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Manual Penggunaan Aplikasi PMKDR
A. Tahap Persiapan
1. Peserta dapat menggunakan aplikasi apabila menggunakan Microsoft
Excel minimum 2007. Proses instalasi cukup dengan mengcopy file
aplikasi PMKDR, dan ditaruh di folder C:/PMKDR
2. Persiapan Data : Sebelum menggunakan aplikasi PMKDR, ada beberapa
data yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu:
i. Daftar unit/fasilitas
ii. Jumlah Penduduk
iii. Data rutin bulanan : data cakupan tiap bulan (untuk periode 1
tahun)
iv. Data rutin tahunan : data sasaran ; data cakupan 3 tahun
terakhir; Data survey (jika ada)
v. Data hasil verifikasi
vi. Data hasil penilaian sistem pemantauan dan evaluasi
3. Persiapan Aplikasi
a. Sebelum memulai penggunaan aplikasi PMKDR, perlu diperhatikan
beberapa petunjuk yang terdapat dalam PANDUAN AWAL
PENGGUNAAN aplikasi yang terdapat pada bagian kanan bawah
menu utama

Panduan Awal
Penggunaan
aplikasi PMKDR

Gambar 1. Tampilan Menu Utama Aplikasi PMKDR
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b. Aktifkan Macro, dengan cara klik “Option”. Pindahkan pilihan dari “ Help
protect me from unknown content (recommended)” ke “ Enable this
content”, kemudian klik tombol “OK”

Gambar 2. Tampilan Security Macro yang Harus Diaktifkan

Aplikasi PMKDR ini bekerja dengan menggunakan microsoft exel dengan menggunakan
macro, kita harus memilih/mengklik “Enable all macros” terlebih dahulu agar aplikasi PMKDR
dapat berjalan.
Mengaktifkan tombol “Enable all macros” sebenarnya tidak
direkomendasikan oleh excel, dengan “mengijinkan” pintu macro dibuka, maka kodekode program yang berbahaya/tidak dikenali dapat berjalan tanpa disadari, kecuali dengan
kondisi tertentu. Salah satu cirinya adalah terjadi debug error, karena ada konflik dengan
kode program lain yang tidak dapat dikenali, kemudian memicu aplikasi excel untuk
melakukan rebooting berkali-kali. Persoalannya adalah memang sulit untuk mendeteksi
komputer kita terhadap ada/tidaknya kode program berbahaya/tidak dikenali sehingga dapat
mengganggu pada aplikasi PMKDR dengan menggunakan macro.
Antisipasi dan upaya pencegahan yang disarankan:
1. Lengkapi komputer yang akan menggunakan aplikasi PMKDR dengan program antivirus,
anti malware, spyware dan sejenisnya yang “berlisensi resmi” (bukan bajakan), serta
senantiasa dilakukan update databasenya secara rutin.
2. Hindari penggunaan akses internet melalui berbagai media secara bersamaan saat
menggunakan aplikasi PMKDR, kecuali komputer terproteksi pula dengan program
spyware yang juga “berlisensi resmi” yang dapat mengamankan masuknya program tidak
dikenal/berbahaya ke dalam komputer melalui media internet tanpa disadari.
3. Menyimpan file aplikasi PMKDR yang berekstensi xlsm tersebut di dalam folder/direktori
“tertentu” yang dikenali sebagai lokasi yang “dipercaya/aman” (trusted location) oleh
excel.
4. Direkomendasi agar komputer yang digunakan oleh aplikasi PMKDR mempunyai sistem
operasi windows xp yang telah diupdate dengan utilitas service pack 3 (dengan asumsi
memiliki stabilitas yang lebih baik, dibanding dengan sistem operasi yang lebih baru yang
belum stabil, terlebih lagi yang tidak “berlisensi resmi”/bajakan)

c. Masukan tahun/periode PMKDR
d. Masukan jumlah data fasilitas atau unit sesuai jenjang administrasi yang
akan dinilai (Puskesmas, Kab/Kota, atau Provinsi), pada menu yang
tersedia, misalnya pilih 21 Puskesmas.

Gambar 3. Tampilan Input Tahun/Periode PMKDR
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e. Masukan Data fasilitas dengan mengklik tombol Data Fasilitas

Gambar 4. Tampilan Input Data Fasilitas

f. Masukkan nama Puskesmas atau Kab/Kota atau Provinsi (sesuai jenjang
administrasi), sampai 21 unit. Unit dan jenjang administratif seperti tertera
pada tabel berikut:
Level

Unit

Kabupaten/Kota

Puskesmas

Provinsi

Dinas Kesehatan Kab/Kota

Pusat

Dinas Kesehatan Provinsi

Hingga Status Input Data berubah dari “Belum sesuai” menjadi “OK”

Gambar 5. Tampilan Input Data unit/fasilitas dan status input data

Input nama Puskesmas atau Kab/Kota atau Provinsi cukup satu kali saja
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B. PENGGUNAAN APLIKASI UNTUK TELAAH LAPORAN

Menu telaah laporan digunakan untuk menyajikan indikator sebagai berikut:
 Kelengkapan laporan
 Ketepatan waktu pelaporan
 Akurasi dan Konsistensi Internal/Eksternal
Agar dapat menghasilkan output tersebut, maka perlu dilakukan input data
sebagai berikut:
1. klik button “Telaah Laporan” pada dashboard Menu Utama, sehingga

muncul menu berikut:

Gambar 6. Tampilan Telaah Laporan

2. a. Input Data Laporan Rutin (bulanan)
Masukan nama bulan, untuk input data pada telaah laporan dilakukan pada
kolom yang berwarna hijau muda. Tanggal
laporan
masuk
diinput

dengan format DD/MM/YYYY (Sebelumnya regional setting pada control
panel telah diset ke format Indonesia). Apabila laporan baru masuk pada
bulan yang tidak seharusnya, maka diisi dengan tanggal 30

Klik tombol

untuk kembali ke tampilan utama
Gambar 7. Input Data Program Per Bulan

Manual Penggunaan Aplikasi PMKDR

Page 5

b. Input Data Laporan Rutin (Triwulan), khusus program TB

Gambar 8. Input Data Program Per Triwulan

Data program TB yang perlu diinput adalah:
1) Tanggal laporan masuk, 2) Jumlah penduduk (otomatis terisi kalau data input sudah diisi)
3) Jumlah kasus TB (semua tipe) yang diobati, 3) Jumlah kasus evaluasi TB (semua tipe)
Gambar 7 . Input Data Laporan Temuan/Pengobatan Kasus Per Triwulan

3. Lakukan input Data Program 3 thn sebelumnya serta Data Sasaran bayi
tahunan dengan mengklik tombol Input Data.

4. Data program diinput pada kolom yang berwarna hijau muda, kolom yang
berwarna putih akan terisi secara otomatis. Data yang diinput adalah: 1)
cakupan (%) pada 3 tahun; 2) Jumlah sasaran dalam 1 thn ; 3) Jumlah
sasaran data estimasi (jika ada); 4) Data survei (jika ada)
Catatan : Khusus program gizi Data Sasaran Program diinput pada sasaran
bayi bulanan

Gambar 9. Input Periode Tahun Data Sasaran
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Data program KIA yang perlu diinput adalah: 1) Tanggal laporan masuk, , 2)
K1, 4) K4, dan 5) Linakes, Sasaran ibu hamil dan ibu bersalin tidak perlu
diinput, karena akan terhitung secara otomatis. Input Data Sasaran Ibu Hamil
dan Bersalin di lakukan pada input pada data sasaran bayi tahunan
Data program Gizi yang perlu diinput adalah: 1) Tanggal laporan masuk, 3)
Balita memiliki KMS, dan 4) Balita Ditimbang, , Sasaran balita tidak perlu
diinput, karena akan terhitung secara otomatis. Input Data Sasaran balita di
lakukan pada input pada data sasaran bayi tahunan
5. Setelah selesai memasukkan data, klik tombol Back.
6. Output berupa grafik dapat ditampilkan dengan mengklik tombol Output.
Contoh output kelengkapan dan tepat waktu laporan Imunisasi:

Gambar 10. Contoh output kelengkapan & tepat waktu laporan imunisasi

Contoh output akurasi (data pencilan) capaian CNR kasus baru TB:

Gambar 11. Contoh output akurasi (data pencilan) capaian CNR kasus baru TB dan DPT3/DPT HB3
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C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Gambar 12. Contoh output Konistensi Cakupan DPT3/DPT-HB3 Dalam 3 Tahun Terakhir dan
Rasio Cakupan DPT3 dan DPT3/DPT-HB3

C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Gambar 13. Contoh output Rasio Konsistensi Data Sasaran dan Konsistensi Data Sasaran
dengan Data Estimasi

Gambar 14. Contoh Output Rasio Cakupan DPT3/DPT-HB3 Dengan Beberapa Tahun Survei
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C. PENGGUNAAN APLIKASI UNTUK VERIFIKASI DATA
Verifikasi data hanya dilakukan pada unit yang telah mengirimkan data
rutin kemudian dipilih secara acak, diundi, dilotre, atau dikocok berdasarkan
hasil telaah laporan. Berikut ini akan diuraikan tahapan pengolahan data hasil
verifikasi dengan menggunakan aplikasi program PMKDR, mulai data input
sampai penyajian output. Input data bulanan atau triwulan sudah dibedakan
sesuai jenis programnya, untuk Program TB tersedia input triwulan, sedangkan
program lainnya (KIA, Gizi, dan Immunisasi) tersedia input bulanan.
1. Untuk melakukan telaah laporan rutin, klik button “Verifikasi Data”
pada dashboard Menu Utama, sehingga muncul menu berikut.

Gambar 15. Tampilan menu utama verifikasi

2. Langkah berikutnya, Pastikan Data Fasilitas sudah diisi. Berikut adalah
tampilan Daftar Nama Fasilitas atau unit yang sudah terisi, menggunakan
data Provinsi Aceh (gambar 16).

Gambar 16. Tampilan muka data Kab/Kota di Provinsi Aceh

3. Langkah berikutnya adalah mengaktifkan tombol verifikasi data yang
kemudian memunculkan layar seperti gambar 6, yang tersedia intput data
Triwulan untuk Program TB dan input data bulanan untuk program lain
seperti KIA, Gizi, Immunisasi, dll tersedia input data Bulanan.
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Gambar 17. Tampilan layar Verifikasi Data

4. Kemudian pilihlah laporan bulan/triwulan mana yang akan diperiksa. Catatan
Aplikasi ini menghitung secara agregat. Apabila anda telah mengisi data
triwulan 1 dan 2, jumlah yang dihitung adalah jumlah agregat dari kedua data
triwulan 1 dan 2. (Apabila hanya ingin memverifikasi data untuk triwulan 2
saja, maka data triwulan 1 harus dihapus).

Gambar 18. Tampilan layar untuk pemilihan input data laporan triwulan

5. Setelah memilih input data laporan triwulan, maka akan ditampilkan form
kosong seperti Gambar 19.

Gambar 19. Tampilan layar yang masih kosong

Lakukan input data laporan rutin
pada form sebelah kiri
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6. Gambar 20. Menunjukan data sudah diisi. Khusus untuk tanggal yang
penting adalah tanggal saja (bulan dan tahun otomatis menyesuaikan).
Apabila data sudah terisi penuh, tekan tombol Back, agar dapat muncul
menu output.

Gambar 20. Tampilan layar verifikasi data yang telah terisi

7. Langkah berikutnya tekan tombol output (gambar 21)

Gambar 21. Tombol Output Verfikasi Dat

8. Hasil output belum keluar, karena unit yang diverifikasi belum dipilih dan
belum diinput target penduduk. Anda harus memilih unit yang diverifikasi
terlebih dahulu dan input target penduduk. Pada panduan ini contohnya ada
10 kab/kota yang diverifikasi.

Gambar 18. Tampilan pemilihan unit yang diverifikasi

Gambar 22. Tombol Output Verfikasi Data
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9. Langkah berikutnya adalah anda harus mengisi target penduduk dahulu.
Target penduduk dibutuhkan untuk menghitung bobot (gambar 23). Apabila
data telah terisi barulah hasil perhitungan muncul.

Gambar 23. Tampilan pemilihan unit yang diverifikasi dan target penduduk sudah terisi

Catatan : verifikasi dapat dilakukan 2 level, misal pusat ingin langsung
melakukan verifikasi ke Puskesmas. Maka tampilan akan tampil % rasio
akurasi kumulatif 1 level dibawahnya, seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 24. Tampilan pemilihan unit yang diverifikasi dan target penduduk sudah terisi

10. Tampilan grafik dapat dimunculkan dengan menekan tombol grafik (gambar
25). Pada tampilan tersebut muncul rasio akurasi kumulatif dari 10 kab/kota
yang diverifikasi. Akurasi kumulatif merupakan hasil yang diangkat ditingkat
Provinsi. Besaran klasifikasi terlihat dalam besaran/irisan potongan pada
grafik lingkaran.

Gambar 25. Tampilan grafik akurasi data kasus TB
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Pada aplikasi program PMKDR terdapat fasilitas untuk mengedit
memungkinkan anda mengubah warna dan judul pada grafik tersebut.

yang

Gambar 21. Tampilan fasilitas untuk mengedit

Gambar 26. Tampilan grafik yang telah diedit

D. PENGGUNAAN
EVALUASI

APLIKASI

UNTUK

1. Pilih button “Sistem Monev”

PENILAIAN

SISTEM

PEMANTAUAN

DAN

pada dashboard Menu Utama

Gambar 27. Tampilan panduan awal penggunaan PMKDR
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2. Fasilitas yang akan dinilai akan secara otomatis tersedia (link dengan unit
yang diverifikasi)

Gambar 28. Tampilan unit yang dinilai

3. Berikan penilaian untuk setiap komponen sistem pemantauan sesuai dengan
kondisi yang ada. Peserta memberikan tanda √ untuk hasil pengamatan yang
tersedia dan jika hasil pengamatan tidak tersedia atau tidak dapat
menunjukan dokumentasi, maka tidak perlu memberikan tanda. Penilaian ini
dilakukan untuk 5 komponen pada seluruh unit yang dinilai.
Check list jika hasil pengamatan
sesuai/tersedia
Biarkan kosong jika hasil
pengamatan tidak tersedia

Gambar 29. Lembar pengamatan

Setelah selesai mengisi seluruh hasil penilaian, peserta dapat melihat
penyajian data berupa grafik spider web dengan cara mengklik button output
Untuk mengeluarkan output grafik spider web
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4. Tampilan grafik yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Gambar 30. Output spider web

5. Grafik bisa di edit atau dilengkapi judulnya dan dicopy paste ke Ms Word
apabila anda telah mengklik menu button Editing.

C. EDITING GRAFIK
Jika tampilan output atau grafik tidak sesuai dengan kebutuhan dan perlu
dimodifikasi, maka dapat dilakukan editing dengan cara mengklik tombol
editing. Editing dapat dilakukan untuk menyesuaikan : judul, sumbu X atau Y,
Jenis grafik, menyesuaikan jumlah unit/fasilitas pada sumbu X agar tampak
proporsional, dan mengedit keterangan pada grafik. Grafik yang telah siap dapat
di pindahkan kedalam laporan.

Gambar 31. Menu edit grafik
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1. Klik kanan pada grafik yang akan diedit, pilih select data dan akan muncul
tampilan seperti gambar 32 kemudian klik edit untuk merubah range data

Gambar 31. Menu merubah range data

2. Pada tampilan terlihat data kabupaten sebanyak 46 buah. Jika akan
disesuaikan jumlah kabupaten, maka rubah range data sesuai kebutuhannya.
Misal, kabupaten yang ada hanya 10, maka dirange data nya diganti 10

Gambar 32. Menu merubah range axis

3. Ganti untuk seluruh series yang ada

Gambar 33. Menu merubah range axis
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