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KUESIONER MELEK TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK)BAGI TENAGA 
KESEHATAN DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN– PHIC4PHC (Public Health 

Informatics for Primary Health Care) 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

NAMA RESPONDEN 
:  

NAMA PENELITI 
:  

JENIS KELAMIN : 1. Pria          2. Wanita 

ALAMAT :  

TANGGAL LAHIR/UMUR :  

................. DD …………. MM…………….YYYY  atau ………………….. Tahun 

  PENDIDIKAN P R O G R A M  S T U D I 

PENDIDIKAN TERAKHIR 

(sebutkan program 

studinya  misal D3 

Keperawatan) 

: 1. Tidak lulus SMA … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

2. Lulus SMA … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

3. Diploma/Vokasi … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

4. Sarjana/S1 … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

 5. Master/S2 … … … … … … … … … … … … … … … … … .  

TELEPON :  

NAMA INSTANSI KERJA : 
 Puskesmas/Rumah Sakit *) : ……………………………………………. 

BIDANG/SIE/PROGRAM :  

LAMA BEKERJA 
:  

……………………………. Tahun  ……………….. Bulan  

MULAI MENGGUNAKAN 

KOMPUTER 

:  

Sejak tahun: .................. atau sudah 

selama……………………tahun  

MULAI MENGGUNAKAN  

MOBILE PHONE 

:  

Sejak tahun: .................. atau sudah 

selama……………………tahun 

PERNAH IKUT PELATIHAN 

KOMPUTER 
: 1. Tidak,    2. Ya, selama………. jam 
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KUESIONER PHIC4PHC (Public Health Informatics for Primary Health Care) 

Berilah centang (v) berdasar PENDAPAT atau PENILAIAN Anda terhadap DIRI SENDIRI 

berhubungan dengan TIK: 

STS= Sangat tidak setuju; TS=Tidak setuju; ATS=Antara setuju dan tidak setuju; 

S=Setuju; SS= Sangat setuju 

Hasil kuesioner tidak berkaitan dengan penilaian apapun di dalam pekerjaan Bapak/Ibu, Mohon 

dijawab apa adanya. 

No Pernyataan S 
T
S 

T
S 

A
T
S 

S S
S 

1 Saya mengetahui cara penggunaan komputer secara dasar misalnya 

menghidupkan computer, shut down, memakai mouse 

     

2 Saya mengetahui fungsi penggunaan managmen file (file 

management) di system operasi computer misal create, copy, move 

folder atau file 

     

3 Saya mengetahui penggunaan system operasi computer misal 

window 

     

4 Saya tidak mengetahui cara meng-install software driver untuk 

peralatan pendukung computer misal printer, scanner, dll 

     

5 Saya dapat memecahkan masalah umum dan sederhana dari kondisi 

error (trouble shooting) di komputer 

     

6 Saya tidak dapat menggunakan INTERNET/ world wide web (www) 

untuk mencari informasi 

     

7 Saya dapat menerima dan mengirim email serta transfer file melalui 

jaringan/network 

     

8 Saya tidak dapat menggunakan peralatan belajar mandiri berbasis 

computer (computerized self-learning) misal elearning, CD learning 

     

9 Saya mengetahui tentang system informasi kesehatan (SIK) misal 

system informasi managemen puskesmas, sistem informasi 

managemen rumah sakit 

     

10 Saya mengetahui tentang system informasi kesehatan yang ada saat 

ini di pekerjaan saya. 

     

11 SIK adalah alat yang bermanfaat untuk efisiensi di instansi pelayanan 

kesehatan tempat bekerja  

     

12 Saya mengetahui tonggak penting dari perubahan (evolusi) system 

informasi kesehatan (SIK) di instansi pelayanan kesehatan tempat 

bekerja 
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No Competency S 
T
S 

T
S 

A
T
S 

S S
S 

13 Saya mengetahui aplikasi computer yang dapat membantu pekerjaan 

sehari-hari (misal kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, dll) 

     

14 Saya tidak mengetahui bagaimana menggunakan computer untuk 

kebutuhan personal 

     

15 Saya dapat menggunakan aplikasi pemroses kata (software word 

processing) untuk menghasilkan dokumen yang dibutuhkan untuk 

pekerjaan saya 

     

16 Saya tidak dapat menggunakan spreadsheet program (misal excel) 

untuk melakukan pengolahan data sederhana 

     

17 Saya tidak dapat menggunakan software presentation editing (misal 

power point) untuk presentasi maupun edukasi 

     

18 Saya dapat menggunakan database software untuk membuat database 

yang diperlukan dalam pekerjaannya 

     

19 Saya dapat menggunakan SIK untuk menyelesaikan pekerjaan      

20 Saya dapat menggunakan system informasi kesehatan (SIK) untuk 

menyimpan, mengambil dan transfer data di lingkungan pekerjaannya 

     

21 Saya tidak dapat menggunakan peralatan computer yang digunakan 

di bidang medis dan pelayanan kesehatan  

     

22 Saya tidak dapat menggunakan menggunakan software statistic 

untuk riset dan keperluan di lingkup kerjanya 

     

23 Saya mengetahui bagaimana mengatur dan menyimpan files      

24 Saya dapat merubah/convert file ke berbagai format aplikasi yang 

berbeda misalnya dari word ke pdf 

     

25 Saya tidak dapat menggunakan peralatan pendukung computer misal 

printer, scanner, dll 

     

26 Saya dapat menggunakan computer sebagai alat bealajar mandiri      

27 Komputer program adalah alat untuk membantu efektivitas dan 

efisiensi  

     

28 Saya tidak mengetahui penyebab dari repon yang lambat dari 

program misal banyak pemakai dari program 

     

29 Files di dalam computer perlu di-cadangkan (back-up)      

30 Komputer dapat digunakan sebagai alat untuk staffing, controlling, dll      

  



  

FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO @ 
ENNY.RACHMANI@DSN.DINUS.AC.ID 

4 

 

No Competency S 
T
S 

T
S 

A
T
S 

S S
S 

31 Saya mengetahui penting dan manfaat data bagi pekerjaan saya      

32 Saya memperhatikan bagaimana data dikumpulkan dan digunakan      

33 Ketika memproses data computer dan rekam medis kerahasiaan itu 

penting  

     

34 Saya mengetahui aturan/hukum yang berkaitan dengan 

perlindungan informasi pasien di dalam komputer 

     

35 Internet dapat digunakan sebagai sumber informasi kesehatan      

36 Saya mengetahui informasi  kesehatan apa saja yang tersedia di 

internet 

     

37 Saya mengetahui dimana menemukan informasi kesehatan yang 

bermanfaat di internet 

     

38 Saya mengetahui bagaimana menemukan informasi kesehatan yang 

bermanfaat di internet 

     

39 Saya mengetahui bagaimana menggunakan internet untuk 

menjawab pertanyaan tentang kesehatan 

     

40 Saya dapat mengevaluasi informasi kesehatan yang ditemukan di 

internet 

     

41 Saya dapat membedakan informasi kesehatan yang benar dan 

informasi kesehatan yang tidak benar yang ada di internet 

     

42 Saya mengetahui bagaimana menggunakan informasi kesehatan yang 

ditemukan untuk membantu pekerjaan 

     

 


