhadap	
kebijakan	yang	berkaitan	dengan	 keamanan	informasi	dan	 risiko;	dan	memiliki	keseluruhan	
basis	strategi.

Untuk	 mendukung	 kebutuhan	 unit	 kerja	Kemenkes,	masing-masing	 kelompok	 informasi	 di	
blok	bangunan	SISFOKES	harus 	berisi	informasi 	spesifik	yang	dapat	digunakan	sebagai	target	
rencana	 kerja	 masing-masing	 unit	 kerja	 Kemenkes.	 Se<ap	 inisia<f	 strategis 	 dalam	 se<ap	
tujuan	 strategis 	 harus	 dikelompokkan	 jelas	 dalam	 blok	 bangunan	 SISFOKES.	 Dengan	

Informasi Upaya Kesehatan

Informasi Litbangkes

Informasi Pembiayaan

Informasi SDMK
Informasi Mnjm, Info & Reg

Informasi Farmasi Alkes
Informasi Pemberdayaan

Blok Bangunan 
Informasi

Strategi SISFOKES

Solusi SISFOKES
Perubahan & Adopsi

Fondasi SISFOKES

Pengendalian SISFOKES

SEKJEN
DITJEN / BADAN

Ditjen Kesmas

Ditjen P2P

Ditjen Yankes

Ditjen Far-Alkes

Badan Litbangkes

BPPSDMK

Sekretariat Jenderal
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pendekatan	 ini,	 integrasi	 horisontal	 dapat	 dicapai	 melalui	 sinergi	 dari	 rencana	 aksi	
masing-masing	unit	kerja	Kemenkes	yang	telah	memiliki	tujuan	yang	sama.

Berdasarkan	 struktur	 matriks	 ini,	 dimensi	 ver<kal	 memfasilitasi	 fokus	 pada	 kualitas,	
konsistensi	dan	standarisasi	dari	metode	dan	prak<k,	 dan	 realisasi	 sinergi	 lintas	organisasi.	
Dimensi	horizontal	menciptakan	fokus	pada	keselarasan	dengan,	dan	memenuhi	kebutuhan	
pelayanan	kesehatan,	serta	menyediakan	pelayanan	end-to-end	kepada	pasien.

Table 4-2. Matriks Hubungan Antara Strategik Inisiatif dan Blok Bangunan SISFOKES

Solusi	SISFOKESSolusi	SISFOKESSolusi	SISFOKES Blok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKES

Strategik	Inisia2fStrategik	Inisia2fStrategik	Inisia2f

SO.04

Menerapkan	registrasi	penyedia	profesional	kesehatan l l

SO.04
Mengiden<fikasi	dan	mengintegrasikan	sistem	SDM	yang	ada	
(HRHIS,	PMO-RALG,	dll)	ke	dalam	registrasi	penyedia	
profesional

lSO.04

Memperbaiki	proses	untuk	mengelola	dan	memelihara	
registrasi	penyedia	profesional	kesehatan l l

SO.05

Mengembangkan	dan	menyetujui	metodologi	untuk	
memberikan	blended	learning l l

SO.05

Mengembangkan	program	dan	konten	elektronik	untuk	
berbagai	profesional	kesehatan l l l

SO.05 Berhubungan	dengan	SDMSO.05

Melaksanakan	plaoorm	e-learning	di	sektor	kesehatan l l l

SO.05

Mengembangkan	sumber	daya	digital	untuk	mengak<uan	
program	pembelajaran	secara	offline l l

SO.06

Mengimplementasikan	sistem	surveilans	penyakit	dan	respon	
berbasis	elektronik	secara	terpadu	yang	terkait	dengan	
sistem	HMIS

l l l l
SO.06

Menerapkan	sistem	informasi	elektronik	untuk	menyediakan	
pendidikan	dan	promosi	kesehatan l l l

SO.07

Mengintegrasikan	sistem	informasi	terkait	program	ver<kal	
(HIV	/	TB	/	malaria)	ke	dalam	DHIS	2. l l

SO.07 Mengintegrasikan	data	dari	rumah	sakit	rujukan	ke	DHIS	2 l lSO.07
Menerapkan	SISFOKES	berbasis	masyarakat	yang	terkait	
dengan	perangkat	lunak	SISFOKES l l

SO.08

Menerapkan	rekam	medis	elektronik	dengan	alat	pendukung	
keputusan	klinis l l

SO.08
Menerapkan	rekam	kesehatan	bersama	dan	mediator	
informasi	kesehatan	yang	mendukung	layanan	mobile l l

SO.09
Menerapkan	eLMIS	nasional,	memanfaatkan	sistem	yang	ada l l l

SO.09 Mengintegrasikan	sistem	dengan	sistem	yang	ada	:	ERP,	
WMS,	dan	SISFOKES l l l l

SO.10

Menerapkan	sistem	informasi	rumah	sakit	(SIRS)	di	fasilitas	
kesehatan l l l l l l l
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Solusi	SISFOKESSolusi	SISFOKESSolusi	SISFOKES Blok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKESBlok	Bangunan	SISFOKES

Strategik	Inisia2fStrategik	Inisia2fStrategik	Inisia2f

SO.10

Mengimplementasikan	data	warehouse	untuk	sumber	daya	
kesehatan	(keuangan,	kedokteran,	SDM,	dll) l l l l l l

SO.10
Menerapkan	perencanaan	sistem	perangkat	lunak	yang	
terintegrasi	untuk	mendukung	profil	SISFOKES l l

SO.10

Melaksanakan	peningkatan	komunikasi	dan	jasa	keuangan	
jarak	jauh	untuk	pekerja	di	pedesaan l l l

SO.11
Mengembangkan	jaringan	kolabora<f	profesional	kesehatan	
dengan	menggunakan	teknologi	perangkat	mobile l l

SO.11
Menerapkan	sistem	rujukan	elektronik l l l

SO.12	
Mengimplementasikan	sistem	informasi	pelayanan	
kesejahteraan	sosial	untuk	mengelola	dan	monitoring	
pelayanan	sosial,	penerima	manfaat,	dan	penyedia

l l

SO.13
Menerapkan	sistem	WASH l l

SO.13
Mengintegrasikan	WASH	dengan	sistem	HMIS l l

SO.14

Mengembangkan	integrasi	SISFOKES	dengan	layanan	
telehealth l l

SO.14 Mengimplementasikan	infrastruktur	telekesehatan	yang	
diperlukan lSO.14

Melaksanakan	pelayanan	telekesehatan l

4.3.3. Kerangka	Hubungan	Kemenkes	Dengan	Pemangku	Kepen2ngan	

Arsitektur	SISFOKES	didesain	bagi	perencana,	 pembuat	kebijakan	dan	pengambil	keputusan	
untuk	 	 digunakan	sebagai	pedoman	dalam	mengintegrasikan	 data	dari	berbagai	pemangku	
kepen<ngan	 (lihat	 gambar	 4-3.X	 bawah),	 mencakup	 sumber	 daya	 manusia,	 surveilans,	
obat-obatan	dan	alkes,	fasilitas 	kesehatan,	keuangan	serta	sebagai	data	lingkungan	kesehatan	
lainnya.	 Kemenkes	 juga	 perlu	 melakukan	 kemitraan	 (lihat	 gambar	 4-3.Y	 bawah)	 untuk		
berbagai	 aspek	 yang	 berada	 di	 luar	 kompetensi	 atau	 fokus	 Kemenkes,	 khususnya	 dalam	
membantu	pengelolaan	 informasi	 serta	memahami	 dan	 memecahkan	 tantangan	 teknologi	
yang	diperlukan	untuk	membangun	SISFOKES.

Desain	SISFOKES	pada	dasarnya	adalah	untuk	mendukung	pencapaian	dua	tujuan	utama

1. Upaya	Kesehtan	Perorangan	(UKP)	dan	Upaya	Kesehatan	Masyarakat	(UKM)

Untuk	mendukung	 peningkatan	 kualitas	data	kesehatan	 Indonesia,	 baik	 yang	 mencakup	
data	 kesehatan	 individu	 maupun	 komunitas,	 semua	 subsistem	 dari	 se<ap	 domain	
SISFOKES	 terkait	 dengan	 tujuan	 ini	 harus	 diprioritaskan.	 Desain	 dan	 implementasi	
berbagai	 subsistem	 perlu	 dilaksanakan	 secara	 bertahap	 dengan	 memper<mbangkan	
integrasi	 antara 	 satu	 sama	 lain	 dan	 berkaitan	 dengan	 ketersediaan	 sumber	 daya	 dan	
kesiapan	infrastruktur
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2. Rekam	Kesehatan	Elektronik	(RKE)	

Industri	 kesehatan	 telah	 menunjukan	 upaya	 yang	 signifikan	 dalam	 membangun	 Rekam	
Medis	Elektronik	(RME),	dalam	rangka	meningkatkan	kualitas 	dan	keamanan	data	pasien	
dan	mencapai	efisiensi 	nyata 	dalam	sistem	pelayanan	kesehatan.	Manajemen	RME	adalah	
proses	dimana	catatan	medis	elektronik	 (misalnya,	digital)	yang	dibuat	atau	diterima	dan	
dipelihara	 untuk	 tujuan	 pembuk<an	 (misalnya,	 hukum	 atau	 bisnis).	 Kemenkes	 harus	
terlibat	dalam	berbagai	pengaturan	dan	pengawasan,	oleh	karena	aspek	ini	menjadi	dasar	
untuk	 terselenggaranya	 interoperabilitas	 antara	 SISFOKES	 dengan	 sistem	 RME	 yang	
dihasilkan	 oleh	 masing-masing	 penyelenggara	 pelayanan	 kesehatan,	 untuk	 kemudian	
secara	nasional	menghasilkan	Rekan	Kesehatan	Elektronik	(RKE)
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Gambar 4-3. Arsitektur Enterprise SISFOKES

Arsitektur	 sistem	 informasi	 internal	 Kemenkes	 terdiri	 dari	 Sistem	 Ekseku<f	 Informasi	 (A),	
Sistem	 Informasi	 Direktorat	 Jenderal	 Terpadu	 (B),	 dan	 Sistem	 Informasi	 dari	 Sekretaris	
Jenderal	(C)

1. Sistem	Informasi	Ekseku<f	(SIE)

1.1. Sistem	 Informasi	 Ekseku<f	 (Execu<ve	 Informa<on	 System/EIS)	 (A)	 adalah	 sistem	
informasi	khusus 	yang	digunakan	untuk	mendukung	jajaran	pengambilan	keputusan.	
Sistem	 ini	 menyajikan	 berbagai	 data	 kompilasi	 secara	 nasional	 dalam	 bentuk	
dashboard	 yang	 berisi	 grafik	 dan	 tabulasi.	 Dengan	 cara	 ini	 jajaran	 pengambil	
keputusan	 di	 <ngkat	 Kemenkes	 akan	 mudah	 melihat	 berbagai	 isu	 terkait	
pelaksanaan	program	kesehatan.
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1.2. Termasuk	 dalam	 jajaran	 pengambil	 keputusan	 di	 Kemenkes	 antara	 lain	 Menteri	
Kesehatan,	Inspektorat	Jenderal,	Sekretariat	Jenderal,	Staf	Ahli	Menteri	serta	Dirjen	
dan	Ka	Badan.

2. Sistem	Informasi	Direktorat	Jenderal	(SIDJ)

2.1. SIDJ	 adalah	 sistem	 informasi	 terpadu	 se<ap	 direktorat	 jenderal;	 terdiri	 dari:	 (1).	
Direktorat	Jenderal	Kesehatan	Masyarakat,	(2).	Direktorat	Jenderal	Pencegahan	dan	
Pengendalian	Penyakit,	(3).	Direktorat	Jenderal	Pelayanan	Kesehatan,	(4).	Direktorat	
Jenderal	 Farmasi	 dan	 Alat	 Kesehatan,	 (5).	 Badan	 Peneli<an	 dan	 Pengembangan	
Kesehatan,	 dan	 (6).	 Badan	 Pengembangan	 dan	 Pemberdayaan	 Sumber	 Daya	
Manusia	Kesehatan.

2.2. SIDJ	 (B)	 terdiri	 dari 	 <ga	 domain	 utama,	 yaitu	 domain	 sumber	 daya	 manusia,	
surveilans	dan	rantai	 pasokan.	 Se<ap	domain	akan	berisi 	berbagai	subsistem	 yang	
mendukung	 kepen<ngan	 masing-masing	 pihak	 dalam	 suatu	 organisasi	 pelayanan	
kesehatan	terpadu.

2.3. Data	yang	dihasilkan	dari	kelompok	ini	adalah	sumber	utama	EIS.

3. Sistem	Informasi	Sekretariat	Jenderal	(SISJ)

3.1. SISJ	 (C)	 adalah	 sistem	 informasi	 terpadu	 dari	 masing-masing	 biro	 yang	 berada	di	
bawah	 Sekretariat	 Jenderal,	 terdiri	 dari	 Biro	 Perencaaan	 dan	 Anggaran,	 Biro	
Keuangan	dan	Barang	Milik	Negara,	Biro	Hukum	dan	Organisasi,	Biro	Kepegawaian,	
Biro	Kerja	Sama	Luar	Negeri,	Biro	Komunikasi	dan	Pelayanan	Masyarakat,	dan	Biro	
Umum

3.2. Sekretaris	 Jenderal	 bertanggung	 jawab	 untuk	 melakukan	 koordinasi	 pelaksanaan	
tugas,	 mengawasi,	 dan	 memberikan	 dukungan	 administrasi	 kepada	 seluruh	 unit	
organisasi	di	Kemenkes.	SISJ	adalah	sistem	informasi	manajemen	untuk	mendukung	
Kemenkes	 dalam	 aspek	 administrasi,	 di 	 luar	 manajemen	 operasional	 pelayanan	
kesehatan.	Oleh	 karena	 itu	 SISJ	adalah	sistem	 informasi	 yang	 harus	diintegrasikan	
dengan	SIDJ

4. Termasuk	dalam	kelompok	pemangku	kepen<ngan	untuk	Pertukaran	Informasi	Kesehatan	
(HIE),	antara 	lain	kementerian	dan	lembaga	negara,	pemerintah	provinsi	dan	pemerintah	
kabupaten/kota,	Tentara	Nasional	Indonesia	dan	Kepolisian,	organisasi	profesi	kesehatan,	
asosiasi	ins<tusi	pendidikan	kesehatan,	asosiasi	fasilitas 	pelayanan	kesehatan	dan	semua	
pemangku	kepen<ngan	lain	dalam	AIKI

5. Termasuk	 dalam	 kelompok	 pemangku	 kepen<ngan	 untuk	 mendukung	 manajemen	
asuransi	dan	teknologi	informasi:

5.1. BPJS	dan	Asuransi	Kesehatan	(F),	adalah	mitra	di	sektor	asuransi	yang	memiliki	sisfo	
pembiayaan	kesehatan.	Diagram	AE	kesehatan	menunjukkan	posisi	hubungan	antara	
BPJS	 serta	 asuransi	 swasta	 dengan	 eKes	 	 Indonesia.	 Dengan	 populasi	 terbesar	
keempat	di	dunia	dan	pertumbuhan	ekonomi,	yang	diimbangi	dengan	meningkatnya	
pendapatan,	Indonesia	menyajikan	banyak	peluang	bagi	penyedia	layanan	kesehatan	
dan	pemasok	dalam	memperluas	pasar	di	Indonesia.	Reformasi	publik	terkini	yang	
bertujuan	untuk	membawa	UHC	bagi	seluruh	rakyat	Indonesia 	pada	2019	cenderung	
membawa	perubahan	yang	signifikan	terhadap	lanskap	kesehatan.	Kemenkes	harus	
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terlibat	 dalam	 pembuatan	 kebijakan	 sisfo	 menghadapi	 tren	 potensial	 yang	 dapat	
mempengaruhi	kebijakan	 kesehatan	masa	depan	 bagi	pemerintah	 Indonesia,	 yang	
pada	 gilirannya	 akan	 mempengaruhi	 bagaimana	 penyedia	 layanan	 kesehatan,	
termasuk	 para 	 pelaku	 bisnis 	 di	 bidang	 farmasi	 dan	 teknologi	 medis,	 dalam	
memposisikan	 diri	 di	 pasar	 Indonesia	 dapat	 tetap	 dipantau	 dan	 diarahkan	 untuk	
keberhasilan	Program	Indonesia	Sehat.

5.2. Mitra	 Pendukung	 dalam	Manajemen	Sistem	 informasi	 (G),	merupakan	 kerja	sama	
antara	Kemenkes	dengan	mitra	yang	memiliki	kemampuan	 dalam	pengembangan,	
monitoring	dan	evaluasi,	tata	kelola	dan	/	 atau	peneli<an	di	bidang	 TIK	kesehatan.	
Kerjasama	interoperbilitas	dengan	para	mitra	ini	di	berbagai	daerah,	dapat	menjadi	
dasar	 yang	 kuat	 untuk	 meningkatkan	 kualitas 	 data	 dan	 informasi	 di	 bidang	
pendidikan	/	 pela<han,	pelayanan	kesehatan	dan	peneli<an	kesehatan.	 Salah	 satu	
contoh	 adalah	 kerjasama	 dengan	 sembilan	 Perguruan	 Tinggi	 Negeri	 yang	 ada 	di	
Indonesia	untuk	menjadi	Center	of	Excellent	

5.3. Mitra	Pendukung	Aplikasi	eKes	dan	m-Kesehatan	(H),	adalah	mitra	yang	membangun	
dan	mengembangkan	berbagai	aplikasi	untuk	mendukung	 tata 	kelola	di	 Fasyankes	
atau	kebutuhan	pemangku	kepen<ngan	di	berbagai	sektor	kesehatan.	Demikian	pula	
di	 berbagai	 Puskesmas,	 telah	 banyak	 mitra	 yang	 bekerja	 sama	 untuk	
mengembangkan	program	aplikasi,	melakukan	bimbingan	dan	pela<han,	mengelola	
data	base	 yankes,	 serta	menyelesaikan	masalah	 dalam	 penggunaan	 aplikasi	 yang	
mereka 	buat.	Beberapa	diantara	pengembang	ini	ada	yang	berada	di	bawah	binaan	
ins<tusi 	pendidikan.	Terlepas	dari	pola 	pengembang	di	se<ap	daerah,	mereka	adalah	
mitra	potensial	 di 	wilayah	 tersebut	 dan	 perlu	 diarahkan	 pada	 standar	 data	 yang	
ditetapkan	 oleh	 Kemenkes.	 Kemitraan	 dengan	 mereka	 sebagai 	 bagian	 dalam	
membangun	 data	 base	 kesehatan	 nasional	 akan	 dapat	 mengurangi	 masalah	
manajemen	 perubahan,	 mempercepat	 penyebaran	 implementasi	 SISFOKES	 serta	
mengurangi	biaya	pela<han	dan	pengawasan	oleh	Kemenkes.

5.4. Mitra	 Pendukung	 Infrastruktur	 Jaringan	 (I),	 merupakan	 mitra	 kerja	 yang	 memiliki	
kompetensi	 di	 bidang	 infrastruktur	 jaringan.	 Infrastruktur	 jaringan	 menyangkut	
perangkat	 keras	 dan	 lunak	 sebagai	 sumber	 dari	 seluruh	 jaringan	 yang	
memungkinkan	 konek<vitas	 jaringan,	 komunikasi,	 operasional	 dan	 manajemen	
jaringan	 enterprise.	 Infrastruktur	 jaringan	 menyediakan	 jalur	 dan	 layanan	
komunikasi	 antara	 pengguna,	 proses,	 aplikasi,	 layanan	 dan	 jaringan	 eksternal	 /	
Internet.	Bidang	ini	berada	di	luar	kapasitas 	Kemenkes,	oleh	karena	dibutuhkan	kerja	
sama	dengan	pihak	ini,	sepert	BPPT,	Telkom

4.4. Standar Dan Interoperabilitas

4.4.1. Defini2on

Banyak	definisi	yang	 tersedia	untuk	menggambarkan	interoperabilitas.	Namun,	definisi	yang	
sering	digunakan	adalah:
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Interoperability	is	the	ability	of	two	or	more	systems	or	components	to	exchange	
informaDon	and	to	use	the	informaDon	that	has	been	exchanged.

Ada	berbagai	jenis	interoperabilitas	yang	dapat	digunakan	dalam	bidang	kesehatan.	Standar	
interoperabilitas	 dapat	 diper<mbangkan	 dari 	 <ga	 sudut	 pandang	 yang	 berbeda	 untuk	
memaksimalkan	keuntungan	bisnis 	[30][31][32 ];	(I)	 interoperabilitas	teknis,	 (ii)	 interoperabilitas	
Seman<c,	(iii)	Proses	interoperabilitas.

Konsep-konsep	ini	saling	bergantung,	dan	ke<ganya	diperlukan	untuk	memberikan	manfaat	
bisnis	yang	signifikan.

1. Interoperabilitas	Teknikal
menyangkut	 standar	 komunikasi,	 pemindahan,	 penyimpanan,	 dan	 penyajian	 data	
digital.	Perbedaan	dalam	aspek	teknis	seringkali	lebih	 ‘sederhana’	untuk	diselesaikan,	
karena	hanya	menyangkut	 keputusan	 untuk	memakai	atau	<dak	memakai	teknologi	
dan	 standar	 tertentu.	 Persoalan	 perbedaan	 teknis	 seringkali	 dapat	 diselesaikan	 jika	
para	 pengelola	 data	 digital	 kesehatan	 mengiku<	 perkembangan	 standar	 dan	
kesepakatan	di 	dunia	industri	teknologi	informasi,	termasuk	 yang	dikembangkan	oleh	
lembaga	seper<	ISO,	World	Wide	Consor<um	(WWC),	dan	sebagainya.	

2. Interoperabilitas	Seman<k	
menjamin	 bahwa	sistem	 komputer	 A	 dan	 komputer	 sistem	 B	 memahami	 ar<	 data	
dengan	cara	yang	sama	dan	menggunakan	dan	menafsirkan	data	yang	dipertukarkan.	
Ini 	khusus	untuk	domain	dan	konteks	dan	biasanya 	melibatkan	penggunaan	kode	dan	
pengenal.	 Interoperabilitas	 seman2k	merupakan	pusat	 interoperabilitas	 kesehatan.	
Sebagai	 contoh,	 sistem	 informasi	 laboratorium	 mengirimkan	 hasilnya	 ke	 sistem	
manajemen	FKTP.	Sistem	manajemen	FKTP	mengakui	struktur,	format,	unit	dan	makna	
dari	hasil	yang	dikirim	oleh	sistem	laboratorium.	Dalam	rangka	untuk	mencapai	hal	ini,	
kedua	sistem	menggunakan	terminologi	umum	atau	bahasa	untuk	berkomunikasi.

3. Proses	Interoperabilitas	
menggabungkan	proses	bisnis.	Proses	bisnis	juga	beroperasi	dimana	orang-orang	yang	
terlibat	 menggunakan	 pemahaman	 umum	 dalam	 mengak<uan	 kerja	 sama	 antara	
sistem	 komputer	 A	 dan	 sistem	 komputer	 B.	 Proses	 interoperabilitas	 dicapai	 bila	
manusia	 memiliki	 pemahaman	 yang	 sama,	 sehingga	 sistem	 bisnis	 beroperasi	 dan	
proses	 kerja	 dikoordinasikan.	 Mereka	 memperoleh	 manfaat	 hanya	 ke<ka	 mereka	
menggunakan	 sistem	dalam	pekerjaan	sehari-hari;	 jika 	<dak	 digunakan	sebagaimana	
dimaksud,	 karena	 alasan	 apapun,	 ini	 merupakan	 kegagalan.	 Misalnya,	 profesional	
kesehatan	 harus	 membakukan	 aturan	 bisnis 	 untuk	 memas<kan	 bahwa	 informasi	
kesehatan	dicatat	secara	seragam	dan	tepat	waktu	sehingga 	transfer	informasi	antara	
sistem	terselenggara	secara	konsisten	dan	lengkap.

Disamping	 pengkategorian	 berdasarkan	 jenis,	 interoperabilitas	dapat	 juga	dikategorikan	ke	
dalam	 berbagai	 <ngkat,	 masing-masing	 menunjukkan	 <ngkat	 kompleksitas	 pertukaran	
informasi	 kesehatan.	 Dalam	 rangka	 memfasilitasi	 <ngkat	 kompleks	 interoperabilitas,	
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sejumlah	 standar	 adopsi	 untuk	 berbagai	 jenis	 atau	 kategori	 interoperabilitas	 telah	
dikembangkan,	 banyak	 yang	 dapat	 beroperasi	 secara	 tandem	 untuk	 memungkinkan	
interoperabilitas	fungsional	dan	seman<k.	Berikut	jenis 	atau	kategori	standar	yang	digunakan	
dalam	perawatan	kesehatan	[33][34]:

1. standar	 berita	-	 standar	berita	menguraikan	 persyaratan	struktur,	 isi	dan	data	suatu	
pesan	 elektronik	 untuk	 memungkinkan	 berbagi 	 informasi	 secara	efek<f	 dan	 akurat.	
Is<lah	'berita'	mengacu	pada	unit	informasi 	yang	dikirimkan	dari	satu	sistem	ke	sistem	
lain,	seper<	antara	sistem	informasi	laboratorium	dan	sistem	informasi	klinis.	Contoh	
standar	 berita	 termasuk	 HL7	 v2.x	 untuk	 data	 administrasi	 dan	 Digital 	 Imaging	 dan	
Komunikasi	di	Pengobatan	(DICOM)	untuk	gambar	radiologi.

2. standar	terminologi	-	standar	terminologi	memberikan	kode	khusus	untuk	terminologi	
dan	klasifikasi	terkaigt	kebutuhan	dalam	klinis	seper<	kode	penyakit	dan	obat-obatan.	
Sistem	terminologi	menetapkan	kode	unik	atau	nilai	untuk	penyakit	tertentu,	misalnya,	
ICPC-2	 kode	 untuk	 'asma'	 adalah	 R96.	 (18)	 Terminologi	 digunakan	 terutama	 untuk	
menangkap	informasi	klinis	di	<<k	perawatan.	Dengan	demikian,	mereka	sangat	rinci,	
memiliki	hubungan	yang	telah	ditetapkan.	Klasifikasi	 lebih	sesuai	untuk	rekaman	dan	
analisis	data	sekunder	 dengan	 tujuan	peneli<an	atau	epidemiologi.	Dengan	demikian	
perlu	dilakukan	 seleksi	untuk	mengkombinasikan	berbagai	klasifikasi	dan	terminologi	
agar	 dapat	 mencakup	 ke	 semua	 aspek	 pelayanan	 kesehatan.	 Contoh	 standar	
terminologi	 termasuk	 ICPC-2,	 ICD-10-AM,	 SNOMED	CT	 untuk	 is<lah	 klinis	dan	LOINC	
untuk	hasil	laboratorium.	

3. standar	dokumen	 -	 standar	dokumen	megatur	 jenis	informasi	yang	disertakan	dalam	
dokumen	dan	juga	lokasi 	informasi.	Contoh	standar	dokumen	termasuk	stadar	berbasis	
kertas	 SOAP	 (subjek<f,	 objek<f,	 assessment,	 perencanaan)	 dan	 juga	HL7	 Arsitektur	
Dokumen	Klinis	untuk	berbagi	dokumen	elektronik	klinis.	HL7	telah	mengembangkan	
spesifikasi	 dokumen-standar	 untuk	 kelangsungan	 dokumen	 pelayanan	 (HL7	
CCD/ConDnuity	of	Care	Document	)	dan	ringkasan	debit	(HL7	DS).

4. standar	 konseptual	 -	 standar	 konseptual	memungkinkan	 transmisi	 informasi	 antara	
sistem	tanpa	kehilangan	makna	atau	konteks	informasi	tersebut.	Sebagai	contoh,	HL7	
Model	 Referensi	 Informasi	 menyediakan	 kerangka	 kerja 	 untuk	 menggambarkan	
informasi	kesehatan	dan	konteks	di	sekitarnya,	yaitu	siapa,	 apa,	kapan,	di	mana	dan	
bagaimana.	

5. standar	 aplikasi 	-	 standar	aplikasi	menentukan	aturan	dalam	sistem	perangkat	 lunak	
untuk	 berinteraksi	 satu	 sama	 lain.	 Sebagai	 contoh,	 standar	 aplikasi	 dapat	
memungkinkan	 seorang	 pengguna	untuk	 login	 ke	beberapa	 sistem	 informasi	 dalam	
satu	 lingkungan	sehingga	memungkinkan	akses	secara	efisien	ke	informasi	kesehatan	
lain	 yang	 diperlukan.	 Hal	 ini	 akan	 memudahkan	 secara	 simultan	 melihat	 informasi	
kesehatan	di	beberapa	database	yang	<dak	terintegrasi	secara	elektronik.

6. standar	 arsitektur	 -	 standar	 arsitektur	 menentukan	 model	 generik	 untuk	 sistem	
informasi	kesehatan.	Standar	 ini	memungkinkan	 integrasi	sistem	informasi	kesehatan	
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dengan	memberikan	pedoman	untuk	membantu	perencanaan	dan	desain	sistem	baru	
dan	juga	integrasi	sistem	yang	ada.	Hal	ini 	dicapai	dengan	mendefinisikan	elemen	data	
umum	 dan	 logika	 bisnis	 antara	 sistem.	 Sebagai	 contoh,	 CEN	 standar	 ENV12967	
(Healthcare	InformaDon	Systems	Architecture	or	HISA)	menyediakan	arsitektur	terbuka	
yang	<dak	bergantung	pada	spesifikasi	teknis	dan	aplikasi.	Standar	ini	memungkinkan	
integrasi	 data	 umum	 dan	 logika	 bisnis	 antara 	 sistem	 melalui	 lapisan	 middleware,	
sehingga	dapat	terjadi	pertukaran	informasi	antara	sistem	yang	berbeda.

Dari	sejumlah	standar	yang	ada,	pada	tahap	awal	pengembangan	SISFOKES	 akan	difokuskan	
pada	 standar	 yang	 telah	 umum	 digunakan	 secara	 internasional,	 khususnya	 dalam	 upaya	
meningkatkan	 interoperabilitas	 dan	mengurangi	 risiko	 implementasi.	 Tiga	set	 standar	 yang	
diiden<fikasi	adalah:

1. Standar	 yang	 termasuk	 kelompok	 HL7	 V3	 Model	 Referensi	 Informasi	 [Health	 Level	
Seven	InternaDonal].

2. Standar	berdasarkan	 ISO	 13606	Parts	 1-5	/	Open	RKE	Reference	Model	(RM)	 [The	EN	
13606	AssociaDon].

3. Profil	 basis-standar	 interoperabilitas	 yang	 dikembangkan	 oleh	 organisasi	 global,	
IntegraDng	the	Health	Enterprise	(IHE)	[IHE	InternaDonal,	2012].	

Hasil	 evaluasi 	 terhadap	 standar	 berdasarkan	 kriteria	 penilaian	 risiko	 terlihat	 pada	 tabel	 di	
bawah	ini.

Table 4-4. Matriks Kelompok Evaluasi Standar

4.4.2. Kadar	Kebutuhan

Untuk	 mendukung	 interoperabilitas	 antara	 sistem	 dan	 pertukaran	 data	 secara	 bermakna,	
sintaks 	(struktur)	dan	seman<k	 (makna)	 dari	data	yang	dipertukarkan	harus	selalu	 tercakup	
dalam	standar	informasi	kesehatan.	Standar	interoperabilitas 	bukan	perangkat	lunak	ataupun	
perangkat	keras,	tetapi	merupakan	cetak	biru	yang	dapat	dijadikan	rujukan	oleh	pengembang	
teknologi	untuk	membangun	sistem	informasi	kesehatan	agar	kompa<bel	antara	satu	dengan	
sistem	lainnya	serta 	mengiku<	standar-standar	yang	sama	[35].	Proses	interoperabilitas 	dicapai	
bila	manusia 	memiliki	pemahaman	yang	sama	bahwa	sistem	dalam	suatu	proses	bisnis	harus	
saling	 terhubungkan	 dan	 proses	 kerja	 harus 	 terkoordinasi.	 Manfaat	 akan	 dapat	 dirasakan	
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hanya	ke<ka	mereka	dapat	menggunakan	sistem	baru	dalam	pekerjaan	 sehari-hari	mereka;	
apabila	karena	alasan	apapun	sistem	<dak	digunakan,	berar<	itu	adalah	kegagalan.	

Untuk	 menjembatani	 kesenjangan	 yang	 disebabkan	 oleh	 perbedaan	 sudut	 pandang	 dari	
kebutuhan,	definisi	persyaratan	interoperabilitas	dapat	dilakukan	pada	berbagai	<ngkat	agar	
sesuai	 dengan	 target	 audiens.	 Untuk	 menghasilkan	 Kerangka	 Standar	 Norma<f	 Kesehatan	
Nasional	sebagai	acuan	operasional,	ada	empat	kondisi	kebutuhan	perlu	didefinisikan	dengan	
jelas,	yaitu	[36][37][38][39].	

1. Kadar	kasus	bisnis:	
Merupakan	 sudut	 pandang	 dari	 sistem	 teknologi	 informasi,	 sebagai	 contoh	 antara	 lain	
'sistem	 manajemen	 penyakit	 kronis'.	 Disini	 ada	 ke<dakjelasan	 dan	 fleksibilitas	 karena	
dapat	 diiden<fikasi	 dengan	 berbagai	 cara	 dan	 dengan	 berbagai	 “use	 case”.	 Untuk	
meningkatkan	 keberhasilan	 dalam	 penggunaan	 “use	 case”,	 maka	 perlu	 dibatasi	 pada	
lingkup	 yang	 kecil	 dan	mudah	 dicapai	 saat	 diimplementasikan,	 sehingga	pembangunan	
sistem	secara	keseluruhan	merupakan	totalitas	keberhasilan	dari	lingkup-lingkup	kecil.	

2. Kadar	layanan	interoperabilitas:	
Layanan	 interoperabilitas 	 mendefinisikan	 kebutuhan	 dan	 kendala	 dalam	 pertukaran	
informasi	kesehatan	pada	saat	informasi	dikomunikasikan	dari	satu	sistem	ke	lainnya.	In<	
layanan	 yang	 paling	 dibutuhkan	 dalam	 interoperabilitas	 untuk	 mendukung	
keberlangsungan	 kegiatan	 di	 lingkup	 yang	 besar	 harus	 ditentukan	 dahulu.	 Contohnya:	
'resep	elektronik	narkoba',	'pertukaran	ringkasan	medis	pasien’,	dll

3. Kadar	Profil	Integrasi	dan	Konten:	
Aspek	ini	lebih	granular	sehingga	mampu	menunjang	 implementasi	arsitektur	secara	lebih	
fleksibel	dibanding	 kadar	layanan	interoperabilitas.	Untuk	mencapai	fleksibilitas	ini,	aktor	
dari	 berbagai	 profil	 integrasi	 digabungkan.	 Profil	 integrasi	 adalah	 blok	 bangunan	 yang	
umum	 dalam	 interoperabilitas,	 mudah	 diimplementasikan	 dalam	 berbagai	 arsitektur	
perangkat	 lunak,	 karena	 secara	 efek<f	 dapat	 dipilah	 untuk	 digunakan	 kembali,	 baik	
menyangkut	 spesifikasi	maupun	metoda	implementasi.	Dengan	cara	 ini	dapat	dilakukan	
pengembangan	secara 	evolusi.	Standar	umumnya	beroperasi	pada	domain	yang	menjadi	
fokus,	 dimana	 beberapa	 standar	 perlu	 diguakan	 untuk	 mendefinisikan	 Profil	 Integrasi.	
Kadar	 profil	 integrasi 	 dan	 konten	 adalah	 <ngkat	 yang	 paling	 prak<s	 untuk	 melakukan	
pengujian	kesesuaian	interoperabilitas.

4. Kadar	Standar	Dasar:	
Standar	dasar	dalam	beberapa	kasus	merupakan	 layanan	kesehatan	 spesifik,	atau	dapat	
diaplikasikan	di	berbagai	industri	untuk	mencapai	fondasi	komunikasi	IT	 atau	manajemen	
keamanan.	Standar	dasar	adalah	fondasi	untuk	memungkinkan	penciptaan	layanan	dasar,	
pesan	dan	dokumen	yang	akan	mendukung	berbagai	domain	“use	case”.	Standar	dasar	ini	
juga 	menjadi	pendorong	“use	case”	untuk	mengan<sipasi	variasi	peluang	akan	kebutuhan	
dan	 perkembangan	 pasar.	Mengingat	 bahwa	 standar	 dasar	 <dak	 selalu	 terkait	 layanan	
kesehatan	 spesifik,	 maka 	 penggunaannya	 juga	 membutuhkan	 sejumlah	 kendala	 yang	
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tersedia	di	<ngkat	Profil	(misalnya	pemilihan	standar	dasar	dari	berbagai	set	standar	untuk	
mengiden<fikasi	pilihan	yang	paling	sesuai).

Kombinasi	kasus	bisnis	dengan	layanan	interoperabilitas 	akan	dapat	menghasilkan	spesifikasi	
interoperabilitas.	 Gambar	 di	 bawah	 ini	 menerangkan	 bagaimana	 empat	 <ngkat	 ini	 saling	
mendukung.	 Kadar	 “use	 case”	 bisnis 	 ada	 banyak,	 bervariasi 	 dan	 secara	 alamiah	 saling	
tumpang	 <ndih.	Standar	Dasar	 juga	bermacam-macam	dan	mengandung	 spesifikasi	fondasi	
yang	kompleks	untuk	dikombinasikan.	Dua	lapisan	di 	tengah	merupakan	daerah	rawan	dalam	
proses	 rasionalisasi	 dan	 mendefinisikan	 “blok	 bangunan	 solusi”	 yang	 paling	 tepat	 untuk	
digunakan

Gambar 4-5. Level Kebutuhan (adapted from IHE International [2007]:p.11)

4.4.3. Tantangan	Dalam	Interoperabilitas	Layanan	Kesehatan

Sebagaimana	 di	 negara-negara	 lain,	 salah	 satu	 tantangan	 utama	 di	 Indonesia	 dalam	
melaksanakan	 standar	 interoperabilitas	 di	 bidang	 kesehatan	 adalah	 heterogenitas	 sistem	
informasi	kesehatan.	Mayoritas	rumah	sakit	besar	telah	menggunakan	sistem	informasi	yang	
dibangun	 oleh	 pemasok	 yang	 berbeda,	 masing-masing	 untuk	 mendukung	 fungsi 	 yang	
berbeda.	 Tidak	 ada 	 sistem	 informasi	 kesehatan	 tunggal	 yang	 bisa 	 memenuhi	 semua	
persyaratan	administrasi,	klinis,	teknis	dan	laboratorium	dari	ins<tusi	kesehatan	besar.	Dalam	
lingkungan	 yang	 terfragmentasi,	 kebutuhan	 untuk	 membangun	 interoperabilitas	 menjadi	
sangat	pen<ng	 dan	 karena	itu	keberadaan	 standar	 interoperabilitas	 jelas	merupakan	faktor	
yang	sangat	pen<ng.

Perubahan	 budaya	 di	 sektor	 kesehatan	 perlu	 dibangun	 untuk	 memas<kan	 bahwa	
masing-masing	 organisasi	 kesehatan	 bersedia 	untuk	 berbagi	 informasi	 antara	satu	 dengan	
lainnya.	 Bagi	 pengembang	 sistem	 informasi,	 standarisasi	 akan	 menghilangkan	 faktor	
keterisolasian,	namun	 independensi	terhadap	 sistem	 tetap	dapat	dibangun	melalui	standar	
yang	telah	disepaka<.

Perubahan	 yang	 diperlukan	 dalam	 proses	 bisnis	 dan	 pelaksanaannya	 di	 lapangan	 juga	
merupakan	tantangan	oleh	karena	para	pengguna	harus	dila<h	untuk	menyesuaikan	dengan	
bisnis	proses	maupun	standar	terminologi	perekaman	 informasi	kesehatan	yang	baru.	Perlu	
upaya	agar	pemangku	kepen<ngan	seper<	vendor,	penyedia,	pembuat	kebijakan	dan	individu	
dapat	 menyadari	 manfaat	 dari	 interoperabilitas	 ini.	 Khususnya 	 lagi	 karena	 beberapa	
pengembang	akan	berusaha	memanfaatkan	kelemahan	interoperabilitas	sebagai	upaya	untuk	
mendapatkan	keuntungan	dengan	cara	mengikat	 pelanggan	 pada	sistem	yang	 hanya	dapat	
beroperasi	dengan	produk	yang	dibangun	oleh	mereka	sendiri.

Untuk	mengembangkan	dan	mengimplementasikan	 interoperabiltas	berbagai	sistem	secara	
terstandardisasi,	dibutuhkan	adanya	manajemen	perubahan.	Investasi	yang	dibutuhkan	untuk	
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mengadopsi	suatu	standard	yang	baru	pada	tahap	 awal	akan	besar	dan	manfaatnya	terasa	
lambat,	dibandingkan	dengan	penerapan	standar	berbasis	sistem	yang	sudah	jadi	dan	banyak	
digunakan.	 Ketersediaan	waktu	 dan	 biaya	perlu	diperhitungkan	 untuk	mengatasi	 berbagai	
kendala	yang	 terjadi	selama	pengembangan	agar	tahap	awal	akan	dapat	mencapai	apa	yang	
diharapkan	 dalam	 akhir	 pengembangan.	 Oleh	 karena	 itu	 banyak	 pengembang	 maupun	
penyedia	jasa	<dak	bersedia	menanggung	risiko	ini 	dan	menunggu	sampai	banyak	pihak	yang	
telah	berhasil	menerapkan	interoperabilitas.

4.4.4. Level	Interoperabilitas

Ada	 empat	 level	 interoperabilitas,	 masing-masing	 menunjukkan	 <ngkat	 kecanggihan	 dan	
standarisasi	interoperabilitas	informasi	kesehatan:

1. informasi	non-elektronik:	penggunaan	 teknologi	untuk	 berbagi	data	minimal,	 	 informasi	
kesehatan	 dicatat	 dan	 dikomuniksikan	 melalui	 kertas.	 Contoh,	 rujukan	 dari	 fasyankes	
primer	 ke	 fasyankes	sekunder	melalui	 surat	rujukan	berbasis	 kertas	yang	 dikirim	secara	
fisik.

2. Informasi	 dengan	 menggunakan	 perangkat	 mobil:	 transmisi	 data	 non-standar	
menggunakan	 teknologi	 informasi	 dasar.	 Data	 ini	 <dak	 dapat	 dimanipulasi	 secara	
elektronik.	 Misalnya,	 berbagi	 informasi	 kesehatan	 berbasis	 kertas	 melalui	 fax	 atau	
a{achment	email.

3. Informasi	 dengan	 mesin	 yang	 dapat	 diorganisasikan:	 transmisi	 pesan	 elektronik	
terstruktur,	 berisi	 data	 non-standar.	 Informasi	 bisa	 dibagi	 secara	 elektronik,	 namun	
dibutukan	adanya	antarmuka	antara	satu	dengan	 lain	sistem	untuk	menerjemahkan	data	
dari	 struktur	 yang	 digunakan	 oleh	 pengiriman	maupun	 yang	 digunakan	 oleh	 penerima.	
Misalnya,	pertukaran	informasi	kesehatan	elektronik	antara	sistem	di	fasyankes	primer	ke	
rumah	sakit	melalui	proyek	link	nasional.

4. Informasi	melalui	mesin	interpretasi:	 transmisi	pesan	terstruktur,	berisi	data	standar	dan	
kode.	 Sistem	pertukaran	 informasi	kesehatan	elektronik	menggunakan	 format	 dan	 kosa	
kata	yang	dibaca	dan	ditafsirkan	oleh	penerima	tanpa	perlu	persyaratan	antarmuka	untuk	
memecahkan	 kode	 informasi.	 Misalnya,	 ringkasan	 debit	 catatan	 elektronik	 pasien	
ditransmisikan	secara	elektronik	dari	satu	sistem	informasi	rumah	sakit	ke	lainnya	dalam	
format	dan	kode	yang	terstruktur	dan	digunakan	oleh	kedua	sistem,	seper<	HL7,	Clinical	
Document	Architectur	(CDA)	dan	SNOMED	CT.

4.4.5. Dimensi	Interoperabilitas

Untuk	memahami	jenis 	dan	<ngkat	 interoperabilitas 	yang	 diperlukan	 dalam	merencanakan	
pertukaran	 informasi	 kesehatan,	 perlu	 didokumentasikan	 apa	 saja	 yang	 dibutuhkan	 agar	
sistem	 yang	 diintegrasikan	 dapat	 menghasilkan	 sesuai	 yang	 diinginkan.	 The	 Healthcare	
InformaDon	 and	 Management	 Systems	 Society	 (HIMSS),	 IntegraDon	 and	 Interoperability	
Steering	Commifee	(I&I)	menetapkan	enam	dimensi	interoperabilitas	dalam	suatu	kerangka	
yang	perlu	diper<mbangkan	bila 	akan	membangun	 integrasi	layanan	kesehatan.	Dimensi	 ini	
dapat	 membantu	 penyedia	 dalam	 merencanakan	 dan	 memilih	 jenis	 dan	 <ngkat	
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interoperabilitas	 yang	 diperlukan	 untuk	 mencapai	 keberhasilan	 pertukaran	 informasi	
kesehatan:

1. Keseragaman	perpindahan	 data	 kesehatan	 antara 	sistem	dipertahankan	 melalui	 tujuan	
dan	makna	klinis 	dari	data.	Contoh,	unit	pengukuran	berupa	lambang	/	satuan	pada	hasil	
laboratorium	akan	dipertahankan	selama	dan	setelah	data	ditransmisikan.

2. Keseragaman	 penampilan	 data	 dalam	 berbagai	 sistem	 yang	 berbeda	 saat	 dibutuhkan	
dapat	 tetap	 ditampilkan	 dalam	 format	 yang	 sama.	 Sebagai	 contoh,	 visualisasi	 indikasi	
abnormal	 dari	 hasil 	 laboratorium	 secara	 konsisten	 akan	 sama	di	 semua	 sistem	 untuk	
memas<kan	pengguna	diingatkan	akan	adanya	kelainan	yang	terdeteksi.

3. Keseragaman	 monitoring	 antarmuka	 diantara	 pengguna	 ditegakkan	 untuk	 menjaga	
konsistensi	 pengawasan	 terhadap	 konteks	 dan	 pengendalian	 di	 berbagai	 sistem	 yang	
mendasarinya.	Misalnya,	kontrol	yang	digunakan	untuk	 log	out	dari	berbagai	sistem	akan	
berfungsi	secara 	konsisten	di	seluruh	sistem	untuk	memas<kan	bahwa	pengguna	berhasil	
keluar	dari	sistem	tanpa	mengorbankan	privasi	dan	kerahasiaan	individu.

4. Keseragaman	 perlindungan	 terhadap	 keamanan	 dan	 integritas	 data	 dicapai	 dengan	
memas<kan	 bahwa	data 	 yang	 ditransmisikan	 antara	 sistem	 hanya	 dapat	 diakses	 oleh	
pengguna	yang	 berwenang	dan	program	yang	 sudah	ditetapkan.	Sebagai	contoh,	ke<ka	
sebuah	resep	elektronik	dikirim	dari	sistem	perawatan	ke	sistem	apotek,	hanya	pengguna	
yang	berwenang	untuk	membuat,	mengeluarkan	atau	mengelola	resep	dapat	mengakses	
informasi.	Se<ap	perpindahan	informasi	harus	terdeteksi	oleh	sistem	penerima.

5. Keseragaman	 perlindungan	 terhadap	 kerahasiaan	 dicapai 	 dengan	 memas<kan	 dapat	
terselenggaranya	 sistem	 pengendalian	 yang	 solid	 di	 seluruh	 organisasi	 yang	 terkait	
informasi	tersebut.	Contoh,	fasyankes	yang	menerimaan	informasi	kesehatan	pribadi	dari	
fasyankes	 lain	 <dak	 akan	meneruskan	informasi	 tanpa	persetujuan	terlebih	dahulu	dari	
individu	ybs.

6. Keseragaman	 jaminan	 terhadap	 kualitas	 standar	 umum	 sistem	 layanan	 dicapai	 dengan	
memas<kan	 terselenggaranya	 sistem	 interoperabilitas	 yang	 handal	 dan	 tersedianya	
alterna<f	 program	 darurat	 saat	terjadinya	 gangguan	komunikasi	antara	 sistem.	Contoh,	
akses	 ke	 rekam	 medik	 individu	 umumnya	 tersedia	 secara 	 elektronik	 dan	 unit	 gawat	
darurat,	 namun	 prosedur	manual	 tetap	 dipersiapkan	untuk	mengatasi	keadaan	dimana	
terjadai	kendali	pada	sistem	elektronik.

4.5. Kerangka Standar Normatif Kesehatan Nasional (KSNKN) 

4.5.1. Dasar	Pemikiran

Dewasa	ini	pengembangan	dan	investasi	untuk	perangkat	lunak	SISFOKES	yang	dilakukan	oleh	
Kemenkes	telah	banyak	menghasilkan	sistem	informasi	yang	 berfungsi 	dengan	baik,	namun	
sifatnya	masih	 sektoral,	 belum	 tercipta	 'efek	 jaringan'	 yang	 diinginkan	 karena	 kurangnya	
interoperabilitas	 antara 	 sistem	 dalam	 SISFOKES	 yang	 heterogen.	 Peran	 strategi	 berbasis	
standar	yang	diuraikan	dalam	dokumen	ini 	ditujukan	untuk	mengar<kulasikan	suatu	kerangka	

65



interoperabilitas	yang	mampu	menghasilkan	efek	jaringan	sesuai	yang	diinginkan.	Langkah	ini	
merupakan	upaya	untuk	membangun	spesifikasi 	arsitektur	enterprise	SISFOKES	yang	lengkap	
untuk	 Indonesia.	 Arsitektur	 enterprise	 akan	 menjadi	 dasar	 untuk	 memperkuat	 solusi	
SISFOKES	di	semua	aspek	pelayanan	kesehatan,	baik	pemerintah	maupun	swasta,	agar	antara	
satu	 dengan	 lainnya	 dapat	 saling	 mendukung	 program	 pelayanan	 kesehatan	 berbasis	
keluarga	 secara	 berkelanjutan.	 Untuk	 mengar<kulasikan	 kerangka	 SISFOKES	 dalam	 satu	
fondasi	 yang	 dibangun	 dari	 berbagai	 basis	 interoperabilitas,	 Kemenkes	perlu	 menetapkan	
berbagai	standar	yang	akan	dihimpun	dalam	KSNKN	untuk	SISFOKES.

Filosofi	umum	yang	diacu	untuk	mengembangkan	KSNKN	mengiku<	urutan	“Adopsi,	Adaptasi	
dan	 Membangun”.	Adopsi	merupakan	 pilihan	 pertama,	 yaitu	 memanfaatkan	 standar	 yang	
sudah	ada,	 yang	 sudah	 sesuai	dengan	kebutuhan.	Bila	diperlukan	dapat	dilakukan	adaptasi	
agar	sesuai	kebutuhn,	sedangkan	pilihan	untuk	membangun	standar	baru	hanya	bila	<dak	ada	
alterna<f.	Kesepakatan	dan	komitmen	terhadap	prinsip	ini	perlu	dibuat	untuk	mempermudah	
BKNS	mengadop	“best	pracDce”	yang	sudah	ada	secara 	nasional	maupun	internasional,	serta	
untuk	menghindari	duplikasi	dan	memas<kan	bahwa	standar	yang	dipilih	adalah	yang	sudah	
dicoba	dan	teruji	untuk	digunakan	dalam	pengembangan	produk	perangkat	lunak.

Menurut	 NaDonal	 eHealth	 Strategi	 Toolkit	 [WHO	 dan	 ITU,	 2012],	 lingkungan	 eKesehatan	
nasional	 ditentukan	 dari	 berbagai	 faktor	 yang	 mendukung	 lingkungan	maupun	 komponen	
lingkunan	TIK	sebagaimana	digambarkan	dalam	tabel	di	bawah	ini

✴ Faktor	 lingkungan	 yang	 mendukung	 yaitu	 kepemimpinan	 dan	 keterlibatan	 mul<-sektor;	
strategi	 dan	 investasi;	 undang-undang,	 kebijakan	 dan	 kepatuhan;	 tenaga	 kerja;	 serta	
standar	dan	interoperabilitas.

✴ Lingkungan	TIK:	infrastruktur;	maupun	layanan	dan	aplikasi.

Tabel 4-5. Peran komponen eKesehatan (diadaptasi dari [WHO dan ITU 2012])

Komponen Keterangan

Lingkungan	
Pendukung

Penendalian • Mengarahkan	 dan	 mengkoordinasikan	 kegiatan	 eKesehatan	 di	 <ngkat	
nasional;	 memas<kan	 keselarasan	 dengan	 tujuan	 kesehatan	 dan	
dukungan	 poli<k;	 meningkatkan	 kesadaran	 dan	 melibatkan	 pemangku	
kepen<ngan.	Daerah	kri<s	pengendalian	adalah	pada	pengelolaan	agenda	
eKesehatan,	 keterlibatan	 stakeholder,	 strategis	 arsitektur,	 keamanan	
klinis,	manajemen	dan	operasi,	monitoring	dan	evaluasi,	dan	pengawasan	
kebijakan
‣ mengarahkan	 mekanisme,	 keahlian,	 koordinasi	 dan	 kemitraan	 untuk	

mengembangkan	 atau	 mengadopsi	 komponen	 eKesehatan	 (misalnya	
standar).
‣ mendukung	 dan	 memberdayakan	 perubahan	 lingkungan	 yang	

diperlukan,	mengimplementasikan	rekomendasi	 dan	 hasil	pemantauan	
untuk	menghasilkan	manfaay	yang	diharapkan

Lingkungan	
Pendukung

Strategi	dan
Investasi

• Memas<kan	 respon	 terhadap	 strategi	 dan	 perencanaan	 terkait	
pembangunan	lingkungan	eKesehatan.

• Mengarahkan	perencanaan	dengan	melibatkan	pemangku	kepen<ngan	di	
sektor	utama	

• Menyelarskan	pembiayaan	dengan	prioritas;	 mengiden<fikasi	 pendataan	
dari	donor,	pemerintah	dan	sektor	swasta	untuk	target	jangka	menengah.

Lingkungan	
Pendukung

Legislasi,	
Kebijakan	dan
Pemenuhan

• Mengadopsi	 kebijakan	 nasional	 dan	 undang-undang	 di	 bidang	 yang	
menjadi	 prioritas;	 meninjau	 kebijakan	 sektoral	 untuk	 diselaraskan	 dan	
dilengkapi;	melakukan	kajian	kebijakan	secara	reguler.

Lingkungan	
Pendukung

• Menciptakan	 lingkungan	 dan	 penegakan	 hukum	 untuk	 membangun	
kepercayaan	dan	perlindungan	terhadap	konsumen	maupun	praktek	dan	
sistem	dalam	industri	eKesehatan.
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Komponen Keterangan

‣ Contoh	 ini	 adalah	 peraturan	 tentang	 bagaimana	 informasi	 kesehatan	
disimpan,	 diakses	 dan	 dibagi	 melintasi	 batas-batas	 sektor	 geografis;	
pelaksanaan	iden<ras	yang	 unik;	 pelaksanaan	standar	 data	 kesehatan	
nasional;	dan	ser<fikasi	perangkat	lunak	atau	akreditasi

Sumber	daya	
manusia

• Mengupayakan	agar	pengetahuan	dan	keterampilan	tentang	eKesehatan	
selalu	 tersedia	 bagi	 kepen<ngan	 eksper<se	 internal,	 kerjasama	 teknis	
atau	sektor	swasta.

• Membangun	 program	 pendidikan	 dan	 pela<han	 eHealth	 untuk	
peningkatan	 kapasitas	 tenaga	 kesehatan	 yang	 akan	 menggunakan	
eHealth	di	garis	terdepan,	penyedia	 layanan	informasi	kesehatan,	pekerja	
teknologi	komunikasi,	dan	tenaga	kesehatan	lainnya.

Standar	dan
interoperabilitas

• Mempromosikan	 dan	 memungkinkan	 pertukaran	 informasi	 kesehatan	
melintasi	 batas-batas	 geografis	 dan	 sektor	 kesehatan;	 melalui	
penggunaan	 standar	 umum	 untuk	 struktur	 data,	 terminologi,	 dan	
informasi	 berita.	 Merupakan	 salah	 satu	 strategi	 untuk	 memas<kan	
kepatuhan	terhadap	data	kesehatan

• Standar	 untuk	 interoperabilitas	 adalah	 pelaksanaan	 ser<fikasi	 untuk	
perangkat	 lunak	 atau	 akreditasi	 yang	 harus	 dipatuhi	 agar	 dapat	
terselenggara	pertukaran	informasi	kesehatan.

Lingkungan	
TIK

Infrastruktur • Menetapkan	 dan	 mendukung	 pertukaran	 informasi	 kesehatan,	 yaitu	
berbagi	 informasi	 kesehatan	 melintasi	 batas-batas	geografis	dan	 sektor	
kesehatan,	 dan	 melaksanakan	 cara-cara	 inova<f	 untuk	 memberikan	
pelayanan	kesehatan	dan	informasi.	 Infrastruktur	melipu<	 teknologi	fisik	
dan	plaoorm	sorware,	layanan	dan	aplikasi	untuk	mendukung	pertukaran	
informasi	kesehatan.
‣ Contoh	dari	 ini	 adalah	 konek<vitas	kecepatan	<nggi	 dan	 infrastruktur	

komputasi,	 seper<	 komputer	 dan	 perangkat	 mobile	 untuk	
pengumpulan,	pencatatan	dan	pertukaran	informasi	elektronik

Lingkungan	
TIK

Layanan	dan	
aplikasi

Menyediakan	 sarana	 yang	 nyata	 untuk	 memungkinkan	 layanan	 dan	
dukungan	 terhadap	 sistem;	 akses	 ke,	 dan	 pertukaran	 dan	 pengelolaan	
informasi	 serta	 konten.	 Pengguna	 termasuk	 masyarakat	 umum,	 pasien,	
penyedia,	asuransi,	dan	lain-lain.	Sarana	 dapat	berasal	dari	pemerintah	atau	
komersial.

Berdasarkan	 pengalaman	 Kemenkes	 dalam	 mengembangkan	 SISFOKES,	 kebutuhan	 KSNKN	
adalah	wajib	dan	 harus	dirancang	sebagai	landasan	pen<ng	di	mana	SISFOKES	 infrastruktur	
dan	 layanan	 akan	 beris<rahat.	 KSNKN	membahas	 standar	 dan	 interoperabilitas	 komponen	
(ditandai	 dengan	 warna	 kuning	 pada	 Gambar	 di	 bawah).	 Pengenalan	 standar	 yang	
memungkinkan	 pengumpulan	 dan	 pertukaran	 informasi	 kesehatan	 di	 seluruh	 sistem	
pelayanan	kesehatan	secara	konsisten	dan	akurat,	seper<	dibahas	dalam	KSNKN,	oleh	karena	
itu	adalah	bagian	dari	lingkungan	yang	mendukung.

Gambar 4-6. komponen eHealth (WHO-ITU)
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Kurangnya	interoperabilitas	antara 	sistem	yang	heterogen	merupakan	kendala	utama	untuk	
mewujudkan	 potensi	manfaat	 SISFOKES.	 Interoperabilitas	merupakan	 kemampuan	 dari	dua	
atau	 lebih	 sistem	 atau	 komponen	 TIK	 dan	 proses	 bisnisnya	 yang	 mendukung	 pertukaran	
data/informasi	untuk	terselenggaranya	pertukaran	informasi	dan	pengetahuan.	

Jenis	interoperabilitas	antara	lain:

✴ Interoperabilitas	 Teknikal:	 Melipu<	 hal-hal	 teknis 	 yang	 menghubungkan	 sistem	 dan	
layanan	melalui 	antarmuka,	 protokol	dll.	untuk	menghasilkan	 rekayasa	metodologi 	dan	
teknik	 perangkat	 lunak	 yang	 tepat.	 Hal	 ini	 biasanya	 berhubungan	 dengan	 komponen	
perangkat	keras	/	 lunak,	 sistem	maupun	plaoorm	yang	memungkinkan	terselenggaranya	
komunikasi	 mesin-ke-mesin.	 Dalam	 SISFOKES	 umumnya	 terfokus	 pada	 protokol	
komunikasi	dan	infrastruktur	yang	diperlukan	agar	protokol	dapat	beroperasi.

✴ Interoperabilitas	 Sintaksis:	 Menyangkut	 format	 data	 dan	 pesan.	 Pesan	 yang	 ditransfer	
melalui	 protokol	 komunikasi	 harus	memiliki	 sintaks	 dan	 pengkodean	 (encoding)	 yang	
terdefinisikan	 dengan	baik,	tnamun	juga	harus 	membawa	data	atau	konten	pada 	waktu	
yang	sama.	Ini	adalah	masalah	in<	dalam	SISFOKES.

✴ Interoperabilitas	Seman<k:	 Menyangkut	makna	dari	 konten,	 berfokus	pada	 interpretasi	
konten	 untuk	 kepen<ngan	 manusia 	 daripada	 interpretasi	 mesin.	 Hal	 ini	 menangkut	
pemahaman	 umum	 akan	 makna	 dari	 konten	 (informasi)	 yang	 dipertukarkan	 diantara	
manusia.	Dalam	SISFOKES,	fokusnya	sering	pada	standar	pengkodean.

✴ Interoperabilitas	Organisasi:	Menyangkut	definisi	 dari	tujuan	 bisnis,	model	proses	bisnis	
dan	masalah	 kolaborasi	organisasi.	 Fokusnya	adalah	 pada	kemampuan	 organisasi 	untuk	
secara 	 efek<f	 berkomunikasi	 dan	 mentransfer	 data/informasi	 yang	 bermakna,	 dalam	
berbagai	sistem	informasi	maupun	infrastruktur	yang	berbeda	di	seluruh	wilayah	geografis	
dan	 budaya	 yang	 berbeda.	 interoperabilitas	 organisasi	 sangat	 bergantung	 pada	
keberhasilan	interoperabilitas	dalam	teknis,	sintaksis	maupun	seman<k.

Dalam	SISFOKES,	fokus	dari	proyek	KSNKN	terutama	pada	interoperabilitas	seman<k,	sintaksis	
dan	organisasi	(terbatas	pada	data	yang	mengalir	dalam	proses	kerja	tertentu)	dalam	konteks	
manajemen	 sistem	informasi	kesehatan	yang	pasien-sentris.	KSNKN	<dak	membahas	sistem	
lain	 yang	 ditemukan	 di	 fasilitas	 kesehatan,	 seper<	 sistem	 akuntansi	 atau	 sumber	 daya	
manusia	 atau	 sistem	 penggajian.	 Interoperabilitas	 teknis	 disinggung	 hanya	 sebatas	 pesan	
yang	dibutuhkan.

Disamping	itu	KSNKN	juga	<dak	berfokus 	pada	sistem	yang	mengagregasikan	data	di	provinsi	
atau	 kabupaten/kota	 maupun	 sistem	 informasi	 perawatan	 (misalnya,	 sistem	 perawatan	
cardio-vascular,	 sistem	 radiologi	 atau	 patologi,	 dll).	 KSNKN	 dapat	 mencakup	 permintaan	
informasi	yang	 dihasilkan	oleh	 sistem	 atau	untuk	menghasilkan	data	yang	 dapat	digunakan	
oleh	sistem.

4.5.2. Asumsi	Umum	Dan	Filosofi	KSNKN

Pembangunan	KSNKN	dengan	petunjuk	pelaksanaannya	dan	model	pengendalian	didasarkan	
pada	asumsi	sebagai	berikut:

1. Upaya	untuk	berbagi	infrastruktur	dan	rekam	kesehatan	elektronik	dalam	SISFOKES	telah	
dimulai	secara	nasional
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2. Interoperabilitas	 diperlukan	 untuk	 pertukaran	 data	 transaksional	 pasien	 antara	 <<k	
perawatan	 dan/atau	 sistem	 RME	 lokal	 dengan	 infrastruktur	 dan	 RKE	 nasional,	 dalam	
rangka	 mendukung	 kesinambungan	 perawatan,	 remunerasi	 layanan	 dan	 agregasi	
kesehatan	data	metrik.

3. KSNKN	dan	instrumen	penilaian	 yang	 terkait	 langsung	mempengaruhi	 se<ap	pertukaran	
data	transaksional	pasien,	dari	sistem	kesehatan	 regional	atau	fasyankes 	berbasis	sistem	
RME	ke	infrastruktur	nasional	maupun	rekam	kesehatan	elektronik	nasional.

4. Interoperabilitas	antara	berbagai	modul	dari	sistem	fasilitas	kesehatan	regional 	atau	lokal	
berbasis	RME	<dak	langsung	dipengaruhi	oleh	HNSF.	Namun,	interaksi	dengan	RKE	dapat	
disederhanakan	 jika 	 prinsip-prinsip	 dan	 standar	 yang	 sama	 digunakan	 dalam	 sistem	
kesehatan	 lokal	berbasis	fasilitas	RME	 (fasilitas	kesehatan	berbasis	RME	didasarkan	pada	
standar	yang	sama	dengan	RKE	).

5. Data	RKE	nasional	bersama	akan	digunakan	terutama	untuk:

a. Membangun	 kesinambungan	 perawatan	 pasien	 dalam	 sistem	 rujukan	 di	 seluruh	
fasyankes	yang	berbeda.

b. Membangun	metrik	kesehatan	nasional	untuk	Indikator	Dataset	Nasional.

6. KSNKN	hanya	berfokus	pada	interoperabilitas	sistem	rekam	kesehatan	elektronik	nasional,	
dan	 secara	 khusus	 pada	 fungsi	 yang	 pasien-sentris.	 Berfokus	 hanya	 pada	 sistem	 yang	
menggunakan	 dan	 meremajakan	 data	 RKE	 bersama.	 Sistem	 lain,	 seper<	 keuangan	
(pembayaran)	 dan	 akuntansi,	 sistem	 sumber	 daya	 manusia,	 dll	 akan	 terbatas 	 dalam	
antar-muka	umum	dengan	sistem	informasi	kesehatan-BPJS	

7. Standar	interoperabilitas	juga	diperlukan	untuk	berbagi	data	RKE	nasional	pasien,	dengan	
penyedia	layanan	kesehatan	terakreditasi.

8. Sesuai	rencana	kerja	Kemenkes,	sebuah	Badan	Koordinasi	Nasional	SISFOKES	(BKNS)	akan	
dibangun	 untuk	 mempertahankan	 dan	 mengatur	 pelaksanaan	 KSNKN,	 serta 	 menjadi	
standar	 sebagimana	dimaksud	dalam	KSNKN	 di	 atas.	BKNS	 harus	bekerja	 sama	dengan	
penyedia	layanan	kesehatan	dan	pemangku	kepen<ngan	terkait	lainnya	untuk	mengatur	
pelaksanaan	KSNKN,	dan	mengembangkan,	mengadopsi	dan	mempertahankan	profil	dan	
standar	SISFOKES.

4.5.3. Pengendalian	Dan	Proses	KSNKN

Dalam	 rangka	 melaksanakan	 KSNKN,	 dibutuhkan	 adanya	 organisasi	 pengendalian.	
Pembentukan	 Badan	 Koordinasi	 Nasional	 SISFOKES	 (BKNS)	 merupakan	 salah	 satu	 strategi	
dalam	SISFOKES.

Peran	BKNS	harus	mencakup:

1. Iden<fikasi	 kebutuhan	 pedoman	 pelayanan,	 alur	 kerja,	 kegiatan	 dan	 persyaratan	
pertukaran	informasi	yang	sesuai	untuk	se<ap	tujuan	strategis.

2. Kajian	 berkala	 profil	 dan	 standar	 dasar	 untuk	 memas<kan	 terselenggaranya	dukungan	
terhadap	“use-case”	dan	proses	bisnis.

3. Penciptaan	 dan	 pemeliharaan	 model	 data	 untuk	 pemakaian	 bersama	 gudang	 data	
Puskesmas.	 Model	 data	 harus	menggambarkan	 struktur	 data	 yang	 tepat	 untuk	 rekam	
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kesehatan	 elektronik	 bersama	 dan	 informasi	 yang	 dipertukarkan	 dalam	 infrastruktur	
bersama.	 Perlu	 ditentukan	 informasi	 pen<ng	 minimum	 yang	 diperlukan	 untuk	
kelangsungan	 perawatan,	 reimbursmen	 dan	 pembuatan	 metrik	 kesehatan	 nasional,	
Struktur	 data	disertai	 dengan	 kamus	data 	nasional	 yang	mendefinisikan	 semua	elemen	
data	untuk	digunakan	dalam	SISFOKES,	P-Care	dan	sistem	informasi	kesehatan	lainnya	di	
Indonesia.	 BKNS	 harus	 bekerja 	 sama	 dengan	 para	 pejabat	 kunci	 di	 Kemenkes	 dalam	
rangka	untuk	memas<kan	bahwa	model	dan	kamus	data	nasional	se<ap	saat	diselaraskan	
melalui	 BKNS,	 dan	 bahwa	 se<ap	 perubahan	 alur	 kerja,	 protokol	 dan	 fungsi	 pelayanan	
tercermin	dalam	profil	dan	standar	dasar	di	mana	diperlukan.

4. Melakukan	adopsi,	 adaptasi,	 lokalisasi	 dan	pengembangan	profil	maupun	standar	dasar	
se<ap	kali	muncul	kesenjangan.	Kegiatan	ini	perlu	mencakup	satu	set	standar	isi 	(coding,	
terminologi	dan	penampilan	informasi)	dan	pedoman	pelaksanaannya.

5. Melaksanakan	fungsi	penyesuaian	nasional	dalam	BKNS	untuk	menguji	dan	menyatakan	
bahwa	solusi	SISFOKES	memenuhi	standar,	aturan	dan	protokol.

6. Menyediakan	 pedoman	 untuk	 pengembang	 dan	 pemasok	 sistem	 informasi	 kesehatan	
sehubungan	dengan	penggunaan	profil	dan	standar.

7. Membangun	seperangkat	kriteria	evaluasi	untuk	menguji	apakah	aplikasi	perangkat	lunak	
yang	 akan	 diimplmentasikan	 sesuai	 dengan	 profil	 dan	 basis	 standar	 yang	 digunakan	di	
lokal.

8. Menyediakan	plaoorm	bagi	pengembang	dan	pemasok	untuk	menguji	aplikasi	perangkat	
lunak	mereka	terhadap	persyaratan	wajib	BKNS.

9. Dengan	 bimbingan	 dari	 IHE	 [40 ],,	 menyelenggarakan	 Indonesia 	 'connectathon'	 nasional	
atau	regional	untuk	menguji	kemampuan	interoperabilitas 	sistem	yang	saat	ini	digunakan	
atau	akan	digunakan.

10.BKNS	 juga	 harus	 memiliki	 peran	 untuk	 mewakili 	 Indonesia	 dalam	 organisasi	 yang	
menetapkan	standar	internasional	maupun	en<tas	lain	terkait	standarisasi	eKesehatan.

Informasi	 rinci	 mengenai	 persyaratan	 untuk	 membangun	 organisasi	 yang	 kuat	 dari	 BKNS	
diuraikan	dalam	Lampiran	G.

lllll
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5. ROADMAP

5.1. Kodisi Saat Ini

5.1.1. Pertukaran	Informasi	Kesehatan

Kementerian	Komunikasi	Teknologi	dan	 Informa<ka	telah	membuat	Roadmap	Implementasi	
e-Government	Indonesia	seper<	yang	ditunjukkan	pada	gambar	di	bawah

Menegakkan pemerintahan sipil
(Melayani semua G2B, G2C, G2G dan G2E)

Integrasi dari semua kegiatan pemerintah secara virtual
(Gudang Data dan Penggalian Data bekerja dengan benar)

Kolaborasi antar instansi pemerintah dalam kegiatan: G2B, G2C, 
G2G, G2E. Berbagai kegiatan yang melibatkan lebih dari satu 

lembaga dilaksanakan melalui portal tunggal

Transaksi antar pemerintah dengan karyawan, masyarakat, 
perusahaan dan instansi lainnya. 

Berbagai kegiatan transaksional dapat dilayani secara otomatis.

Interaksi antara pemerintah & karyawan, masyarakat, pemerintah 
& bisnis serta yang lain. Jika karyawan, masyarakat, bisnis, 

instansi lain bertanya, beberapa akan menjawab. 

Semua informasi / data sudah dalam bentuk digital, 
terkonsolidasi, dapat diakses dan diperbarui untuk layanan, 

karyawan, masyarakat, bisnis dan sesama pemerintah

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Integrasi 
Fisikal

Integrasi 
Logikal

Konsolidasi

Gambar 5-1. Roadmap Implementasi eGovernment Indonesia [41]

Pemerintah	 Indonesia	 telah	mengakui	 peran	 TIK	 untuk	 memfasilitasi	 pertukaran	 informasi	
pemerintah,	 salah	 satu	 fokus	 utama	 adalah	 pertukaran	 informasi	 antara	 fasyankes	 dan	
Kemenkes.	Dibutuhkan	upaya	untuk	meningkatkan	akses	ke	TIK,	khususnya	jaringan	layanan	
pita	 lebar,	menjembatani	perangkat	 digital	dan	 interoperabilitas	antara 	aplikasi	 elektronik	
serta	 mengadop	 kontribusi 	 pengembang	 IT	 kesehatan.	 Ketersediaan	 infrastruktur	 IT	
kesehatan	akan	menjadi	tanggung	jawab	utama	pemerintah.	Strategi	investasi	yang	signifikan	
untuk	pengembangan	sistem	informasi	kesehatan	merupakan	kebutuhan	pen<ng	yang	harus	
diatur	 oleh	 pemerintah	 untuk	 mencegah	 fragmentasi	 lebih	 lanjut.	 Disamping	 itu	 untuk	
mengurangi	biaya 	dalam	pembelian,	dianjurkan	untuk	beradaptasi	ke	lokal	sistem	yang	ada.	
Peningkatan	 kapasitas	 keterampilan	 personil	 yang	 menangani	 sistem	 juga	 diperlukan.	
Sementara	itu,	pemerintah	juga	telah	mengamanatkan	untuk	memberikan	aplikasi	informasi	
kesehatan	kepada	provinsi	yang	belum	membangun	sistem	informasi	kesehatannya.	Standar	
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dan	aturan	sangat	mungkin	dikembangkan	dengan	mengadopsi	sistem	informasi	kesehatan	
lokal	 yang	 sudah	 mapan.	 Dengan	 kata	 lain,	 hukum	 dan	 peraturan,	 standar,	 protokol	 dan	
pedoman	pelaksanaan	TIK	untuk	kesehatan	harus	tersedia.

Gambar 5-2. Progres dari Health Information Exchange di Indonesia

Dewasa	ini	pertukaran	 informasi	kesehatan	 (HIE)	 dilakukan	 melalui	 Enterprise	Service	 Bus	
(ESB).	 Kemenkes 	 menggunakan	 ESB	 untuk	 berkomunikasi 	 dengan	 Kemdagri	 dalam	
mengekstrak	dan	menggunakan	NIK	yang	digunakan	dalam	layanan	kesehatan.	KOMDAT	dan	
SIKDA	 Generik	 adalah	 aplikasi 	 yang	 dikembangkan	 oleh	 Kemenkes	 untuk	 menjembatani	
kebutuhan	 layanan	 kesehatan,	 sedangkan	 untuk	 pertukaran	 data	 dengan	 BPJS	 Kesehatan,	
masih	terus	dalam	proses	penyempurnaan.

Infrastruktur	 bank	 data	di 	pusat	direncanakan	 akan	dihubungkan	dengan	 server	 di	 <ngkat	
kabupaten/kota 	dan	provinsi,	yang	 secara	fungsi	 telah	menjadi	tempat	mengumpulkan	dan	
mengkompilasi	 semua	 data	 dari 	 fasilitas	 kesehatan	 di	 wilayahnya,	 termasuk	 manajemen	
pemeliharaannya.	 Bank	 data 	 ini	 dalam	 konsep	 akan	 terhubungkan	 dengan	 gudang	 data	
nasional.	 Se<ap	provinsi	akan	memiliki	real	<me	dashboard	informasi	yang	 akan	terhubung	
dan	 selaras	dengan	 dashboard	 di	 <ngkat	 nasional	 dengan	menggunakan	 dukungan	 DHIS2.	
DHIS2	 adalah	 dashboard	 open	 sources	 dan	 telah	diterapkan	 di	 sekitar	 30	negara	di 	dunia,	
terutama	di	 negara	 berkembang.	 DHIS2	 dikembangkan	 oleh	 Universitas 	Oslo	 yang	 dapat	
mendukung	 pelaporan	data	agregat	sta<s<k	dari	kabupaten	ke	provinsi	dan	 juga	penyajian	
data	dari	provinsi	ke	<ngkat	nasional.	DHIS2	juga	memiliki	kemampuan	interoperabilitas	yang	
cocok	untuk	di	adopsi	di	Indonesia.

5.1.2. Jaringan	Sistem	Rujukan	

Sistem	 Rujukan	 adalah	 bagian	 dari	 Sistem	 Kesehatan	 Indonesia 	 yang	 mengelola	
pendelegasian	 tugas	 dan	 tanggung	 jawab	 dari	 penyedia	 layanan	 kesehatan	 secara 	<mbal	
balik,	baik	secara	ver<kal	maupun	horizontal.	Ada	dua	jenis	sistem	rujukan
✴ Rujukan	medis	(diagnos<k	dan	pengobatan):	konsultasi	pasien,	pengiriman	spesimen	dan	

mengundang	tenaga	kesehatan	khusus

Kemendagri
(data populasi)

BPJS Kesehatan
(data kepesertaan)

(data pelayanan)
FKTP

Kemenag
(data jemaah)

AplikasiLog Book

Yang Ada
Dalam Rencana

AplikasiKomunikasiData

SIKDA Generik

SISKOHAT.KES

Rumkit
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✴ Rujukan	 kesehatan	(promosi	dan	pencegahan):	 survei	epidemiologi	dan	pemberantasan	
wabah,	 bantuan	 makanan,	 inves<gasi	 keracunan	 makanan,	 bantuan	 khusus 	 selama	
bencana	dan	pengungsi	penduduk	/	pengungsi,	teknologi	air	bersih	dan	laboratorium

Gambar 5-3. Indonesian Referral System Networking 

Perubahan	dalam	sistem	rujukan	kesehatan	telah	dilaksanakan	di	awal	2014	sejak	berlakunya	
peraturan	menteri	kesehatan	yang	 baru	 [42]	dan	sampai	saat	ini	masih	 dalam	tahap	dimana	
organisasi	 kesehatan	 dan	 pasien	 harus 	 beradaptasi	 dengan	 itu.	 Untuk	 dapat	 dirujuk,	
seseorang	harus 	mendapatkan	 layanan	kesehatan	awalnya	dari	FKTP	(Puskesmas);	 jika 	FKTP	
tahap	 1	 ini	 <dak	 mampu	 memberikan	 pelayanan,	 pasien	 akan	 dirujuk	 ke	 FKRTL	 untuk	
pelayanan	 kesehatan	 lanjut	 (rumah	 sakit)	 sebagai	 rujukan	 ke	 tahap	 2	 dan	 demikian	
seterusnya	sampai	tahap	3.	Skema	ini	dikenal	sebagai	rujukan	ver<kal 	antara	<ngkatan	yang	
berbeda.	 Skema	lainnya	adalah	 rujukan	 horisontal	di 	mana	dokter	 bisa	merujuk	 pasien	ke	
dokter	 lain	 di	 <ngkat	 yang	 sama	 [43].	 Transfer	 pasien	 antara	 dokter	 juga	harus	 dilengkapi	
dengan	 profil	 pasien,	 sejarah	 dan	 rekam	 medis.	 Informasi	 ini	 digunakan	 untuk	 mencegah	
pemeriksaan	 medis	 berlebihan	 dan	 memfasilitasi	 tenaga	medis	 untuk	 mengoba<	 pasien.	
Dengan	 demikian,	 integrasi	 data	 dan	 proses	 di	 antara	 penyedia	 layanan	 kesehatan	 akan	
menjamin	ketersediaan	data/informasi	yang	dibutuhkan	<dak	harus	diinput	beberapa	kali.

Kerjasama Internasional

Kerjasama Regional

Pemerintah Indonesia
Pemerintah Daerah Provinsi

Jejaring
Fasyankes

Jaringan
Yankes

Lintas
Sektoral

Kementerian 
Kesehatan

 PUSKESMAS 
(FKTP) 

Dinkes
Kab/Kota

Dinkes Provinsi

RS Pemerintah
& Swasta

BPJS 
Kesehatan

DUKUNGAN 
TIK UNTUK 

PENDATAAN 
PROFIL 

KELUARGA

DUKUNGAN 
TIK UNTUK 

MENDEKATKAN 
PELAYANAN 
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Uraian	 di	 atas 	menunjukkan	 bahwa	 Puskesmas	 merupakan	 awal	 sumber	 data	 kesehatan	
utama.	 Puskesmas	 memiliki	 <ga 	 fungsi	 utama:	 Pertama,	 sebagai	 penyelenggara	 UKM	 di	
wilayah	 kerjanya;	Kedua,	sebagai	pusat	untuk	menyediakan	data	/	 informasi	kesehatan	dan	
sebagai	 pemicu	 pembangunan	 berorientasi	 kesehatan	 di	 wilayah	 kerjanya,	 dan;	 Ke<ga,	
sebagai	penyelenggara	UKP	<ngkat	dasar	yang	berkualitas	dan	berorientasi	pada	pengguna.

Pelayanan	 kesehatan	 di	 Puskesmas	 dibagi	 menjadi	 dua	 kategori:	 Pertama,	 sebagai	 pusat	
pelayanan	 kesehatan	 masyarakat	 primer.	 Ini	 berar<	 bahwa	 Puskesmas	 memberikan	
pelayanan	kesehatan	promo<f	dan	preven<f	dengan	menargetkan	kelompok	dan	masyarakat	
untuk	memelihara	dan	meningkatkan	kesehatan	dan	mencegah	penyakit.	Kedua,	Puskesmas	
sebagai	 pusat	 pelayanan	 kesehatan	 perorangan	 primer.	 Di	 bawah	 fungsi	 ini,	 Puskesmas	
berfungsi	sebagai	penjaga	pintu	gerbang	atau	<<k	kontak	pertama	dari	pelayanan	kesehatan	
formal	dan	sebagai	filter	rujukan	sesuai	dengan	standar	perawatan	medis	yang	diperlukan.

Dengan	demikian	jelas 	bahwa	se<ap	upaya	untuk	pengembangan	SISFOKES	harus	bermanfaat	
untuk	memperkuat	peran	sisfo	Puskesmas.	Kapasitas	Puskesmas	dan	pemangku	kepen<ngan	
lainnya	 di	 lembaga-lembaga	 kesehatan	 perlu	 diiden<fikasi	 dengan	 jelas.	 Untuk	 merinci	
manfaat	kapasitas	dan	peran	dari	penggunaan	 sistem	 informasi 	oleh	berbagai	pihak,	dapat	
digali	berdasarkan	kebutuhan	pihak	terkait:
✴ Tingkat	 internasional:	 Badan-badan	 internasional	 (WHO,	 UNAIDS),	 lembaga 	 donor,	

organisasi	non-pemerintah	internasional	(LSM).

✴ Tingkat	regional:	badan-badan	regional	─	AEC,	LSM	regional.
✴ Tingkat	 nasional	 dan	 provinsi:	 departemen	 pemerintah,	 kesehatan	BPJS,	 LSM	 nasional,	

pemerintah	pusat	dan	provinsi,	rumah	sakit	provinsi	dan	departemen	kesehatan.

✴ Tingkat	 lokal:	 Puskesmas	 (pusat	 kesehatan	 masyarakat),	 petugas	 di	 klinik	 kesehatan,	
tenaga	kesehatan,	dokter,	dukun,	tokoh	masyarakat,	pasien	dan	warga	negara.

Saat	 ini	 sisfo	 Puskesmas	 dalam	 proses	 untuk	 dipadukan	 dalam	 HIE	 Kemenkes,	 terhubung	
dengan	aplikasi	BPJS	(P-Care)	dan	diintegrasikan	dengan	data	kependudukan	Kemdagri.	

Untuk	 mengembangkan	 potensi	 sisfo	 Puskesmas	bagi	 pemangku	 kepen<ngan	 di	 berbagai	
lembaga	 kesehatan	 maupun	 masyarakat	 secara	 keseluruhan,	 pen<ng	 untuk	 diketahui	
kebutuhan	 individu	 maupun	 kelompok	 dalam	 berbagai	 lembaga	 kesehatan	 yang	 akan	
memanfaatkan	TIK	Kesehatan,	baik	dalam	kaitannya	sebagai	pengguna	maupun	sumber	data	
kesehatan	lainnya.

Table 5-1. Stakeholders Role and Concern

Par2cipant	 Role	 Main	Rela2onships	 Concerning	
Kemenkes Penyelenggaraan	Sistem	

Kesehatan	Nasional	
Otoritas	Kesehatan Keuangan,	standar	kinerja	secara	keseluruhanKemenkes Penyelenggaraan	Sistem	

Kesehatan	Nasional	 Semua	par<sipan best	pracDce	dan	pedoman
Kemenkes

Administrasi	Manfaat	
Kesehatan

Masyarakata,	Penyedia	
Layanan,	Otoritas	
Kesehatan	

Manfaat	dan	Kelayakan,	Klaim	dan	
Pembayaran

Kemenkes

Penyelenggaraan	layanan	
SISFOKES	Provinsi

Sebagian	besar	peserta	
lain	dalam	sistem

Manajemen	Iden<tas	klien,	manajemen	data	
Provider,	manajemen	Lokasi	data,	manajemen	
Rekam	Kesehatan	Electronic,	bisnis	proses	
Farmasi

Otoritas	
Kesehatan

Pelayanan	SISFOKES	ke	
penyedia	layanan

Penyedia	pelayanan Data	dan	jasa	SISFOKES,	khususnya	termasuk	
RKE,	penjadwalan	sumber	daya	dan	rujukan
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Par2cipant	 Role	 Main	Rela2onships	 Concerning	
Otoritas	
Kesehatan

Pelayanan	SISFOKES	ke	
penyedia	layanan

Kemenkes Layanan	SISFOKES	provinsi,	seper<	Pendararan	
dan	Profiles	Obat	

BPJS	
Kesehatan

Pengurus	asuransi	
kesehatan	nasional

Penduduk Ukuran	kinerja	keseluruhan	pelaksanaan	
asuransi	kesehatan	nasional

Penyedia	
pelayanan

Delivery	of	IDHIS	services	
to	other	HA

Pelayanan	SISFOKES	ke	
otoritas	kesehatan

Otoritas	Kesehatan	lain Data	dan	jasa	SISFOKES,	khususnya	termasuk	
RKE,	penjadwalan	sumber	daya	dan	rujukan

Penyedia	
pelayanan

Penyedia	pelayanan Penduduk Informasi	pelayanan	Kesehatan

Penyedia	
pelayanan

Penyedia	pelayanan
Laboratorium Permohonan	diagnos<k	dan	hasil

Penyedia	
pelayanan

Penyedia	pelayanan

Farmasi Pemohonan	pengobatan

Penyedia	
pelayanan

Penyedia	pelayanan Penduduk Informasi	Pelayanan	Kesehatan

Proses	 dan	 tata	 kelola	 harus	 dikendalikan	 selaras	 dengan	 standar	 SISFOKES.	 Karena	 itu	
otoritas 	dalam	 organisasi	 seyogianya	<dak	 hanya	 terdiri	 dari	para 	ahli	 dalam	menetapkan	
standar,	namun	harus	juga	mencakup	wakil-wakil	yang	memiliki	keahlian	lain	yang	diperlukan	
untuk	memberikan	saran	pada	semua	komponen	SISFOKES.

5.1.3. Sistem	Informasi	Puskesmas

Sistem	informasi	elektronik	 telah	dilaksanakan	di	sebagian	besar	Puskesmas	sejak	beberapa	
tahun	 yl,	 sebagian	 dikembangkan	 oleh	 pemerintah	 dan	 sisanya	oleh	 pengembang	 swasta.		
Sejalan	dengan	tuntutan	perubahan	lingkungan	dan	kebijakan	pemerintah,	saat	ini	Kemenkes	
telah	 memperbaiki	 modul	 aplikasi	 elektronik	 yang	 ada	 (SIKDA	 Generik	 &	 SP2TP)	 untuk	
menyelaraskan	dengan	standar	data	set	Puskesmas	sebagai	diatur	dalam	Permenkes	tahun	
2014	tentang	 Puskesmas	 [44].	Tujuan	 perbaikan	 adalah	 untuk	membangun	pusat	data 	yang	
komprehensif	berdasarkan	database	elektronik	individu	yang	 terintegrasi	berdasarkan	nama	
dan	 alamat,	<dak	hanya	mengumpulkan	 data	agregasi	yang	 bersumber	dari 	Dinke	Provinsi	
(sebagian	masih	diproses	secara	manual).

Perbaikan	dilakukan	terhadap	sistem	pelaporan	maupun	jenis	data	yang	dilaporkan,	dan	akan	
diterbitkan	sebagai	peraturan	menteri	kesehatan.

Secara	 umum,	 jenis	 data	 yang	 sedang	 disempurnakan	 termasuk	 data	 anggota	 keluarga,	
iden<tas	Puskesmas,	 layanan	rawat	jalan	umum,	 rawat	jalan	gigi,	stok	obat,	 iden<tas	balita	
dan	ibu,	pengobatan	TB,	kasus	kusta,	kegiatan	klinik	sanitasi,	kegiatan	pemeriksaan	kesehatan	
lingkungan,	status	kesehatan	 anak-anak	 sekolah	dan	juga	perawatan	 individu,	keluarga	dan	
kelompok.

Sistem	 pelaporan	 terdiri	 dari	 (i)	 data	 dasar,	 yang	 melipu<	 iden<tas,	 karakteris<k	 wilayah	
kerja,	 sumber	daya,	pengorganisasian,	dan	(ii)	 data 	program,	 yang	melipu<	 kegiatan	 upaya	
kesehatan	masyarakat,	kegiatan	upaya	pembangunan	kesehatan	masyarakat,	kegiatan	upaya	
kesehatan	individu,	peris<wa	sen<nel,	kejadian	luar	biasa	dan	wabah.

75

44 Regulation of Health Ministry of Republic of Indonesia No. 75 Year 2014 on Community Health Center (Puskesmas)



Selain	 itu,	 peraturan	 menteri	 juga 	 akan	 mengatur	 manajemen	 data,	 yang	 terdiri	 dari	
pengumpulan,	 pengolahan,	 analisis,	 dan	 kegiatan	 presentasi,	 penyimpanan,	 pemanfaatan,	
serta	keamanan	dan	kerahasiaan.

Dengan	dimulainya	Program	Asuransi	Kesehatan	Nasional	(JKN)	pada	tahun	yang	 sama,	ada	
dua 	sistem	 informasi	 nasional	utama	 yang	 sedang	 berlangsung	 untuk	 diintegrasikan,	 sisfo	
Puskesmas,	 yang	 dikembangkan	 oleh	 Kemenkes,	dan	 Sistem	 Informasi	 Asuransi 	Kesehatan	
Nasional	(P-Care),	yang	dikembangkan	oleh	Badan	Pengelola	Jaminan	Sosial	-	Kesehatan	(BPJS	
Kesehatan).

Banyak	 pertemuan	 dan	 diskusi	telah	 dilakukan	 untuk	melaksanakan	 integrasi	 antara 	kedua	
sistem	dan	sampai	saat	ini	masih	belum	ada	standar	dasar	yang	diadopsi	sebagai	alat	integrasi	
yang	 kuat	 antara	 kedua	 sistem.	 Meskipun	 kedua	 kelompok	 sangat	 tertarik	 menggunakan	
standar	 (yaitu,	 seperangkat	 kode,	 format	 komunikasi)	 untuk	 mendorong	 interoperabilitas,	
mereka 	sering	berjuang	dengan	bagaimana	untuk	memulai.	Kondisi	lingkungan	antara	kedua	
belah	pihak	jelas	berbeda	dan	perlu	dijembatani 	melalui	badan	koordinasi	untuk	menangkap	
kebutuhan	 masing-masing	 pihak	 secara	 rinci.	 Perbedaan	 lingkungan	 antara	 kedua	 sistem	
dapat	digambarkan	sebagai	berikut
✴ Dalam	upaya	untuk	mengintegrasikan	berbagai	sistem	informasi	yang	dikembangkan	oleh	

berbagai	perusahaan	 IT	 dan	 digunakan	 oleh	 Puskesmas	di 	berbagai	 daerah,	 Kemenkes	
telah	pernah	mencoba	untuk	membuat	sebuah	program	aplikasi	layanan	kesehatan	untuk	
digunakan	secara	nasional	di	semua	Puskesmas,	tapi	hasilnya	di	luar	apa	yang	diharapkan.	
Berdasarkan	 pengalaman	 ini,	 Kemenkes	 sekarang	 sedang	 mencoba	 untuk	 fokus	 hanya	
pada	 fungsinya	 sebagai	 regulator	 dan	 koordinator,	 sedangkan	 pengembangan	 program	
aplikasi	diserahkan	kepada	kebijakan	masing-masing	pemerintah	daerah	bersama	dengan	
pengembang	 swasta.	 Pergeseran	 dalam	 kebijakan	 ini	 sejalan	 dengan	 strategi	 untuk	
mencegah	kegagalan	seper<	yang	dijelaskan	dalam	bagian	4.2.1.

✴ P-Care	di	sisi	lain	dirancang	dan	dikembangkan	di	bawah	kondisi 	Indonesia	<dak	memiliki	
sistem	pembayaran	untuk	asuransi	kesehatan.	Mereka	mulai 	dari	<dak	 ada	sesuatu	dan	
fokus	 pada	 salah	 satu	 alat	 pengumpulan	 data 	 tunggal.	 Tidak	 ada	 sistem	 pembayaran	
nasional	untuk	asuransi	kesehatan	yang	telah	dikembangkan.

Mengacu	pada	keberhasilan	dan	kegagalan	pembangunan	 sistem,	proses	integrasi	 nasional	
antara	kedua	 sistem	 ini	<dak	 akan	 digeneralisasi	melalui	pendekatan	 "satu	 untuk	 semua",	
tetapi	 karakteris<k	 lingkungan,	 kapasitas 	 lokal,	 budaya,	 kapasitas	pendanaan	 dan	 otoritas	
kesehatan	 di	 se<ap	 provinsi	 akan	 diper<mbangkan	 dengan	 cermat.	 Upaya	 integrasi	 harus	
dimulai	 dengan	 menetapkan	 standar	 yang	 dibutuhkan	 untuk	 proses	 integrasi,	 tetapi	
pelaksanaan	 integrasi	 sistem	 perlu	 disesuaikan	 dengan	 kondisi	 di	 masing-masing	 daerah.	
Tantangan-tantangan	 ini	harus	diatasi 	melalui	kerja	sama	antara	pihak-pihak	 terkait	dalam	
organisasi	nasional

5.2. Kegiatan Prioritas
Berdasarkan	 pemikiran	 teknokra<s	 dan	 lingkungan	 saat	 ini,	 satu	 set	 prioritas	 diusulkan	
sebagai	berikut:
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1. Disarankan	 bahwa	 investasi	 infrastruktur	 SISFOKES	 harus 	difokuskan	 untuk	 mendukung	
kesehatan	individu.

2. Disarankan	 untuk	 membetuk	 BKNS	 dengan	 fungsi	 untuk	 mengawasi	 pelaksanaan	
SISFOKES.	Untuk	mengadopsi	dan	memelihara	profil	basis-standar	SISFOKES	dan	standar	
dasar,	 penyedia 	 layanan	 kesehatan	 dan	 pemangku	 kepen<ngan	 terkait	 lainnya	 harus	
terlibat	dalam	pembuatan	standar	dan	materi	kebijakan

3. Disarankan	bahwa	kamus	data	kesehatan	untuk	SISFOKES	yang	diprakarsai	oleh	Kemenkes	
dapat	 dikombinasikan	 dengan	 standar	 yang	 banyak	 digunakan	 oleh	 para	 pengembang,	
agar	 dapat	 dipadukan	 menjadi	 satu	 standar	 yang	 berlaku	 secara 	 nasional	 berupa	
kumpulan	 data	 nasional	 yang	 akan	 menghasilkan	 keseragaman	 data,	 ketersediaan,	
validitas 	,	kelengkapan,	keandalan,	dan	konsistensi.	Selanjutnya,	penggunaan	kamus 	akan	
memas<kan	 keseragaman	 dan	 kemudahan	 dalam	 berbagi	 data	 di	 seluruh	 sektor	
kesehatan.

4. Disarankan	 bahwa	 desain	 arsitektur	 enterprise	 SISFOKES	 Indonesia	 dapat	 segera	
diplubikasikan	secara	luas.	

5. Dalam	 rangka	 implementasi	 Kerangka	 Standar	 SISFOKES,	 direkomendasikan	 agar	
Kemenkes	 menerbitkan	 kebijakan	 dan	 peraturan	 yang	 mendukung	 berbagi	 informasi	
kesehatan	untuk	menunjang	kepen<ngan	pelayanan	kesehatan	individu

6. Disarankan	bahwa	penyempurnaan	SISFOKES	yang	berada	di	bawah	pengawasan	Pusda<n	
/	 BKNS	merujuk	 pada	empat	proses	adopsi	standar	yang	 terstruktur.	Dengan	mengiku<	
alur	proses 	yang	dilaksanakan	bersama	pengguna	dan	pengembang	TIK,	maka	akan	dapat	
dihasilkan	penyempurnaan	secara	terintegrasi:

6.1. Proses	pengembangan:
Proses	pengembangan	dirancang	dengan	cakupan	nasional	agar	dapat	menghasilkan	
kesepakatan	integrasi	dan	profil	konten	secara	nasional:

6.1.1. Mengiden<fikasi	masalah	interoperabilitas:
Para	pakar	 klinik	dan	teknik	 bekerja	sama	untuk	menentukan	prioritas	“use	
case”	 yang	 informasinya	akan	 dipertukarkan.	 Sebagai	 fokus	kasus	misalnya	
pada	masalah	interoperabilitas	umum	untuk	akses	informasi,	alur	kerja	klinis,	
administrasi	dan	infrastruktur.

6.1.2. Menentukan	profil	integrasi:
Para	pakar	 teknik	 membuat	 spesifikasi	 rinci	 agar	 terselenggara	 komunikasi	
antara	sistem	dalam	kaitan	kepen<nan	“use	case”	di	atas,	serta	memilih	dan	
mengop<malkan	 standar	 dasar	 yang	 telah	 ada.	 Standar	 dasar	 yang	 relevan	
diiden<fikasi 	 dan	 ditentukan	 bagaimana	 mengatasi 	 masalahnya,	 serta	
mendokumentasikan	dalam	bentuk	Profil	Integrasi	IHE.

6.2. Proses	penyebaran	(deployment):
Tahap	 penyebaran	 adalah	 tahap	 dimana	 sistem	 dibuat	 tersedia	 bagi	 komunitas	
pengguna.	Proses	validasi	penyebaran	dilakukan	pada	<ngkat	nasional	atau	wilayah	
tertentu.	Dibutuhkan	beberapa	perluasan	atau	adaptasi	terhadap	kesepakatan	profil	
global	dan	ini	perlu	ditentukan	dalam	proses	ini.
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6.3. Pengujian	sistem	melalui	connectathon:
Industri	 dalam	 teknologi	 informasi	 kesehatan	 melakkan	 proses	 ini	 untuk	 menguji	
interoperabilitas	 sistem	 dalam	 suatu	 acara 	 yang	 terencana	 dan	 dipandu	 secara	
terstruktur,	disebut	connectathons.	Dalam	acara	ini	akan	dapat	dilakukan	asesmen	
terhadap	 kematangan	 interoperabilitas,	 sehingga	 bila	 masih	 ada	 masalah	 dalam	
interoperabilitas,	maka	dapat	diselesaikan	segera	dalam	lingkungan	pengujian	yang	
terawasi.

6.4. Publikasi	Laporan	Integrasi:
Hasil	integrasi	IHE	dipublikasikan	sebagai	dokumen	profil	integrasi	IHE,	Dokumen	ini	
akan	 menjadi	 rujukan	 untuk	 berbagai	 kepen<ngan,	 antara	 lain	 pembuatan	 RFP	
(Request	 for	 Proposal).	 RFP	 adalah	 dokumen	 resmi	dan	 dirilis	 untuk	 mengundang	
perusahaan	 pengembang	 TIK.	 Dengan	 adanya	 RFP,	 organisasi	 akan	 memiliki	
pegangan	yang	 baik	tentang	potensi	risiko,	terutama	untuk	proyek	 yang	kompleks.	
Menggunakan	 RFP	 mendorong	 pemasok	 untuk	 mengajukan	 proposal	 terorganisir	
yang	dapat	dievaluasi	dengan	menggunakan	metodologi	terukur.	Pemasok	akan	tahu	
bahwa	 situasi	 akan	 menjadi	 kompe<<f.	 Skenario	 penawaran	 yang	 kompe<<f	
merupakan	metode	terbaik	untuk	mendapatkan	harga	terbaik.	

5.3. Rancangan Roadmap

5.3.1. Strategi	Pendekatan

Dalam	roadmap	SISFOKES	ini	diusulkan	langkah	pen<ng	untuk	sektor	publik	dan	swasta	agar	
dapat	 bekerjasama	 dalam	 membangun	 interoperabilitas	 dalam	 ekosistem	 IT	 kesehatan	
menuju	tahun	2025.	Pencapaian	interoperabilitas	ini	merupakan	elemen	pen<ng	menuju	visi	
SISFOKES;	yaitu	menunjang	pelayanan	kesehatan	yang	 lebih	baik	agar	masyarakat	lebih	sehat	
melalui	 efisiensi	 sumber	 daya.	Untuk	 mewujudkan	 target	 ini,	 ada 	<ga 	aspek	 pen<ng	 yang	
perlu	diperha<kan:	

1. Membangun	standar	yang	dibutuhkan

2. Memo<vasi	penggunaan	standar	melalui	pendekatan	yang	tepat

3. Menciptakan	 lingkungan	 yang	 dapat	 dipercaya	 dalam	 mengumpulkan,	 berbagi	 dan	
menggunakan	informasi	kesehatan	elektronik.

Untuk	mencapai	kondisi 	ini,	dibutuhkan	seperangkat	aturan	yang	dilaksanakan	dengan	penuh	
komitmen	 agar	 tumbuh	 kepercayaan	 terhadap	 sistem,	 harapan	 pengguna	 atas	 privasi	
terpenuhi,	kebijakan	sejalan	dengan	kebutuhan,	para	pemangku	kepen<ngan	menyelaraskan	
pembiayaan	 dan	 kewajiban	 lainnya	 demi	mempertahankan	 dan	 memajukan	 kelangsungan	
ekosistem	interoperabilitas,	data	diupayakan	lebih	portabel	dan	mudah	dimanfaatkan	melalui	
sarana	 seper<	 API,	 seperangkat	 standar	 yang	 tersedia	 sudah	 sesuai 	 serta	 dapat	
mempermudah	 pertukaran	 data	 sederhana	 untuk	 kepen<ngan	 individu	 pasien,	 data	 yang	
besar	 untuk	 kepen<ngan	 lingkup	 nasional	maupun	 data	 yang	 memiliki 	 nilai	 histori	 dalam	
kaitan	dengan	riwayat	kesehatan	seseorang	sepanjang	hayat.
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Inisia<f	 dalam	 SISFOKES	 merupakan	 pendekaan	 sistema<s	 untuk	 melakukan	 transformasi	
komputasi	proses	bisnis 	di	sektor	kesehatan.	Harapan	utama	adalah	dapat	mencakup	semua	
bidang	prioritas	sebagai	diar<kulasikan	dalam	Strategi	SISFOKES.	Oleh	karena	itu	pelaksanaan	
Strategi	 SISFOKES	 diatur	 dalam	pentahapan,	 se<ap	 tahap	melipu<	 satu	 set	 komponen	 HIS	
yang	menangani	bidang	prioritas	tertentu

Tahap	 strategis 	SISFOKES	 yang	 mejadi	 fokus	pada 	<ap	periode	dipilah	 berdasarkan	bidang	
utama	dengan	memper<mbangkan	kondisi	yang	ada	dan	sumber	daya	yang	tersedia.	Merujuk	
pada	rencana	integrasi	nasional	dalam	roadmap	 e-government,	harus	diakui	bahwa	kondisi	
SISFOKES	 saat	 ini	 sudah	 ter<nggal	 dengan	 apa	 yang	 seharusnya	 dicapai.	 Oleh	 karena	 itu,	
tahap	 	 yang	 diusulkan	 <dak	menutup	 kemungkinan	dilaksanakannya	 inisiasi	kegiatan	 yang	
berada	dalam	tahap	berikutnya	secara	paralel	bila	peluangnya	memungkinkan.

Tahap	0:	Mewujudkan	Fondasi	dan	Pengendalian	SISFOKES

Tahap	0	berfokus	pada	membangun	blok	bangunan	dasar	untuk	memas<kan	keberhasilan	
pelaksanaan	solusi	SISFOKES.	Tujuan	dari	tahap	ini	adalah	sebagai	berikut:
✴ Mendefinisikan,	 membangun,	 dan	 melembagakan	 struktur	 pengendalian	 untuk	

mendukung	implementasi	strategi	SISFOKES.
✴ Mengembangkan	 arsitektur	 SISFOKES	 dan	 standar	 untuk	 pertukaran	 informasi	

kesehatan
✴ Membentuk	 privasi	 dan	 kerangka	 peraturan	 untuk	 memas<kan	 terselenggaranya	

perlindungan	privasi	dan	proses 	persetujuan	untuk	akses	ke	dan	penggunaan	informasi	
kesehatan.

✴ Melaksanakan	komputasi	fisik	dan	infrastruktur	jaringan	di	rumah	sakit	/	lembaga	serta	
menghubungkan	ke	portal	HIE	nasional	.

✴ Mengimplementasikan	sistem	registrasi	fasilitas,	penyedia,	dan	klien.
✴ Memfasilitasi	 dan	 mengkoordinasikan	 dialog	 secara	 luas	 dengan	 pemangku	

kepen<ngan	 terkait	 serta	mengarahkan	 keterlibatannya	dalam	 mewujdukan	 strategi	
SISFOKES.

Tahap	 1:	Mengimplementasikan	Arsitektur	 Enterprise	untuk	 mendukung	 pemanfaatan	
dan	pengelolaan	sumber	daya	kesehatan	secara	efek2f

✴ Mengimplementasikan	Sistem	Informasi	Puskesmas	(SIP)	pada	FKTP
✴ Menerapkan	 sistem	 manajemen	 kinerja	 sumber	 daya	 kesehatan	 (a.l.	 gudang	 data	

untuk	sumber	daya	kesehatan).

✴ Melaksanakan	Log	Manajemen	Sistem	Informasi
✴ Melakukan	mediasi	 informasi	kesehatan	dan	mengintegrasikan	sistem	informasi	yang	

ada.

✴ Menerapkan	 perangkat	 lunak	 sistem	 perencanaan	 terintegrasi	 untuk	 menghasilkan	
profil	kesehatan	secara	komprehensif	yang	mendukung	tugas	organisai	pengendali

79



Tahap	 2:	 Mengimplementasikan	 Arsitektur	 Enterprise	 yang	 mendukung	 pelayanan	
kesehatan	reproduksi,	Ibu	dan	anak,	HIV	/	AIDS,	TB	dan	penyakit	2dak	menular

Tahap	ini 	terfokus	pada	pelaksanaan	AE	untuk	mendukung	 layanan	Reproduksi,	Ibu	dan	
Kesehatan	Anak	serta	layanan	intervensi	HIV	dan	TB.	Dalam	tehap	ini	termasuk	penerapan	
sistem	 RME	 untuk	 mendukung	 kegatan	 tersebut	 di	 atas.	 RME	 akan	 dibangun	 sebagai	
komponen	 dari	 sisfo	Puskesmas	dan	diharpkan	 dapat	 terselenggara	pertukaran	catatan	
kesehatan	 dan	 informasi	 kesehatan	 bersama,	 seingga	memungkinkan	 terselenggaranya	
perularan	informasi	antara	otoritas	kesehatan	maupun	antara	penyedia 	layanan	di	seluruh	
fasyankes.

✴ Menerapkan	Infrastruktur	Iden<as	Kesehatan	secara	Na<onal.
✴ Menerapkan	Portal	Pasien	secara	Nasional.
✴ Menerapkan	RME	untuk	layanan	Ibu,	Bayi	dan	Anak	dan	untuk	intervensi	HIV	dan	TB.

✴ Menerapkan	pertukaran	informasi	kesehatan	yang	mendukung	layanan	mobile.
✴ Menerapkan	sistem	rujukan	elektronik.
✴ Menerapkan	Sistem	eResep.

✴ Menerapkan	Resume	Catatan	Pasien.

Tahap	3:	implementasi	Solusi	SISFOKES	Lainnya

Tahap	3	 akan	fokus	pada	pelaksanaan	sistem	informasi	kesehatan	berbasis	masyarakat.	
Lebih	khusus,	tujuan	Tahap	3	melipu<	hal	berikut	ini:

✴ Menerapkan	Rujukan	dan	Penjadwalan	secara	online.
✴ Menerapkan	akses	online	untuk	Informasi	Kesehatan.
✴ Menerapkan	 solusi	 pembelajaran	 elektronik	 (eLearning)	 bagi	 para	 profesional	

kesehatan.
✴ Menerapkan	sistem	informasi	kesehatan	berbasis	masyarakat.
✴ Menerapkan	sistem	informasi	kesejahteraan	sosial	berbasis	elektronik.

✴ Menerapkan	 sistem	 informasi	 manajemen	 Air,	 Sanitasi,	 dan	 Kebersihan	 (Water,	
SanitaDon,	and	Hygiene	[WASH])	berbasis	elektronik

Sementara	 Kemenkes	bekerja	 untuk	mengembangkan	 strategi	 SISFOKES,	 saat	 ini	beberapa	
solusi	 SISFOKES	 telah	 diterapkan,	 termasuk	 penguatan	prangkat	 lunan	 Sistem	Manajemen	
Informasi	Kesehatan	(HMIS),	Sistem	Informasi	Sumber	Daya	Manusia 	Kesehatan	(HRHIS),	dan	
pelaksanaan	 sistem	 elektronik	 surveilans	dan	 respon	 penyakit	 terintegrasi	 (eIDSR	 ).	 Lebih	
khusus,	Kementerian	bekerja	untuk	mencapai	berikut:

✴ Memperkuat	dan	menggelar	perangkat	lunak	DHIS2.
✴ Memperkuat	Sistem	Informasi	Sumber	Daya	Manusia	Kesehatan.
✴ Menerapkan	Sistem	Informasi	Surveilans	Penyakit	berbasis	elektronik.
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5.3.2. Tonggak	Pencapaian	(Milestone)	Dan	Target

Strategic	Ini2a2veStrategic	Ini2a2veStrategic	Ini2a2ve Indicator/Milestone Target
PhasePhasePhasePhase

Strategic	Ini2a2veStrategic	Ini2a2veStrategic	Ini2a2ve Indicator/Milestone Target 0 1 2 3

SISFOKES FoundationSISFOKES FoundationSISFOKES FoundationSISFOKES FoundationSISFOKES FoundationSISFOKES FoundationSISFOKES FoundationSISFOKES FoundationSISFOKES Foundation
SO.	
01

Menetapkan	standar	SISFOKES	
(misalnya,	HL7,	ICD,	kodifikasi	
kegiatan)

Jumlah	Rumah	Sakit	
menggunakan	Standar	
SISFOKES

Standar	SISFOKES	disetujui	dalam	
waktu	satu	tahun	setelah	BKNS	
didirikan

lSO.	
01

Membentuk	Kerangka	Regulasi	&	
Perlindungan	Privasi	(KRPP)	untuk	
memas<kan	kesesuaian	
perlindungan	terhadap	privasi	dan	
proses	persetujuan	untuk	akses	ke	
dan	penggunaan	informasi	
kesehatan

Keberadaan	Kerangka	
Regulasi	&	Perlindungan	
Privasi	(KRPP)

Se<daknya	se<ap	rumah	sakit	
memiliki	salinan	Kerangka	Regulasi	
&	Perlindungan	Privasi	(KRPP)	
dalam	waktu	satu	tahun	setelah	
diterbitkan

l

SO.	
02

Mengembangkan	spesifikasi	
elemen	data	yang	selaras	untuk	
fasilitas	kesehatan,	penyedia,	dan	
pengguna

Ketersediaan	spesifikasi	
elemen	data	set	yang	telah	
disetujui	untuk	darar	
fasilitas	dan	fasyankes

Se<ap	tahun	melakukan	per	review	
untuk	menyempurnakan	beberapa	
indikator	dan/atau	elemen	data

lSO.	
02

Memberikan	dukungan	untuk	
proses	penyempurnaan	
pendararan	fasyankes	publik	dan	
swasta

Peta	fasilitas	dan	proses	
bisnis	fasyankes	telah	
ditetapkan

Proses	pendararan	fasilitas	dan	
fasyankes	dilembagakan	dalam	
waktu	satu	tahun	setelah	BKNS	
yang	didirikan

l

SO.	
02

Mengimplementasikan	sistem	
registrasi	fasilitas,	penyedia,	dan	
klien.

Keberadaan	darar	fasilitas	
dan	fasyankes

Registrasi	fasilitas	dan	fasyankes	
selesai	dilaksanakan	dalam	waktu	
dua	tahun	setelah	BKNS	didirikan

l

SO.	
02

Mengembangkan	manajemen	dan	
pedoman	pemeliharaan	untuk	
fasilitas	dan	pengembang

Pedoman	manajemen	dan	
pemeliharaan	sudah	
dikembangkan	dan	
digunakan

Pedoman	manajemen	dan	
pemeriharaan	registrasi	fasilitas	
dan	fasyankes	dibuat	dan	dapat	
digunakan	dalam	waktu	dua	tahun	
setelah	BKNS	didirikan

l

SO.	
03

Membangun	rencana	strategis	TIK	
untuk	rumah	sakit	dan	lembaga	
lainnya

Jumlah	rumah	sakit	/	
ins<tusi	yang	menerapkan	
Rencana	Strategis	TIK

Memiliki	rencana	strategis	TIK	
untuk	semua	rumah	sakit	rujukan	
regional,	provinsi,	dan	nasional;	
serta	lembaga	lainnya

lSO.	
03

Membangun	infrastruktur	dan	
layanan	TIK	yang	berkelanjutan.

Jumlah	rumah	sakit	/	
ins<tusi	yang	telah	
menggunakan	LAN	dan	
infrastruktur	lainnya

Semua	rumah	sakit	rujukan	
regional,	provinsi,	dan	nasional	
sudah	menggunakan	LAN

l

SO.	
03

Menghubungkan	fasilitas	dan	
ins<tusi	kesehatan	ke	jaringan	
serat	op<k	nasional

Jumlah	rumah	sakit	/	
ins<tusi	yang	terhubung	ke	
backbone	nasional

Semua	rumah	sakit	rujukan	
regional,	provinsi,	dan	nasional	
sudah	terhubung	ke	jaringan	
backbone	nasional

l

SO.	
03

Mengoperasionalkan	kebijakan	
untuk	pertukaran	informasi

Ketersediaan	kebijakan	
pertukaran	informasi	
fungsional

Kebijakan	pertukaran	informasi	
dibuat	dalam	waktu	satu	tahun	
setelah	BKNS	didirikan

l

SISFOKES SolutionSISFOKES SolutionSISFOKES SolutionSISFOKES SolutionSISFOKES SolutionSISFOKES SolutionSISFOKES SolutionSISFOKES SolutionSISFOKES Solution
SO.
04

Menerapkan	registrasi	elektronik	
tenaga	kesehatan	di	semua	
organisasi	profesi

Proporsi	tenaga	kesehatan	
yang	terdarar

Semua	tenaga	kesehatan	yang	
terdarar	telah	terintegrasi	dengan	
semua	sistem	SDM

lSO.
04

Mengiden<fikasi	dan	
mengintegrasikan	sistem	tenaga	
kesehatan	fungsional	yang	ada	ke	
dalam	SISFOKES

Jumlah	sistem	infomrasi	
tenaga	kesehatan	
fungsional	yang	terintegrasi	
dalam	SISFOKES

Semua	sistem	HR	diintegrasikan	ke	
dalam	registry	penyedia	
profesional

l

SO.
04

Menyempurnakan	proses	
pengelolaan	dan	pemeliharan	
integrasi	registrasi	dalam	SISfOKES

Proporsi	profesional	
kesehatan	yang	terdarar,	
dikelola	dan	dipelihara

Semua	profesional	terdarar l

SO.
05

Mengembangkan	dan	menyetujui	
metodologi	untuk	memberikan	
“blended	learning”

Ketersediaan	metodologi	
pembelajaran	kombinasi	
(blended	learning)

Tersususn	metodologi	
pembelajaran	hibrid

lSO.
05

Mengembangkan	program	dan	
konten	untuk	e-Learning	di	
berbagai	profesional	kesehatan

Proporsi	konten	
pembelajaran	elektronik	
yang	dikembangkan

Konten	elektronik	dikembangkan	
dalam	satu	tahun	setelah	BKNS	
didirikan

l

SO.
05

Menerapkan	plaoorm	e-learning	di	
sektor	kesehatan

Jumlah	tenaga	kesehatan	
yang	menggunakan	sistem

Semua	profesional	kesehatan	
menggunakan	sistem	dalam	waktu	
satu	tahun	setelah	BKNS	didirikan

l

SO.
05

Mengembangkan	sumber	daya	
digital	untuk	mengak<uan	
program	pembelajaran	secara	
offline

Jumlah	sumber	daya	digital	
untuk	profesional	
kesehatan

Memiliki	sumber	daya	digital	untuk	
semua	program	dalam	waktu	dua	
tahun	setelah	BKNS	didirikan

l
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Strategic	Ini2a2veStrategic	Ini2a2veStrategic	Ini2a2ve Indicator/Milestone Target 0 1 2 3
SO.
06

Menerapkan	sistem	elektronik	
untuk	surveilans	dan	respon	
penyakit	secara	terpadu	dan	
terintegrasi	dengan	SISFOKES

Sistem	Pengendalian	dan	
Pencegahan	Penyakit	
berbasis	elektronik	(e-P2P)

Memiliki	e-P2P	yang	berfungsi	
sevcara	penuh	dalam	waktu	dua	
tahun	setelah	BKNS	didirikan

lSO.
06

Menerapkan	sistem	informasi	
elektronik	untuk	pendidikan	dan	
promosi	kesehatan

Jumlah	pendidikan	
kesehatan	dan	program	
promosi	yang	didukung	
oleh	sistem	elektronik

Prrogram	pendidikan	dan	promosi	
kesehatan	sudah	diimplemetasikan

SO.
07

Mengintegrasikan	sistem	informasi	
terkait	dan	program	informasi	
ver<kal	(HIV	/	TB	/	malaria)	ke	
DHIS	2.

Jumlah	sistem	dan	program	
ver<kal	yang	terintegrasi	
dengan	DHIS	2

Semua	sistem	target	dan	program	
ver<kal	terintegrasi	ke	DHIS	2

lSO.
07

Mengintegrasikan	data	dari	rumah	
sakit	rujukan	ke	DHIS	2

Jumlah	rumah	sakit	rujukan	
dengan	data	yang	tersedia	
di	DHIS	2

Informasi	kesehatan	dapat	
dikumpulkan	dari	semua	rumah	
sakit	rujukan

l

SO.
07

Menerapkan	sisfo	berbasis	
masyarakat	yang	terhubungkan	
dengan	sorware	SISFOKES

Proporsi	informasi	
kesehatan	yang	diperlukan,	
yang	sudah	dimasukkan	
dalam	sistem

Semua	informasi	yang	relevan	dan	
sesuai	terkumpul	dalam	HIS	
Berbasis	Komunitas

SO.
08

Menerapkan	sistem	rekam	medik	
elektronik	dengan	alat	pendukung	
keputusan	klinis

Proporsi	rumah	sakit	
menggunakan	sistem	RME

RME	diimplementasikan	di	rumah	
sakit	rujukan	regional,	provinsi	dan	
nasional

lSO.
08

Menerapkan	catatan	kesehatan	
bersama	dan	mediator	informasi	
kesehatan	untuk	layanan	mobile

Proporsi	rumah	sakit	dan	
klinik	diintegrasikan	ke	
dalam	HIE

Semua	rumah	sakit	dan	klinik	
diintegrasikan	ke	dalam	HIE	dan	
dapat	menyediakan	informasi	
pasien

l

SO.
09

Menerapkan	eLMIS	nasional,	
memanfaatkan	sistem	yang	ada

Proporsi	fasilitas	kesehatan	
yang	menggunakan	eLMIS

eLMIS	diterapkan	dan	digunakan	
dalam	waktu	dua	tahun	setelah	
BKNS	didirikan

lSO.
09

Mengintegrasikan	sistem	dengan	
ERP,	WMS,	SISFOKES,	dan	sistem	
HMIS	ada

Jumlah	sistem	yang	
terintegrasi	dengan	eLMIS

Semua	sistem	dari	fasyankes	yang	
ditetapkan	terintegrasi	ke	eLMIS

l

SO.
10

Menerapkan	sistem	informasi	
manajemen	rumah	sakit	(SIM-RS)	
di	fasilitas	kesehatan

Jumlah	rumah	sakit	yang	
menggunakan	SIM-RS

SIM-RS	diterapkan	di	semua	rumah	
sakit	rujukan	regional,	provinsi	dan	
nasional	dalam	waktu	<ga	tahun	
setelah	BKNS	didirikan

lSO.
10

Mengimplementasikan	data	
warehouse	untuk	sumber	daya	
kesehatan	(keuangan,	kedokteran,	
SDM,	dll)

Jumlah	rumah	sakit	/	
lembaga	yang	menyediakan	
data	untuk	data	warehouse

Data	yang	dikumpulkan	dari	rumah	
sakit	rujukan	regional,	provinsi	dan	
nasional	serta	yang	dari	lembaga	
lainnya

l

SO.
10

Menerapkan	sistem	sorware	
perencanaan	terintegrasi	untuk	
mendukung	profil	SISFOKES

Jumlah	Diknes	Provinsi	
yang	menggunakan	
sorware	DHIS2

Perangkat	lunak	DHIS2	telah	
diterapkan	di	semua	Dinkes	
Provinsi

l

SO.
10

Meningkatkan	komunikasi	dan	jasa	
keuangan	jarak	jauh	untuk	
kegiatan	di	daerah

Persen	dari	tenaga	
kesehatan	untuk	
meningkatkan	komunikasi	
dan	jasa	keuangan

l

SO.
11

Mengembangkan	jaringan	
kolabora<f	profesional	kesehatan	
dengan	menggunakan	teknologi	
perangkat	mobile

Jumlah	dokter	yang	
terhubung	dalam	jaringan

Semua	dokter	di	fasilitas	kesehatan	
rujukan	regional,	Provinsi	dan	
nasional	berada	dalam	jaringan

lSO.
11

Menerapkan	sistem	rujukan	
elektronik

Proporsi	pasien	rujukan	
(horizontal	atau	ver<kal)	
yang	ditangani	di	fasilitas	
kesehatan	dan	didukung	
oleh	sistem	elektronik

Sistem	rujukan	elektronik	berfungsi	
secara	horisontal	dan	ver<kal	dari	
kabupaten	ke	provinsi	dan	dari	
provinsi	ke	<ngkat	nasional

l

SO.
12	

Mengimplementasikan	sistem	
informasi	Prokesga	untuk	
mengelola	dan	monitoring	
pelayanan	keluarga	dan	penerima	
manfaat

Jumlah	layanan	yang	
berhasl	dijalankan	dari	
total	target

Semua	pelayanan	kesejahteraan	
sosial	dan	penerima	didukung	oleh	
SISFOKES

l

SO.
13

Menerapkan	sistem	WASH	(Water, 
Sanitation and Hygiene)

Sistem	manajemen	WASH	
disebarkan	dan	digunakan

Sistem	WASH	digulirkan	di	seluruh	
daerah	perkotaan	dan	pedesaan

lSO.
13

Mengintegrasikan	WASH	dengan	
SISFOKES

sistem	WASH	dan	HMIS	
terintegrasi

Informasi	WASH	tersedia	dalam	
sistem	SISFOKES

l

SO.
14

Mengembangkan	stanadrd	
integrasi	SISFOKES	dengan	layanan	
telekesehatan

Jumlah	layanan	yang	
integrasi	ke	telekesehatan

Semua	layanan	telekesehatan	yang	
sesuai	dikembangkan

l l
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SO.
14

Mengimplementasikan	
infrastruktur	telekesehatan	yang	
diperlukan

Jumlah	fasilitas	kesehatan	
yang	memiliki	infrastruktur	
telekesehatan

Infrastruktur	yang	diperlukan	
diterapkan	di	semua	rumah	sakit	
rujukan	regional,	provinsi	dan	
nasional

l

SO.
14

Melaksanakan	pelayanan	
telekesehatan

Jumlah	fasilitas	kesehatan	
menggunakan	jasa	
telehealth

Layanan	telemedisin	/	telekeshatan	
diterapkan	di	semua	rumah	sakit	
rujukan	regional,	provinsi	dan	
nasional

l

Change and AdoptionChange and AdoptionChange and AdoptionChange and AdoptionChange and AdoptionChange and AdoptionChange and AdoptionChange and AdoptionChange and Adoption
SO.	
15

Membentuk	kampanye	kesadaran	
nasional	tentang	program	
SISFOKES

Jumlah	penyelenggaraan	
program	kampanye	
kesadaran	SISFOKES

Se<daknya	ada	4	program	
kampanye	diadakan	se<ap	tahun	
(kuartalan)

l l l lSO.	
15

Mengkaji	ulang	peraturan	yang	
ada	terkait	fasilitas	kesehatan	dan	
akreditasi	untuk	mendukung	
penggunaan	solusi	SISFOKES	dan	
standar	yang	dibutuhkan	untuk	
mendukung	operasional,	
manajemen,	dan	pengambilan	
keputusan

Mereview	peraturan	
fasilitas	dan	peraturan	
akreditasi

Mereview	peraturan	fasilitas	dan	
peraturan	akreditasi	dalam	waktu	
dua	tahun	sejak	BKNS	didirikan

l l

SO.	
15

Mempromosikan	dan	
memberdayakan	perusahaan	lokal	
sesuai	kapasitas	dan	kemampuan	
untuk	mengembangkan	dan	
memelihara	solusi	SIFOKES	

Jumlah	perusahaan	lokal	
yang	diberdayakan	untuk	
pengembangan	solusi	
SISFOKES	dan	
penggunaannya

l

SISFOKES GovernanceSISFOKES GovernanceSISFOKES GovernanceSISFOKES GovernanceSISFOKES GovernanceSISFOKES GovernanceSISFOKES GovernanceSISFOKES GovernanceSISFOKES Governance
SO.	
16

Membangun	Badan	Koordinator	
SISFOKES

Jumlah	pertemuan	
SISFOKES	yang	diadakan

Melakukan	dua	pertemuan	
nasional	BKNS	dalam	waktu	satu	
bulan	setelah	BKNS	didirikan

l lSO.	
16

Membangun	BKNS	en<tas Jumlah	pertemuan	
SISFOKES	yang	diadakan

Memiliki	model	operasi	SISFOKES	
dalam	waktu	satu	tahun	setelah	
BKNS	didirikan

l

SO.	
16

Membangun	fungsi	Koordinasi	
BKNS

Persentase	solusi	
permintaan	SISFOKES	yang	
di<njau	oleh	BKNS

Memiliki	dua	regulasi	TIK	oleh	
Desember	2017

l l l l

Tonggak	pencapaian	dan	target	serta	indikator	pencapaian	yang	diusulkan	harus	disesuaikan	
setelah	 penilaian	 kebutuhan	 SISFOKES	 telah	 didefinisikan	 dengan	 jelas	 oleh	 BKNS.	 Durasi	
se<ap	 tahap	 harus	 diputuskan	 olehKemenkes	 sejalan	 dengan	 ketersediaan	 sumber	 daya,	
khususnya	sumber	dana

lllll
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6. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring	dan	evaluasi	(monev)	merupakan	strategi 	kepemimpinan	dan	pengendalian	untuk	
melacak	 dan	menilai	hasil	 pelaksanaan	roadmap	 atau	 rencana	SISFOKES.	Monev	mengukur	
kinerja	hasil	SISFOKES	dengan	yang	diinginkan	dan	mencari	kelemahan	atau	kesenjangan	yang	
dihadapi	 dalam	pelaksanaan	 aktual	dari	rencana	SISFOKES.	 Hasil	 SISFOKES	 yang	 diinginkan	
berfungsi	 sebagai	 indikator	 untuk	 menilai 	 keberhasilan	 adopsi	 dan	 penggunaan	 SISFOKES	
secara 	nasional.	 Ada 	dua	komponen	monev,	yaitu	memantau	 pelaksanaan	 rencana	(input,	
kegiatan,	 dan	 output	 seper<	 yang	 didefinisikan	 dalam	 rencana)	 untuk	 melacak	 status	
pelaksanaan,	 dan	 memantau	 apakah	 hasil,	 dampak	 dan	 <ngkat	 perubahan	 sesuai	 dengan	
yang	diinginkan

Hasil	dari 	se<ap	 tahap	 dan	 ak<vitas	adalah	 indikator	 keluaran	 (output)	 dan	 hasil	 SISFOKES	
yang	 diinginkan	 adalah	 indikator	 hasil.	 Indikator	 keluaran	 digunakan	 untuk	 mengukur	
penerapan	 SISFOKES	 dan	 indikator	 hasil	 untuk	 mengukur	 hasil 	 adopsi.	 Berbagai	 isu,	
kepen<ngan,	masalah	dan/atau	tantangan	harus	diiden<fikasi	dan	dievaluasi	selama	monev	
untuk	 mengarahkan	 ak<vitas.	 Pelaporan	 status	 secara	 berkala 	 serta	 komunikasi	 harus	
terselenggara	untuk	memas<kan	kesesuaian	keluaran	dan	mencapai	hasil	yang	diharapkan.

Untuk	mengawali	satuan	dasar	pengkuran	indikator	keluaran	dan	hasil,	rumusan	nomor	atau	
angka	yang	 akan	ditentukan	berdasarkan	 data	historis 	atau	nol,	perlu	 disusun	oleh	 sebuah	
kelompok	 kerja.	Model	pengendalian	 dan	proses	monev	nasional	harus	tercakup	pada	saat	
menetapkan	struktur	 pengendalian	SISFOKES,	oleh	karena	dibutuhkan	 untuk	mengarahkan,	
melaksanakan,	 menegakkan,	 memantau,	 dan	 mengevaluasi 	 penerapan	 SISFOKES	 secara	
nasional.

lllll

85



86



7. REKOMENDASI

Rekomendasi	sebagai	<ndak	 lanjut	 penggunaan	KSNKN	 untuk	 mendukung	 Interoperabilitas	
SISFOKES	terkait	erat	dengan	isu	yang	paling	diharapkan	oleh	pengguna	dan	penyedia 	layanan	
dan	perlu	dibahas	secara	intensif

1. Strategi	dan	kepemimpinan:
✴ Mengadopsi	 pendekatan	 secara	 bertahap	 untuk	 mencapai	 data	 kesehatan	 nasional	

bersama	yang	terintegrasi
✴ Menyegerakan	 solusi	 yang	 menjadi	 prioritas	 SISFOKES	 dalam	 mendukung	 program	

kesehatan	utama	pemerintah

2. Keterlibatan	pemangku	kepen<ngan:
✴ Melaksanakan	 lokakarya	 KSNKN	 dengan	 kelompok	 pemangku	 kepen<ngan	 yang	

relevan	untuk	menyempurnakan	dan	memperbaiki	kerangka	jika	dibutuhkan

✴ Membangun	 forum	dan	kelompok	kerja	lintas-sektoral	antara	pemangku	kepen<ngan	
SISFOKES	untuk	mempertajam	tujuan	dan	sasaran.

3. Standar	dan	interoperabilitas:
✴ Mendirikan	 badan	 yang	 memiliki	 mandat	 sesuai	 keperluan	 dokumen	 SISFOKES	 ini,	

untuk	 bekerja	 sama	dengan	 penyedia	 layanan	 kesehatan	 dan	 pihak	 terkait	 lainnya	
dalam	mengembangkan,	mengadopsi	dan	memelihara	profil	KSNKN	dan	standar	dasar.

✴ Menyediakan	 sumber	 daya	 yang	 cukup	 untuk	 BKNS,	 agar	 dapat	 mengembangkan,	
mengadopsi	dan	memelihara	profil	dan	standar	informasi	KSNKN	 untuk	 struktur	data	
dan	pesan,	coding	dan	terminologi	serta	menampilkan	informasi.

✴ Membangun	 Fungsi	Kepatuhan	Nasional	 (na<onal	 compliance	 func<on)	 dalam	 BKNS	
untuk	menguji	dan	membuk<kan	bahwa	 solusi	SISFOKES	memenuhi	 standar,	aturan	
dan	protokol	KSNKN.

✴ Dengan	 bimbingan	 dari	 IHE,	 mengatur	 connectathon	 nasional	 atau	 regional	 untuk	
menguji	 kemampuan	 interoperabilitas	 sistem	 yang	 saat	 ini	 dilaksanakan	 atau	
direncanakan	untuk	implementasi.

4. Pengendalian	dan	regulasi:
✴ Merancang	dan	mengimplementasikan	kerangka	kerja	legislasi	nasional	yang	konsisten	

untuk	perlindungan	informasi,	privasi	dan	persetujuan.
✴ Membangun	 fungsi	 regulasi	 SISFOKES	 yang	 independen	 untuk	 menerapkan	 dan	

menegakkan	kerangka	peraturan	SISFOKES.

✴ Mengembangkan	 BKNS	agar	 dapat	melakukan	koordinasi,	 visibilitas	dan	pengawasan	
kegiatan	program	kerja	SISFOKES.

5. Investasi,	keterjangkauan	dan	keberlanjutan	aplikasi	dan	alat	untuk	mendukung	pelayanan	
kesehatan:
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✴ Mendorong	 investasi	dalam	pengembangan	 dan	penyebaran	 SISFOKES	 yang	memiliki	
prioritas	<nggi,	sesuai	standar	dan	terukur

✴ Membangun	 mekanisme	 untuk	 mendorong	 penyedia	 layanan	 untuk	 berinvestasi	
dalam	pelaksanaan	dan	pemeliharaan	infrastruktur	komputasi	tertentu

6. Manfaat	realisasi:

✴ Menetapkan	program	untuk	mendorong	adopsi	dan	penggunaan	solusi	SISFOKES	yang	
memiliki	prioritas	<nggi.

✴ Melaksanakan	 kampanye	 nasional	 untuk	 meningkatkan	 kesadaran	 atas 	kepen<ngan	
komunikasi	yang	dapat	memberikan	manfaat	bagi	konsumen	dan	penyedia	layanan.

✴ Mendorong	 pelaku	 di	 sektor	 kesehatan	untuk	mengadopsi	 dan	menggunakan	 solusi	
SISFOKES	 yang	menjadi	prioritas	dan	menyesuaikan	pekerjaan	prak<s	mereka	untuk	
mendukung	solusi	ini.

7. Kapasitas	dan	tenaga	kerja:
✴ Menerapkan	 perubahan	 program	 pela<han	 kejuruan	 untuk	 meningkatkan	 jumlah	

tenaga	terampil	maupun	ketersediaan	prak<si	SISFOKES	secara	nasional.

8. Fondasi	SISFOKES:
✴ Mengkoordinasikan	 layanan	 pita	 lebar	 nasional	 yang	 tepat	 untuk	 semua	 penyedia	

layanan.
✴ Menerapkan	 satu	 set	 fondasi	 SISFOKES	 yang	 akan	 menjadi	 basis	 untuk	 pertukaran	

informasi	kesehatan	lintas	sektor	kesehatan	maupun	geografis.
✴ Membangun	 dan	menerapkan	solusi	 nasional	untuk	memungkinkan	iden<fikasi	 yang	

unik	dan	oten<kasi	pasien	/	konsumen	dan	penyedia	layanan.

9. Monitoring	dan	evaluasi	Strategi	SISFOKES	2015-2019:
✴ Membangun	 kapasitas	 dalam	 BKNS	 untuk	 melakukan	 monev	 strategi	 SISFOKES	

2015-2019.

lllll
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LAMPIRAN

Lampiran	A:	

Ringkasan	Konteks	Nasional	Untuk	Pembangunan	eKesehatan

KONTEKS KARAKTERISTIK

I. Eksperimentasi	
dan	awal	adopsi

• eKesehatan	masih	berbasis	proyek	dengan	inisia<f	biasanya	kecil,	jumlahnya	
terbatas	dan	terputus

• Proyek	berupa	konsep	percontohan	di	mana	TIK	diperkenalkan	dalam	konteks	yang	
terbatas

• Proyek	jarang	berkelanjutan	karena	kurangnya	infrastruktur,	keterampilan	dan	
integrasi

• Pasar	TIK	komersial	terfragmentasi	dengan	hanya	sedikit	keahlian	lokalyang		
tersedia

• Pendanaan	dan	dukungan	teknis	sering	disediakan	oleh	badan-badan	bantuan,	
donor	dan	pihak	eksternal

• Kesepatan	internasional	untuk	pelaporan	kesehatan	masyarakat	<dak	dapat	
dipenuhi

2. Pengembangan	
dan	membangun

• eKesehatan	masih	berbasis	proyek,	tetapi	dalam	skala	lebih	besar	disertai	adanya	
kesadaran	yang	lebih	baik	terhadap	potensinya

• Sudah	ada	sistem	dalam	eKesehatan	(misalnya	sistem	informasi	kesehatan,	sistem	
manajemen	rantai	pasokan,	sistem	catatan	medis	elektronik),	namun	tetap	ver<kal,	
terfragmentasi	dan	<dak	mampu	di<ngkatkan

• Sudah	terjadi	pertumbuhan	di	pasar	TIK	komersial	untuk	menarik	vendor	TIK	
internasional.	Vendor	lokal	bermunculan	dan	kebutuhan	pemerintah	mulai	tumbuh

• Inisia<f	seper<	e-government,	e-banking	dan	layanan	TIK	komersial	lainnya	mulai	
berkembang;	namun	sektor	kesehatan	masih	ter<nggal

• Ada	banyak	kegiatan	melalui	proses	belajar	dengan	melakukan	(learning	by	doing),	
dengan	risiko	terhadap	proyek	yang	signifikan

• Badan-badan	penyandang	dana	dan	donor	masih	ak<f;	sektor	swasta	dan	
pemerintah	ljuga	mulai	melakukan	investasi	untuk	pengembangan	dan	adopsi	
teknologi	hemat	biaya

• Kemitraan	publik-swasta	meningkat	jumlahnya
• eKesehatan	sudah	dipandang	sebagai	bagian	dari	upaya	yang	lebih	besar	dalam	

melakukan	ekspansi	di	bidang	TIK	dan	pembangunan	ekonomi
• Awal	keberhasilan	cukup	menjanjikan,	namun	<dak	mungkin	untuk	di<ngkatkan	dan	

dampak	terhadap	kesehatan	masih	terbatas
• Kewajiban	internasional	untuk	pelaporan	kesehatan	masyarakat	kadang-kadang	

dapat	dipenuhi	melalui	sistem	ver<kal
• Contoh	pemanfaatan	eKesehatan	antara	lain		jaringan	telemedisin	yang	lebih	luas,	

penerapan	sistem	RME	secara	terbatas,	sistem	pengadaan	dan	pelacakan	inventaris,	
dan	uji	coba	mKesehatan
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KONTEKS KARAKTERISTIK

III. Peningkatkan	dan	
pengarusutamaan

• Meningkatkan	investasi	dan	adopsi	dengan	basis	kebijakan	yang	lebih	komprehensif
• Pasar	TIK	komersial	sudah	mapan	dengan	vendor	yang	lebih	besar,	baik	

internasional	dan	lokal
• Sektor	kesehatan	mengambil	peran	utama	dalam	perencanaan	dan	menggunakan	

eKesehatan	untuk	menyampaikan	tujuan	pelayanan	kesehatan
• Industri	TIK	kesehatan	berkembang	baik;	dengan	model	bisnis	dan	persaingan	baru,	

layanan	berbayar,	dan	penggan<an	asuransi	meningkat
• Bisnis	baru	dan	peluang	ekonomi	<mbul;	ada	plaoorm	baru	untuk	inovasi	dan	

layanan,	termasuk	untuk	pasar	lain
• Kewajiban	internasional	untuk	pelaporan	kesehatan	masyarakat	dapat	dipenuhi
• Sistem	informasi	kesehatan	semakin	terhubungkan,	namun	masih	menghadapi	

masalah	karena	sistem	legasi
• Contoh	eKesehatan	termasuk	jaringan	rumah	sakit	dan	perawatan,	pemantauan	

kesehatan	di	rumah,	aplikasi	manajemen	penyakit	kronis,	dan	layanan	online	
disesuaikan	untuk		rekam	kesehatan	pribadi
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Lampiran	B:

En2tas	SISFOKES

	En<tas	SISFOKES	harus	memiliki	seperangkat	tanggung	jawab	sbb.
✴ Strategi	 -	 review	 dan	 pemantauan	 hasil	 strategi	 SISFOKES	 dan	 pengembangan	

rekomendasi,	dan	prioritas	strategis	untuk	diper<mbangkan	oleh	BKNS.

✴ Investasi 	 -	 pengusulan	 pengembangan	 investasi	 SISFOKES	 dan	 kasus	 bisnis	 untuk	
diper<mbangkan	 oleh	 BKNS,	 dan	 diverifikasi	 oleh	 Pusda<n	 untuk	 penganggaran	 dan	
pelacakan	investasi	terhadap	SISFOKES	yang	telah	didanai	oleh	pemerintah.

✴ Eksekusi	 -	 koordinasi	 inisia<f	 proyek	 tertentu,	 adopsi,	 perubahan	dan	solusi	 aliran	 kerja	
SISFOKES,	 dengan	 fokus	 pada	 pengiriman	 tepat	 waktu	 dan	 terhadap	 p	 anggaran	
royek-proyek,	 pelaporan	 kemajuan	 proyek,	 dan	 pengelolaan	 dependensi	 proyek,	 risiko	
dan	isu-isu.

✴ Pengembangan	Standar	 -	 definisi,	pemeliharaan	dan	peningkatan	 standar	 SISFOKES	 dan	
pelaksanaan	proses	yang	konsisten	untuk	melakukan	pekerjaan	ini.

✴ Solusi	 Kepatuhan	 -	 pengujian	 apakah	 produk	 perangkat	 lunak	 SISFOKES	 dan	 solusi	
memuaskan	sesuai	yang	disepaka<	berdasarkan	kriteria	ser<fikasi	dan	standar	nasional.

Fungsi-fungsi	ini 	awalnya	harus	berada	dalam	satu	kesatuan	SISFOKES	untuk	memungkinkan	
mereka 	 yang	 akan	 didirikan	 tetap	 akan	 terkoordinasi.	 Setelah	 fungsi	 telah	 matang,	
per<mbangan	 dapat	 diberikan	 untuk	 memisahkan	 fungsi-fungsi	 yang	 terbaik	 agar	 dapat	
beroperasi	sebagai	en<tas	yang	berbeda	dalam	jangka	panjang.
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Lampiran	C:	

Blok	Bangunan	dari	Sistem	Informasi	Kesehatan	Indonesia

Sistem	 Informasi 	 Kesehatan	 Indonesia 	 terdiri	 dari	 tujuh	 blok	 bangunan	 informasi	 [6].	 Blok	
bangunan	itu	sendiri	bukanlah	sistem,	tetapi	hanya 	sebuah	sistem	pengelompokan	informasi	
serupa	 yang	 akan	 disusun	 menjadi	 sebuah	 bangunan	 yang	 memiliki	 fungsi	 seper<	 yang	
terlihat	pada	gambar:
1. Informasi	upaya	kesehatan,	berisi	informasi	tentang:

1.1. pelaksanaan	pencegahan,	peningkatan,	pengobatan,	dan	rehabilitasi	kesehatan
1.2. fasilitas	kesehatan.

2. Peneli<an	dan	pengembangan	informasi	kesehatan,	berisi	informasi	tentang:
2.1. hasil	peneli<an	dan	pengembangan	kesehatan
2.2. hak	kekayaan	intelektual	dalam	kesehatan.

3. Informasi	tentang	pembiayaan	kesehatan,	berisi	informasi	tentang:
3.1. sumber	dana
3.2. alokasi	dana
3.3. pengeluaran.

4. Informasi	sumber	daya	manusia	kesehatan,	berisi	informasi	tentang:
4.1. jenis,	 jumlah,	 kompetensi,	 otoritas,	 dan	 pemerataan	 sumber	 daya	 manusia	

kesehatan
4.2. sumber	 daya 	 untuk	 pengembangan	 dan	 pemberdayaan	 sumber	 daya	 manusia	

kesehatan
4.3. pelaksanaan	pengembangan	dan	pemberdayaan	sumber	daya	manusia	kesehatan.

5. Informasi	farmasi,	perangkat	medis,	dan	makanan,	berisi	informasi	tentang:
5.1. jenis,	bentuk,	material,	kuan<tas	dan	khasiat	sediaan	farmasi
5.2. jenis,	bentuk,	jumlah,	dan	manfaat	dari	alat	kesehatan
5.3. jenis	dan	isi	dari	makanan.

6. Manajemen	informasi	dan	peraturan	kesehatan,	berisi	informasi	tentang:
6.1. perencanaan	kesehatan
6.2. pembinaan	 dan	 pengawasan	 upaya	 kesehatan,	 peneli<an	 dan	 pengembangan	

kesehatan,	 pembiayaan	 kesehatan,	 sumber	 daya	manusia	kesehatan,	 farmasi,	alat	
kesehatan,	makanan,	dan	pemberdayaan	masyarakat

6.3. kebijakan	kesehatan
6.4. produk	hukum

7. Pemberdayaan	informasi,	berisi	informasi	tentang:
7.1. jenis	organisasi	masyarakat	yang	peduli	dengan	kesehatan
7.2. hasil	pemberdayaan	masyarakat
7.3. kesehatan,	termasuk	mobilisasi	masyarakat
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Lampiran	D:	

Agenda	Strategi	Kerjasama	Negara	WHO	2013-2017

Sejalan	dengan	rencana	pembangunan	nasional,	 Indonesia	telah	mengembangkan	dokumen	
Strategi	 Kesehatan	 jangka	panjang	 2005-2025.	 Strategi	kesehatan	 jangka 	menengah	 kedua	
2009-2014	berakhir	pada	2014	dan	proses	pelaksanaan	strategi	kesehatan	jangka	menengah	
ke<ga	2015-	2019	sedang	berlangsung.	Dokumen	perencanaan	strategis	nasional	2011-2025	
di	HRH	di	tempat.	Rencana	induk	TIK	Kesehatan	Kemenkes	masih	membutuhkan	revisi.	[7]

Prioritas	Strategi Area	Fokus	Utama	untuk	Kerjasama	WHO

PRIORITAS	STRATEGI	1:
Memberikan	dukungan	teknis	dan	
manajemen	untuk	membantu	
mempertahankan	dan	
memperkuat	program	kunci	
dalam	mencegah	dan	
mengendalikan	penyakit	menular.

✴ Memperluas	jangkauan	dan	dampak	intervensi	HIV	untuk	
pencegahan,	pengendalian	dan	perawatan

✴ Memberikan	dukungan	teknis	terus	mengatasi	MDR	dan	XDR	TB	dan	
TB-HIV	co-infeksi	melalui	intervensi	seper<	pengendalian	infeksi	TB	
dan	pengobatan,	pemantauan	resistensi	obat,	peneli<an	operasional	
dan	TB-HIV	kolaborasi

✴ Mempromosikan	pelaksanaan	terapi	kombinasi	untuk	pengobatan	
malaria,	serta	cakupan	yang	lebih	luas	dari	pemanfaatan	kelambu	
untuk	pencegahan	dan	pengendalian	malaria

✴ Dukungan	teknis	untuk	Penyakit	Tropis	Terabaikan	(NTD)	yang	
pen<ng	dalam	kesehatan	masyarakat,	terutama	limfa<k	Filariasis,	
Kusta,	Frambusia,	Schistosomiasis	dan	cacingan	yang	ditransmisikan	
tanah

✴ Mendukung	pencapaian	imunisasi	anak	yang	universal	di	se<ap	desa

PRIORITAS	STRATEGI	2:
Meningkatkan	pendekatan	
kesehatan	masyarakat	dalam	
pencegahan	dan	pengendalian	
penyakit	<dak	menular

✴ Mendukung	pemantauan	prevalensi	penyakit	<dak	menular	dan	
faktor	risiko	yang	terkait

✴ Mendukung	pelaksanaan	“best	pracDce”	dalam	pengendalian	
tembakau;	serta	kepatuhan	dan	pelaksanaan	terhadap	Konvensi	
Kerangka	Kerja	WHO	untuk	Pengendalian	Tembakau

✴ Mendukung	pencegahan	dan	promosi	kesehatan	untuk	mengontrol	
dan	mencegah	NCD

PRIORITAS	STRATEGI	3:
Mempromosikan	kebijakan	dan	
memperkuat	program	untuk	
meningkatkan	kesehatan	anak,	remaja	
dan	reproduksi

✴ Mendukung	peningkatan	akses	ke	layanan	kesehatan	berkualitas	
terhadap	ibu,	neonatal,	anak,	dan	remaja

✴ Mempromosikan	diversifikasi	pelayanan	kesehatan	reproduksi	dan	
seksual,	termasuk	kesehatan	remaja,	infeksi	saluran	reproduksi	dan	
kanker,	dan	penuaan	yang	sehat

✴ Menganjurkan	penguatan	kapasitas	nasional	untuk	mengintegrasikan	
kesetaraan	gender	dan	pendekatan	hak	asasi	manusia	ke	dalam	
kebijakan	dan	program

✴ Mempromosikan	Kesetaraan	Gender	dan	Kesetaraan	serta	melawan	
<ndakan	kekerasan	terhadap	perempuan

PRIORITAS	STRATEGI	4:
Mendukung	upaya	nasional	untuk	
mempromosikan	kebijakan	dan	
memperkuat	sistem	kesehatan	
untuk	meningkatkan	akses	ke	
layanan	kesehatan	yang	
berkualitas	dalam	mendukung	
Universal	Health	Coverage	(UHC)

✴ Memperkuat	manajemen	dan	inovasi	dalam	sistem	kesehatan	dengan	
mendukung	pelaksanaan	peraturan	untuk	penyediaan	pelayanan	
kesehatan	publik	dan	swasta	sesuai	dengan	UHC

✴ Memperkuat	kapasitas	kelembagaan	SDMK	dengan	mendukung	
tercapainya	standar,	protokol,	pela<han	pra-layanan	dan	
pengembangan	profesional	berkelanjutan	yang	tepat	bersama	
dengan	mendukung	implementasi	strategi	global	dan	nasional	sumber	
daya	manusia	kesehatan

95



Prioritas	Strategi Area	Fokus	Utama	untuk	Kerjasama	WHO

untuk	meningkatkan	akses	ke	
layanan	kesehatan	yang	
berkualitas	dalam	mendukung	
Universal	Health	Coverage	(UHC)

✴ Mendukung	revisi	(sesuai	kebutuhan)	dan	pelaksanaan	kebijakan	obat	
nasional	termasuk	pengadaan	obat-obatan	dan	manajemen	rantai	
pasokan	bersama	dengan	jaminan	kualitas	obat-obatan,	peralatan	
dan	obat-obatan	tradisional

✴ Memperkuat	dan	melembagakan	sistem	informasi	kesehatan	
terintegrasi	dengan	sistem	informasi	UHC	bersama	dengan	penguatan	
kapasitas	untuk	pemanfaatan	data	SISFOKESdalam	perencanaan	dan	
pengambilan	keputusan.

PRIORITAS	STRATEGI	5:
Memperkuat	kesiapan,	
pengawasan	dan	respon	yang	
efek<f	terhadap	wabah	penyakit,	
keadaan	darurat	kesehatan	
masyarakat	yang	akut	dan	
manajemen	yang	efek<f	dari	
aspek	kesehatan	yang	
berhubungan	dengan	bencana	
kemanusiaan

✴ Meningkatkan	kapasitas	sistem	perawatan	kesehatan	untuk	
menangani	kasus	rawan	penyakit	epidemi	dan	mencegah	infeksi	
didapat	di	rumah	sakit

✴ Memperkuat	pengawasan,	cepat-tanggap	dan	kesiapan	menghadapi	
wabah	penyakit	dan	pandemi,	terutama	dalam	konteks	Peraturan	
Kesehatan	Internasional	(IHR	2005)

✴ Memperkuat	mi<gasi	darurat	dan	kesiapsiagaan,	termasuk	bahaya	
dan	kerentanan	penilaian	yang	lebih	baik
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Lampiran	E:	

Roadmap	untuk	Pengukuran	dan	Akuntabilitas	Kesehatan

Roadmap	 menggambarkan	 perubahan	 besar	 cara	 kerja	 komunitas	 internasional	 dalam	
membangun	 kerja	 sama	 diantara	 negara-negara	 untuk	 menghasilkan	 pengukuran	 dan	
akuntabilitas	 yang	 lebih	 akurat	 dan	 berkelanjutan	 terhadap	 kesehaan	 yang	 berhubungan	
dengan	SDGs.	Proses	ini	akan	berproses	dalam	<ga	tahap	selama	lima	belas	tahun	ke	depan	
[45]:

FASE	1,	2015-2017:	Dukungan	dan	konsensus

✴ Par<sipasi	 negara	 berpenghasilan	 rendah	 dan	menengah	 dalam	 rangka	 melengkapi	
prioritas	 penilaian	 dan	 iden<fikasi	 untuk	 memperkuat	 sistem	 informasi	 kesehatan	
mereka,	memanfaatkan	norma-norma	dan	pedoman	internasional

✴ Pembuatan	 jadwal	 nasional	 untuk	 para	pemangku	 kepen<ngan	 dan	 investor	 dalam	
rangka	membuat	komitmen	untuk	rencana	nasional	dan	mekanisme	akuntabilitas.

✴ Kesehatan	terkait	SDGs,	target,	 indikator,	dan	pentahapan	yang	harus	disepaka<	dan	
disahkan	oleh	semua	negara	anggota	melalui	mekanisme	tata	kelola	WHO	dan	United	
NaDons	General	Assembly	(UNGA).

✴ Penyelesaian	dari	lima 	tahun	rencana	implementasi	Roadmap	global,	dengan	tonggak	
pencapaian,	 prioritas	 investasi	 nasional	 dan	 internasional,	mekanisme	 akuntabilitas,	
dan	pengaturan	pelaksanaan.

✴ PBB,	Bank	Dunia,	USG	dan	mitra	lainnya	membangun	komunitas	prak<si	dan	kelompok	
kerja	teknis,	membangun	beranjak	dari	mekanisme	pemantauan	MDG	yang	ada.

✴ Peluncuran	program	global	kolabora<f	atas	barang	publik	untuk	mendukung	informasi	
kesehatan	negara	dan	plaoorm	akuntabilitas.

✴ Peluncuran	 Fasilitas 	Pembiayaan	 Global	 untuk	 reproduksi,	 ibu,	 bayi	 baru	 lahir,	 dan	
anak	kesehatan,	termasuk	jendela	investasi	CRVS

TAHAP	 2,	 2018-2024:	 Investasi	 dalam	 rangka	 untuk	 informasi	 kesehatan	 negara	 dan	
pladorm	akuntabilitas

✴ Donor	utama	memimpin	upaya	transisi	dari	investasi	dan	pelaporan	program-spesifik	
ke	pelaporan	yang	menggunakan	sistem	informasi	kesehatan	nasional.

✴ Berdasarkan	 penilaian	masing-masing	 negara,	 sistem	CRVS	 akan	disesuaikan	 dengan	
standar	internasional;	jadwal	sensus	reguler	akan	dibentuk;	survei	rumah	tangga	akan	
dilakukan	 sesuai	 dengan	 program	 reguler;	 Fasilitas	 kesehatan	 nasional	 akan	
membangun	kapasitas	informasi	yang	mencakup	surveilan	 dan	 respon;	 standar	 data	
dan	 interoperabilitas 	untuk	 sistem	 eHealth	 akan	 dibentuk	 dan	 disebarluaskan;	 dan	
lembaga	pemerintah	terkait	dan	mitra	internasional	akan	memiliki	akses	ke	data 	dasar	
sistem	kesehatan,	seper<	rekening	 kesehatan	nasional	tahunan,	dan	data	set	minimal	
bagi	tenaga	kerja.
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FASE	3,	2025-2030:	pengukuran	dan	akuntabilitas	berkelanjutan

✴ Negara-negara	melakukan	transisi	dari	bantuan	pembangunan	 internasional,	 dengan	
dukungan	 yang	 cukup	 untuk	 memperkuat	 dan	 mempertahankan	 sistem	 informasi	
kesehatan.

Roadmap untuk Informasi dan Akuntabilitas

Country Roadmap Global/Regional

5	countries	completed	HIS	investment	plan 2015 Glion	consensus	M4H	Summit
Agree	health	related	SDGs	12	countries	
completed	HIS	investment	plan	Joint	health	
sector	review

2016 Launch	of	Global	Financing	Facility
UNGA	fInalize	SDGs	Establish	UN	health	
monitoring	sub-group	Expert	and	social	
accountability	review	WHA	endorse	
roadmap	Final	MDG	report

25	countries	completed	HIS	investment	plan

Joint	health	sector	review

2017 SDG	progress	report
Baseline	“Countdown”	progress	report	
WHA	health-related	SDG	review

35	countries	completed	HIS	investment	plan

Joint	health	sector	review

2018 SDG	progress	report

45	countries	completed	HIS	investment	plan

Joint	health	sector	review

2019 SDG	progress	report
Expert	and	social	accountability	review

55	countries	completed	HIS	investment	plan

Joint	health	sector	review

2020 SDG	progress	report
1st	“Countdown”	progress	report
WHA	health-related	SDG	review

62	countries	completed	HIS	investment	plan

Joint	health	sector	review

2021 SDG	progress	report

68	countries	completed	HIS	investment	plan

Joint	health	sector	review

2022 SDG	progress	report
Expert	and	social	accountability	review

75	countries	completed	HIS	investment	plan

Joint	health	sector	review

2023 SDG	progress	report
2nd	“Countdown”	progress	report
WHA	health-related	SDG	review

81	countries	completed	HIS	investment	plan

Joint	health	sector	review

2024 SDG	progress	report
WHA	health-related	SDG	review

Joint	health	sector	review 2025 SDG	progress	report

Joint	health	sector	review 2026 SDG	progress	report
3rd	“Countdown”	progress	report

Joint	health	sector	review 2027 Expert	and	social	accountability	review
Joint	health	sector	review 2028 SDG	progress	report

4th	“Countdown”	progress	report
WHA	health-related	SDG	review

Joint	health	sector	review 2029 Final	SDG	progress	report
Expert	and	social	accountability	review

Joint	health	sector	review 2030 UNGA	review	progress	of	SDGs
Final	“Countdown”	progress	report
WHA	health-related	SDG	review
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Lampiran	F:	

Rencana	Strategik	Asia	eHealth	Informa<on	Network	(AeHIN)	:	2012	–	2017

Dalam	 upaya 	 membangun	 SISFOKES	 yang	 juga	 dapat	 digunakan	 untuk	 kepen<ngan	
pertukaran	informasi	di	kawasan	ASEAN,	beberapa	kegiatan	dalam	empat	strategi	AeHIN	dan	
telah	 mampu	 diimplementasikan	 akan	 diadopsi	 sebagai	 salah	 satu	 panduan	 dalam	
mempersiapkan	 rencana	aksi	 SISFOKES.	 Deskripsi	 <ndakan	 dalam	 rencana	 strategis	 AeHin	
adalah	sebagai	berikut:

m	

STRATEGI TINDAKAN

1. Membangun	
kapasitas	dalam	
eKesehatan,	
Sistem	Informasi	
Kesehatan	(SIK),	
dan	Catatan	Sipil	
dan	Vital	
Sta2s2k	(CRVS)	
secara	nasional	
dan	regional

1.1. Melaksanakan	srategi	dan	rencana	eHealth	nasional,	SIK,	dan	CRVS.
✴ Membangun	mekanisme	pengendalian	mul2-stakeholder	untuk	melakukan	

advokasi,	koordinasi,	dan	mengelola	perubahan	dan	risiko
✴ Menerapkan	“best	pracDce”	untuk	asesmen,	perencanaan	strategis,	biaya,	

rencana	pelaksanaan,	serta	monitoring	dan	evaluasi
• eHealth	-	WHO-ITU	"NaDonal	eHealth	Strategi	Toolkit"
• HIS	-	HMN	"Framework	and	Standar	for	country	HIS"
• CRVS	-	WHO-UQ	"Meningkatkan	kualitas	dan	penggunaan	informasi	

kelahiran,	kema<an	dan	penyebab-kema<an:	pedoman	untuk	review	
berbasis	standar	pemerintah"

2. Menganjurkan	jalur	karir	dalam	eHealth,	SISFOKESdan	CRVS	untuk	dibahas	
dalam	sektor	anggaran	tahunan,	pela<han	dan	rencana	kerja.

✴ Menetapkan	kompetensi	eKesehatan	/	SISFOKES/	informa2ka	kesehatan	bagi	
para	profesional	kesehatan	masyarakat	di	negara-negara	berpenghasilan	rendah	
dan	menengah

✴ Mempromosikan	pengembangan	asosiasi	nasional	dan	konferensi	untuk	
informa<ka	kesehatan

✴ Mengadakan	lokakarya	nasional,	melakukan	pra	pela2han	dan	magang,	serta	
mendukung	pertukarandan	beasiswa	internasional	dalam	eKesehatan,	SIK,	dan	
CRVS	untuk	profesional	maupun	anggota	AeHIN

✴ Mendukung	kolaborasi	inter-universitas	untuk	pengembangan	kurikulum	pada	
e-kesehatan	/	SISFOKES/	informa<ka	kesehatan	dalam	program	sarjana	dan	
pascasarjana

✴ Promosikan	peneli<an	/	publikasi	bersama	pada	e-kesehatan	/	SISFOKES/	
informa<ka	kesehatan,	dan	isu-isu	CRVS

3. Mempromosikan	eKesehatan,	SIK,	dan	CRVS	antara	para	pemangku	kepen2ngan	
non-kesehatan		(misalnya,	Biro	Sta<s<k;	Departemen	TIK,	Keuangan,	
Perencanaan,	Keadilan	atau	Catatan	Sipil,	dan	penyedia	layanan	kesehatan	
swasta)

✴ Menganjurkan	dalam	forum	nasional	maupun	internasional	untuk	melakukan	
aksi	dalam	eKesehatan,	SIK,	dan	CRVS	pada	berbagai	kementerian	mul<-sektor	
yang	relevan	(misalnya,	Majelis	Kesehatan	Dunia,	pertemuan	<ngkat	<nggi,	
Pertemuan	Regional	Komite)
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STRATEGI TINDAKAN

2. Meningkatkan	
bantuan	
asistensi	dan	
pertukaran	
pengetahuan	
serta	berbagi	
melalui	jaringan	
yang	efek2f.

1. Mengadakan	konferensi	dan	lokakarya	mul2-negara	secara	teratur	dan	terdiri	
dari	para	pembuat	kebijakan	dan	pelaksana.

✴ Mempromosikan	eKesehatan,	SIK,	dan	CRVS	dengan	cara	berbagi	sistem,	
belajar	bersama	dan	saling	membantu

✴ Mengeksplorasi	teknik	dan	alat	bantu	secara	inova<f	untuk	menyelesaikan	
masalah	teknis	eKesehatan,	SIK,	dan	CRVS

✴ Mempromosikan	standar	kerangka	kerja,	data	set	,	dan	pladorm	dari	
standardisasi	dan	interoperabilitas

2. Mengembangkan	plaoorm	eLearning	dan	repositori	secara	terbuka	untuk	AeHIN.
✴ Membangun	Situs	web	AeHIN	(www.aehin.org)
✴ Memanfaatkan	HingX	(www.hingx.org)	untuk	mengakses	dan	berbagi	artefak	

(seper<	standar	terbuka	/	infrastruktur	open	source	dan	solusi	tumpukan)
✴ Mengembangkan	peta	ak2vitas	eKesehatan,	SIK,	dan	CRVS	di	AeHIN	
✴ Memulai	akademi	eKesehtan	terbuka	AeHIN
✴ Mendukung	pengembangan	Centres	of	Excellences	dalam	eKesehatan,	SIK,	dan	

CRVS	di	masing-masing	negara

3. Mempromosikan	
standar	dan	
interoperabilitas	
di	dalam	dan	di	
antara	negara

1. Mewujudkan	eKesehatan,	SIK,	dan	CRVS	“best	pracDces”	dalam	sistem	dan	solusi	
perencanaan,	desain,	pengembangan,	implementasi,	operasi,	dan	
pemeliharaan.

✴ Mempromosikan	standarisasi	dan	interoperabilitas	dari	sistem	kesehatan	
(interoperabilitas	organisasi	dan	teknologi)

✴ Menerapkan	pendekatan	arsitektur	enterprise,	seper<	Persyaratan	Kolaborasi	
Pengembangan	Metodologi	(CRDM),	untuk	menilai	kebutuhan	pengguna,	
mengumpulkan	persyaratan,	dan	spesifikasi	desain

✴ Mendemonstrasikan	interoperabilitas	nasional	dan	regional	sistem	dan	solusi	
eKesehatan

✴ Menerapkan	teknik	manajemen	program	untuk	perencanaan,	biaya,	
dokumentasi	teknis,	perubahan,	risiko,	pengujian,	jaminan	kualitas,	operasional,	
dan	pemeliharaan.

2. Mengiden<fikasi,	mengembangkan,	menerapkan	standar	data	kesehatan	yang	
tepat.

✴ Melakukan	lokakarya	nasional		tentang	standar	data	kesehatan	nasional	dan	
interoperabilitas

✴ Melakukan	pela2han	pada	standar	prioritas	tertentu

4. Meningkatkan	
kepemimpinan,	
pengendalian	
yang	
berkelanjutan,	
serta	monitoring	
dan	evaluasi.

1. Membangun	dan	memelihara	mekanisme	koordinasi	antar	lembaga	secara	
resmi	untuk	pengelolaan	dan	pengawasan	eKesehatan,	SIK,	dan	CRVS

2. Meningkatkan	keterampilan	kepemimpinan,	pengembangan	organisasi,	
perubahan	dan	manajemen	risiko	dalam	eKesehatan,	SIK,	dan	CRVS

3. Memperluas	hubungan	antara	sektor	publik	dan	swasta.
✴ Mengembangkan	kemitraan,	penasehat	teknis,	dan	kelompok	konsulta<f
✴ Memperpanjang	koordinasi	di	2ngkat	sub-nasional
✴ Mempromosikan	Tanggung-jawab	Sosial	Perusahaan	(CSR),	seper<	dalam	

industri	telekomunikasi

4. Menyediakan	atau	memperkuat	dasar	hukum	dan	kebijakan	untuk	
meningkatkan	sistem	dan	solusi	eKesehatan,	SIK,	dan	CRVS.

5. Melakukan	monev	untuk	memas<kan	bahwa	penguatan	sistem	eKesehatan,	SIK,	
dan	CRVS	berjalan	sesuai	dengan	prioritas	kesehatan	nasional.

lllll
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Lampiran	G:	

Proposal	untuk	Badan	Koordinasi	Nasional	SISFOKES	(BKNS)

Lingkup tanggung-jawab BKNS
✴ Strategi:	mereview	dan	memantau	hasil	pelaksanaan	strategi	SISFOKES	serta	membuat	

rekomendasi	 dan	 prioritas 	 pengembangan	 untuk	 diper<mbangkan	 oleh	 Komite	
Pengarah	SISFOKES

Gambar	G-1.	Konteks	Tanggung	Jawab	BKNS

✴ Investasi:	 membuat	 usulan	 pengembangan	 sistem	 dan	 investasi	 SISFOKES	 sebagai	
bahan	 per<mbangan	 oleh	 Komite	 Pengarah	 SISFOKES,	 serta	 melakukan	 monitoring	
dana	investasi	SISFOKES

✴ Eksekusi:	 mengkoordinasikan	 inisia<f	 proyek	 baru	 menyangkut	 fondasi,	manajemen	
perubahan,	 dan	 keselarasan	 arah	 pengembangan	 SISFOKES,	 dengan	 berfokus	 pada	
ketepatan	 waktu	 dan	 biaya;	 pelaporan	 kemajuan	 proyek;	 serta	 mengatasi	
ketergantungan	proyek,	risiko,	dan	isu-isu	terkait

✴ Pengembangan	 standar:	 mendefinisikan,	 memelihara,	 dan	 meningkatkan	 standar	
SISFOKES	serta	mengimplementasikan	proses	secara	konsisten

Target Aktivitas
✴ Memberikan	bimbingan	kepemimpinan	dan	strategi	dalam	mewujudkan	SISFOKES	agar	

sejalan				dengan	prioritas	dan	strategi	SISFOKES
✴ Memberikan	 dukungan	 eksper<se	 dan	 pengetahuan	 SISFOKES	 dalam	 upaya	

mem[erluas	jangkauan	pelayanan.
✴ Mengawasi	pelaksanaan	strategi	SISFOKES.
✴ Menginisiasi	SISFOKES	di	<ngkat	nasional,	regional,	dan	kabupaten/kota.

✴ Mengatur	dan	menyusun	prioritas	terkait	kebijakan	dan	proyek	SISFOKES,	serta 	menilai	
dan	mengiden<fikasi	start-up	dan	proyek	SISFOKES	berikutnya.

✴ Mengkoordinasikan	perumusan	dan	kajian	Strategi	SISFOKES.

✴ Mengawasi	rencana	 SISFOKES,	 standar,	 dan	 pelaksanaan	yang	 harmonis	dari	 semua	
proyek.

✴ Menetapkan	kriteria	untuk	seleksi	berbagai	solusi	masalah	SISFOKES.
✴ Mengiden<fikasi	peluang	untuk	bekerja	sama	dengan	mitra	nasional	dan	internasional.

Strategi eKesehatan Nasional

Manajemen Portofolio Nasional Manajemen Produk / Solusi Nasional

Strategi	menyediakan	
panduan	untuk	mengelola	
solusi/produk	nasional

Strategi	menyediakan	
panduan	untuk	portofolio

Strategi	dalam	menyediakan	panduan	untuk	mengelola	solusi/produk	dan	
inisia5f	portofolio	nasional	memiliki	saling	ketergantungan
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✴ Mengupayakan	peluang	pendanaan	dan	investasi	untuk	mendukung	Strategi	SISFOKES.
✴ Memberikan	 saran	 kepada	Menteri	 dan	 para	 pemangku	 kepen<ngan	 terkait	 alokasi	

atau	realokasi	sumber	daya	yang	sesuai	untuk	mencapai	Strategi	SISFOKES.

Sasaran Kegiatan BKNS
BKNS	 beranggotakan	 wakil	 dari	 Ditjen/Badan	 di	 Kementerian	 Kesehatan,	 Rumah	 Sakit,	
lembaga	pemerintah	 lainnya,	 asosiasi,	mitra	dan	 ahli,	yang	memiliki	kompetensi	dalam	
sistem	 kesehatan	 atau	 infrastruktur	 kesehatan.	 Keterlibatan	 lembaga	dan	 sektor	di	 luar	
anggota	komite	akan	dilakukan	melalui 	proses	kerja 	sama	kemitraan.	Kompetensi	diantara	
anggota	 BKNS	 harus	 ditetapkan	 secara	 seimbang,	 sebagai	 upaya	 untuk	 mengatasi	
tantangan	di	lapangan	yang	menjadi	ruang	lingkup	BKNS,	termasuk:					

Membangun Kerjasama
Termasuk	dalam	tema	ini	yaitu	menyiapkan	kategori	kebijakan	dan	isu-isu	yang	dapat	
meningkatkan	kemampuan	pengembang,	departemen,	organisasi,	dan	yurisdiksi	untuk	
bekerja	di	lingkungan	yang	terkoordinasi	dalam	meningkatkan	pelayanan	kesehatan.

1. Menciptakan	 lingkungan	 yang	 kondusif:	 Kategori 	 ini	mencakup	 masalah-masalah	
kebijakan	 yang	 berkaitan	 dengan	 pembangunan	 lingkungan	 yang	 kondusif	 untuk	
adopsi	kelancaran	solusi	SISFOKES.

2. Berbagi 	 informasi,	 pengetahuan	 dan	 praktek:	 Kategori	 ini	 mencakup	 berbagai	
kebijakan	 yang	 terkait	 dengan	 proses	 pertukaran	 informasi,	 pengetahuan,	 dan	
kegiatan	antara	organisasi.

3. Mempermudah	pertukaran	informasi.	Kategori	ini	mencakup	isu-isu	kebijakan	yang	
memungkinkan	kelancaran	pertukaran	informasi	dari	satu	stakeholder	ke	yang	lain	
atau	dari	satu	lembaga	ke	lembaga	yang	lain.

4. Membangun	 keamanan	 pertukaran	 informasi.	 Kategori	 ini	 mencakup	
masalah-masalah	kebijakan	yang	terkait	dengan	pertukaran	informasi 	secara	aman	
dan	terintegrasi.

5. Tantangan	untuk	 perawatan	 jaringan.	 Kategori	 ini	mencakup	 berbagai	tantangan	
yang	dapat	dihadapi	selama	penyediaan	perawatan	jaringan.

Memfasilitasi Pertukaran Informasi Lintas Yurisdiksi
Termasuk	dalam	 tema	ini	 yaitu	menyiapkan	kebijakan	dan	 isu-isu	 yang	 berhubungan	
dengan	 pertukaran	 informasi	dan	penyediaan	pelayanan	 kesehatan	 antara	yurisdiksi	
yang	berbeda.

1. Portabilitas 	 profesional.	 Kategori	 ini	 berkaitan	 dengan	 isu-isu	 yang	 berkaitan	
dengan	 kewenngan	 fasilitas	 pelayanan	 kesehatan	 untuk	 memberikan	 perawatan	
kepada	pasien	atau	memberi	eksper<se	kepada	dokter	di	wilayah	hukum	selain	di	
mana	mereka	sedang	berlisensi.

2. Tantangan	dalam	praktek	antar-yurisdiksi.	 Kategori	ini	mencakup	isu-isu	kebijakan	
yang	dapat	menimbulkan	tantangan	untuk	pelaksanaan	SISFOKES	antar-yurisdiksi.
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Memperkecil Kesenjangan Digital
Termasuk	dalam	tema	ini	yaitu	menyiapkan	kebijakan	dan	isu-isu	yang	meningkatkan	
penggunaan	SISFOKES	antara	populasi	yang	paling	membutuhkan	untuk	meningkatkan	
pelayanan	kesehatan.

1. Meningkatkan	 penetrasi	 layanan.	 Kategori	 ini	 terdiri 	 dari	 isu-isu	 kebijakan	 yang	
dapat	 meningkatkan	 kemampuan	 teknologi	 untuk	 menjangkau	 kelompok	
masyarakat	miskin,	terpencil	dan	paling	rentan.

2. Mengembangkan	 kebijakan	 "Terbuka".	 Kategori	 ini	 mencakup	 isu-isu	 kebijakan	
yang	dapat	membuat	SISFOKES	tersedia 	untuk	kelompok	miskin	dan	terpencil	dari	
populasi.

Mengintegrasikan berbagai sistem yang sudah ada
Termasuk	dalam	tema	ini	yaitu	menyiapkan	kebijakan	dan	isu-isu	yang	memungkinkan	
integrasi	 proyek	 SISFOKES	 dan	 program	 dengan	 layanan	 reguler.	 Masalah-masalah	
yang	tercakup	dalam	tema	ini	dikelompokkan	di	bawah	empat	kategori	berikut:

1. Mencapai	tujuan	yang	 lebih	 luas	melalui	 Integrasi.	 Kategori	 ini	mencakup	 isu-isu	
kebijakan	yang	harus	dimasukkan	sebagai	bagian	dari	visi	pemerintah	atau	lembaga	
untuk	mendapatkan	keuntungan	maksimal	dari	teknologi	SISFOKES.

2. Memfasilitasi	 integrasi.	 Kategori	 ini	 mencakup	 isu-isu	 kebijakan	 yang	 dapat	
memfasilitasi	 integrasi	 layanan	 SISFOKES	 di	 layanan	 ru<n	 yang	 disediakan	 oleh	
individu	atau	ins<tusi	pelayanan	kesehatan.

3. Mengiden<fikasi	 dan	 melibatkan	 para	 pemangku	 kepen<ngan.	 Kategori	 ini	
mencakup	 isu-isu	 kebijakan	 yang	 berhubungan	dengan	 iden<fikasi	dan	masuknya	
berbagai	kelompok	 pemangku	 kepen<ngan	 dalam	 perencanaan	 dan	 pelaksanaan	
SISFOKES.

4. Tantangan	dengan	 integrasi.	 Kategori	 ini 	mencakup	 isu-isu	 kebijakan	yang	 dapat	
menimbulkan	tantangan	untuk	integrasi	layanan	SISFOKES.

Menata Informasi Dalam Berbagai Tingkat
Termasuk	 dalam	 tema	 ini	 yaitu	 menyiapkan	 kebijakan	 dan	 isu-isu	 yang	 dapat	
meningkatkan	 kemampuan	 lembaga	 untuk	 melaksanakan	 SISFOKES	 dengan	 baik.	
Masalah-masalah	yang	tercakup	dalam	tema	ini	dikelompokkan	di	bawah	<ga	kategori	
berikut:

1. Menetapkan	 peran	 yang	 pas<.	 Kategori	 ini	 mencakup	 isu-isu	 kebijakan	 yang	
menentukan	 peran	dari 	pemain	 yang	 berbeda	dalam	memperkenalkan	 teknologi	
baru	dan	inova<f	dalam	pelayanan	kesehatan.

2. Mengelola	 perubahan	 yang	 diakibatkan	 oleh	 keberadaan	 teknologi	 dan	 ide-ide	
baru.	 Kategori	 ini	 mencakup	 masalah-masalah	 kebijakan	 yang	 mendukung	
kelancaran	transisi	suatu	lembaga	dengan	adanya	teknologi.

3. Menilai	 teknologi.	 Kategori	 ini	 mencakup	 masalah-masalah	 kebijakan	 untuk	
memas<kan	bahwa	teknologi	yang	diperoleh	untuk	program	SISFOKES	 sesuai	dan	
dapat	diterima	oleh	pengguna.
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Mengatur tujuan Kebijakan
Termasuk	 dalam	 tema	 ini	 yaitu	 menyiapkan	 kebijakan	 dan	 isu-isu	 yang	 dapat	
memandu	lembaga	dalam	mendefinisikan	kebijakan	dalam	SISFOKES.	Masalah-masalah	
yang	tercakup	dalam	tema	ini	dikelompokkan	di	bawah	empat	kategori	berikut:

1. Membuat	 SISFOKES	 mungkin	/	 layak.	 Kategori	 ini	melipu<	 bidang	pengembangan	
kebijakan	 yang	 bisa	 meningkatkan	 profil	 dari	 SISFOKES,	 dan	 memungkinkan	
lembaga	untuk	mendapatkan	manfaat	yang	lebih	baik	dari	inovasi	ini.

2. Membuat	kebijakan	yang	fleksibel.	Kategori	ini	melipu<	 karakteris<k	 tertentu	dari	
kebijakan	 yang	 akan	 memberikan	 fleksibilitas	 untuk	 mengelola	 perubahan	 dan	
membawa	perubahan	berkelanjutan.

3. Menyediakan	 pemerintahan	 yang	 efek<f.	 Kategori	 ini	 melipu<	 bidang	
pengembangan	 kebijakan	 yang	 menunjang	 tata	 kelola	yang	 baik	 untuk	 program	
SISFOKES.

4. Pedoman	bagi	para	pemangku	 kepen<ngan	yang	berbeda.	Kategori	ini	mencakup	
isu-isu	 kebijakan	 yang	 memungkinan	 berbagai	 pemangku	 kepen<ngan	 berhasil	
mengadopsi	SISFOKES.

Evaluasi dan Penelitian
Termasuk	 dalam	 tema	 ini	 yaitu	 menyiapkan	 kebijakan	 dan	 isu-isu	 yang	 dapat	
memandu	 proses 	 evaluasi	 dan	 peneli<an	 untuk	 menghasilkan	 buk<	 untuk	 adopsi	
SISFOKES.	 Masalah-masalah	 yang	 tercakup	 dalam	 tema	 ini	 dikelompokkan	di	 bawah	
berikut	dua	kategori:

1. Mengevaluasi	dampak	SISFOKES.	Kategori	ini 	melipu<	kebijakan	untuk	pengukuran	
berbagai	dampak	dari	SISFOKES	dalam	lingkungan	yang	berbeda:

2. Menilai	 teknologi	 baru.	 Kategori	 ini	 melipu<	 bidang	 penilaian	 teknologi	 yang	
mungkin	memerlukan	dukungan	kebijakan.
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Lampiran	H:	

Keberhasilan	dan	Kegagalan	Proyek	Pemerintah

Proses	 pelaksanaan	 proyek	 TIK	 di 	 pemerintah	 biasanya	 kompleks	 dan	 membutuhkan	
perha<an	 secara	 simultan	 ke	 berbagai	 faktor.	 Sejumlah	 peneli<an	 telah	 menghasilkan	
beberapa	 jenis 	model	 konsep	 faktor	 keberhasilan/kegagalan	 proyek	 TIK.	 Salah	 satu	model	
yaitu	 faktor	ITPOSMO,	diusulkan	oleh	Heeks	pada	tahun	1999	dan	terdiri	dari	tujuh	dimensi	
kunci	 [46 ][47]].	 Masing-masing	 dimensi	 memiliki	 satu	 set	 Faktor	 Kri<s	 Sukses	 /	 Kegagalan	
(Cri<cal	 Success/Failure	 Factors)	 yang	 digambarkan	 untuk	 menganalisis	 proyek-proyek	
e-government	di	negara	yang	berbeda.	Dimensi	ini	adalah:

✴ InformaDon	 [Informasi]	 (faktor	 yang	 berhubungan	 dengan	 kualitas	 dan	 prasyarat	 dari	
sistem	input	dan	output);

✴ Technology	 [Teknologi]	 (faktor	 terkait	 ketersediaan	dan	 kompa<bilitas	perangkat	 keras	
dan	lunak);

✴ Process	 [Proses]	 (keselarasan	dan	 integrasi	antara	sistem/proses	yang	ada	dengan	 yang	
baru	untuk	mencapai	tujuannya);

✴ ObjecDve,	Value	and	MoDvaDon	[Tujuan,	Nilai,	dan	Mo<vasi]	 (contoh:	budaya	organisasi,	
nilai-nilai	kepemimpinan);

✴ Staffing	 and	 Skills	 [Kondisi	 Kepegawaian	 dan	 Keterampilan]	 (faktor-faktor	 seper<	
ketersediaan	 tenaga	 terampil	 dan	 kecukupan	 pela<han	 yang	 diberikan	 untuk	
menggunakan	sistem);

✴ Management	 System	 and	 Structure	 [Sistem	 dan	 Struktur	 manajemen]	 (faktor-faktor	
seper<	praktek	manajerial	dan	fleksibilitas	dari	struktur	organisasi);	dan

✴ Other	Resources	[Sumber	lain]	(uang	dan	waktu	yang	dibutuhkan).

Survey	 oleh	 Yeo	 [48]	 yang	 dilakukan	 pada 	tahun	 2000,	 dari	 hampir	 100	 responden	 terkait	
dengan	 kegagalan	 proyek	 besar	 di	 Singapura,	 dikelompokkan	 faktor	 kegagalan	 dalam	 <ga	
kategori	organisasi	sebagai	berikut;
✴ Context-driven:	 faktor	 yang	 berhubungan	 dengan	 budaya,	 kepemimpinan,	 dan	masalah	

organisasi.
✴ Content-driven:	 faktor	 yang	 berhubungan	 dengan	 teknologi	 dan	 proses	 bisnis,	 terkait	

“apa”	dan	“bagaimana”.
✴ Process-driven:	 faktor	 berhubungan	 dengan	 strategi	 dalam	 perumusan	 dan	 perubahan	

manajemen	atau	di	bawah	pengaruh	manajer	proyek.

Sebuah	 pendekatan	yang	 berbeda	menggunakan	kerangka	kategori	yang	 terdiri	 dari	empat	
kuadran	sbb:	pelanggan;	ruang	lingkup	dan	kebutuhan;	eksekusi;	dan	lingkungan	[49]:
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✴ Pelanggan:	 berfokus	pada	faktor-faktor	 risiko	yang	berhubungan	dengan	 pelanggan	dan	
pengguna.	Faktor-faktor	ini	sering	di	luar	kendali	manajer	proyek.

✴ Ruang	 lingkup	 dan	 kebutuhan:	 berfokus	 pada	 faktor-faktor	 risiko	 yang	 terkait	 dengan	
ke<dakmampuan	seorang	manajer	proyek	untuk	menilai	lingkup	sistem.

✴ Eksekusi:	berfokus	pada	faktor	risiko	seper<	staf	proyek	yang	<dak	memadai,		penggunaan	
metodologi	 pengembangan	 <dak	 tepat,	 kegagalan	 dalam	 menentukan	 peran	 dan	
tanggung	jawab,	dan	perencanaan	dan	kontrol	proyek	lemah	

✴ Lingkungan:	 berfokus	pada	 faktor	 risiko	 baik	 dalam	 lingkungan	 internal	 dan	 eksternal,	
termasuk	perubahan	dalam	manajemen	organisasi.
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Health	System	Research	InsDtute,	NaDonal	Health	Building,
88/39	Tiwanon	14	Road,	Muang	District,	Nonthaburi	11000	Thailand

Office	phone:	+66	2832	9216,	Mobile	phone:	+66	89	7914120
Web	Page:	www.this.or.th,		email:	boonchai@hsri.or.th,	kijs0001@gmail.com,		Skype	name:	kijs0001

Dear	Dr.Daryo

Thank	you	very	much	for	the	file.	Again.	congratura<on	for	 the	work,	 I	 think	 it	is 	one	of	the	
good	 country's	 works	 that	 other	 Asia 	member	 countries	 can	 learn.	 Is	 it	 OK	 to	 share	 the	
document	in	AeHIN's	repository	as	an	ar<fact	that	people	can	benefit	from	the	work.

Interes<ngly,	our	AeHIN's	CEO,	Dr.Alvin	has	several 	interes<ng	comments	on	the	drar.	Below	
is	his	comments

"Here	are	my	comments.	I	will	leave	it	up	to	you	to	forward	to	MOH	Indonesia.

1. The	document	is	comprehensive	and	all-encompassing.	CongratulaDons.

2. It	 is	 a	good	foundaDonal	start	for	 the	 naDonal	eHealth	strategy	of	MOH	 Indonesia.	 The	
phases	 (page	 75	 onwards)	 is	 consistent	 with	 the	 AeHIN	 NaDonal	 eHealth	 Capacity	
Roadmap	(see	afached).	Elements	of	 the	WHO-ITU	NaDonal	eHealth	Strategy	Toolkit	are	
used	extensively.	

3. The	EA	methodology	or	 framework	selected	 is	 the	 Reference	Model	for	Open	Distributed	
Processing.	This	is	an	acceptable	methodology	and	is	mature.

4. The	 principles	 listed	 are	 also	 relevant.	 However,	 we	 should	 reference	 the	 acDvity	 from	
which	these	 were	 elicited.	 The	 naDonal	eHealth	strategy	 is	 a	mulD-stakeholder	exercise	
and	will	quickly	become	very	complex	the	more	 players	 come	in	(esp	private	 sector).	The	
principles	 will	 be	 the	 ones	 that	 will	 keep	 the	 stakeholders	 together	 so	 they	 should	 be	
disseminated	as	widely	as	possible	with	their	acceptance.

5. Thank	you	for	ciDng	the	AeHIN	Strategy.	

6. Most	 important	 comment	 is	 how	 the	 other	 agencies	 (Ministry	 of	 ICT,	 Finance,	 Social	
ProtecDon)	 parDcipate	 in	 the	 eHealth	 program.	 Will	 they	 be	 part	 of	 the	 governance	
structure?	Will	they	have	a	role	somewhere	and	if	yes,	what	will	those	be?

7. The	Asia	eHealth	 InformaDon	Network	has	 a	Regional 	Enterprise	Architecture	Council	 for	
Health	who	we	will	make	available	to	MOH	Indonesia	in	case	they	will	need	assistance."	

Regards
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