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Terdapat 3 (tiga) pilihan metode pendataan
di lapangan yaitu: (1) menggunakan aplikasi
keluarga sehat versi web; (2) menggunakan
aplikasi keluarga sehat versi mobile; dan (3)
menggunakan form kuesioner manual.
Untuk penggunaan metode dengan aplikasi
versi mobile, dapat dilakukan dalam
keadaan terkoneksi dengan jaringan internet
maupun tidak (online dan ofﬂine, bersifat on
demand tergantung dari jaringan operator
telekomunikasi yang tersedia).
Data hasil input aplikasi akan terhubung
melalui Server Transaksi yang akan
menghubungkan aplikasi dengan Health
Information Exchange (HIE) – Enterprise
Service Bus (ESB) Kementerian Kesehatan
melalui mekanisme web service untuk
menarik data NIK dan atau NKK (Nomor
Kartu Keluarga) dari database
kependudukan Ditjen Administrasi
Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri.
Data hasil input aplikasi akan tersimpan di
Gudang Data Kementerian Kesehatan untuk
kemudian diolah dan diﬁlter melalui sistem
untuk menghasilkan data yang sudah bersih
dan valid untuk kemudian dikirim ke data
warehouse melalui Health Information
Exchange (HIE) – Enterprise Service Bus
(ESB) Kementerian Kesehatan dengan
mekanisme web service.
Setelah data tersimpan dalam Data
Warehouse maka distribusi data dalam
bentuk dashboard atau penyajian informasi
dapat diakses melalui Aplikasi Keluarga
Sehat untuk pemanfaatan sesuai
kebutuhan.
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12 Indikator Pendataan
Keluarga Sehat

a. Keluarga mengikuti program
Keluarga Berencana (KB)
b. Ibu melakukan persalinan
di fasilitas kesehatan
c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
d. Bayi mendapat air susu ibu (ASI)
eksklusif
e. Balita mendapatkan pemantauan
pertumbuhan
f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
g. Penderita hipertensi melakukan
pengobatan secara teratur
h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan
pengobatan dan tidak diterlantarkan
i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
j. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih
k. Keluarga mempunyai akses atau
menggunakan jamban seha
l. Keluarga sudah menjadi anggota JKN
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APLIKASI KELUARGA SEHAT
Aplikasi Keluarga Sehat dibangun sebagai
bentuk dukungan Pusat Data dan Informasi
dalam hal pemanfaatan teknologi informasi
dalam rangka Program Indonesia Sehat
dengan Pendekatan Keluarga.
Aplikasi Keluarga Sehat merupakan bentuk
dukungan teknologi informasi terhadap
proses pengambilan data lapangan,
pengolahan dan analisis data, penyajian data
agregat Indikator Keluarga Sehat (IKS)
berbasis kewilayahan, dengan
memanfaatkan akses Nomor Induk
Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu
Keluarga dari Ditjen Administrasi
Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri,
serta membuat Nomor Register Rumah
Tangga untuk kepentingan pendataan
keluarga sehat di lapangan.
Aplikasi Keluarga Sehat merupakan
submodul dari aplikasi Sistem Informasi
Puskesmas (Sikda Generik Modul
Puskesmas/SIP), sehingga output dari
aplikasi Keluarga Sehat ini secara otomatis
terintegrasi dengan database aplikasi Sistem
Informasi Puskesmas.

Aplikasi Keluarga Sehat terdiri dari:
(1) Aplikasi Web, terdiri atas modul:
 Modul Administrator, digunakan untuk

pengaturan menu dan pengaturan
pengguna
 Modul Dashboard, digunakan untuk

menyajikan output data jumlah
keluarga yang telah dilakukan
pendataan menurut wilayah dan output
data agregat hasil perhitungan data
lapangan.

 Modul Kuesioner, digunakan untuk

entri data lapangan secara online.

(2) Aplikasi Mobile, terdiri atas modul:
 Modul Kuesioner, digunakan untuk
entri data lapangan secara online
maupun ofﬂine dengan menggunakan
smart phone Android
 Modul Dashboard, digunakan untuk
menyajikan output data agregat hasil
perhitungan data lapangan.
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Tahapan Penggunaan Aplikasi:
(1) Dinas Kabupaten/Kota melakukan
inventarisasi daftar Puskesmas fokus
pendataan keluarga sehat untuk kemudian
membuat daftar nama-nama calon
pengelola Aplikasi Keluarga Sehat di
Puskesmas (Pembina Keluarga) yang
terdiri dari:
 1 orang administrator Puskesmas
 Kepala Puskesmas.
 1 orang supervisor (koordinator
pengumpul data lapangan), dan
 10 orang surveyor

(2) Dinas Kabupaten/Kota mengirimkan surat
permohonan resmi dengan melampirkan
daftar nama-nama calon pengelola
tersebut dilengkapi keterangan sesuai
form registrasi yaitu :
 Nama dan kode Puskesmas serta
wilayah kerja
 Nama lengkap dan NIK
 Jabatan
 Nomor HP dan email aktif
(form registrasi bisa didapatkan dengan
mengirim email permohonan registrasi ke
alamat email :
keluargasehat@kemkes.go.id)
(3) Data nama calon pengelola tersebut
dikirimkan ke Kementerian Kesehatan,
dalam hal ini Pusat Data dan Informasi
(Pusdatin) alamat Jalan HR. Rasuna Said
Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta Selatan, 12950,
Lt. 6 R.614, atau via email dengan alamat
email; keluargasehat@kemkes.go.id
dengan tembusan ke Dinas Kesehatan
Provinsi terlebih dahulu sebagai laporan.
(4) Data yang diterima oleh Pusat Data dan
Informasi akan diveriﬁkasi
kelengkapannya terlebih dahulu kemudian
Pusat Data dan Informasi akan
membuatkan akun yang terdiri dari 1 akun
Dinas Kesehatan Provinsi, 1 akun Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota, dan 1 akun
administrator Puskesmas dengan
dilengkapi panduan aktifasi akun.
(5) Akun tersebut akan dikirimkan kembali ke
Dinas Kabupaten/Kota pemohon.
(6) Setelah akun tersebut diterima oleh Dinas
Kabupaten/Kota, akun tersebut
didistribusikan ke Puskesmas terkait untuk
dapat segera diaktifasi dan digunakan.

