kesehatan yang ada di Indonesia. Terdapat 3
jenis dashboard berdasarkan level hierarki unit
organisasi kesehatan yang ada di Indonesia yaitu
dashboard nasional, dashboard provinsi, dan
dashboard kabupaten/kota.

Gambar 5. Alur Membuat Pivot Tabel dalam DHIS2

Dashboard Nasional
Dashboard nasional merupakan halaman dashboard yang
berisi gambaran data berskala nasional. Data yang ada
merupakan kumpulan dari data yang berasal dari data
provinsi yang ada di DHIS2 Indonesia. Namun, data per
kabupaten ataupun fasilitas kesehatan yang ada masih dapat
dikelola juga pada halaman ini. Halaman ini diperuntukkan bagi
pengelola data ataupun stake holder di tingkat nasional sehingga
proses berbagi data, interpretasi data, dan pemberian umpan balik
dapat berjalan lebih efektif dan eﬁsien. Peningkatan performa dalam
proses tersebut tentunya diharapkan dapat mendukung pengambilan
kebijakan di tingkat nasional.

Gambar 6. Alur Membuat Graﬁk
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Gambar 4. Dashboard Nasional

DHIS2 adalah sebuah aplikasi
atau software open source
untuk mengumpulkan,
mengolah, dan menganalisa
informasi kesehatan.
Pengenalan DHIS2 di Indonesia
DHIS2 memiliki beberapa ﬁtur yang memungkinkan
pengguna mengelola data agregat dan individu dengan
ﬂeksibel melalui tampilan antarmuka yang mudah dipahami
bagi seorang non-programmer sekalipun. Pengguna dapat
menentukan sendiri jenis data yang akan dikumpulkan,
membuat validasi, mengkalkulasi indikator secara otomatis serta
menampilkan informasi kesehatan dengan mudah. DHIS2 memiliki
ﬁtur yang menarik untuk visualisasi data dalam berbagai bentuk,
seperti peta, graﬁk, tabel dan mengkompilasi semua tampilan dalam
bentuk dashboard kesehatan yang komprehensif.
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Gambar 1. Arsitektur DHIS2

Gambar 2. Core Team DHIS2

Mengakses DHIS2
DHIS2 Indonesia dapat diakses pada alamat data.kemkes.go.id. Pengguna dapat
mengakses dashboard dengan cara memasukkan username dan password terlebih dahulu di
halaman log in. Setelah log in, maka akan muncul halaman dashboard, seperti berikut:
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Gambar 3. Tampilan Dashboard DHIS2 Indonesia
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Center for Data and Information (Pusdatin) MoH as main partner of DHIS2 implementation

Model arsitektur DHIS2 memungkinkan untuk digunakan sebagai datawarehouse yang
dapat mengintegrasikan data kesehatan dari berbagai sumber, terutama dari transaksi
data di level fasiltias kesehatan. Selain itu DHIS2 memiliki ﬁtur-ﬁtur untuk menampilkan
informasi kesehatan yang dapat diakses di semua level organisasi kesehatan.

Pada setiap dashboard, pengguna dapat menambahkan visualisasi data
sebanyak mungkin disesuaikan dengan kebutuhan. Dashboard dapat
dibagikan ke pengguna lain sehingga grup pengguna lain dapat
melihat dashboard yang sudah dibuat.
Pada DHIS2 Indonesia, konsep dashboard yang ada merupakan
dashboard yang didasarkan pada unit organisasi dan program

