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SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) 

DALAM KESEHATAN MASYARAKAT 
 

A. PENGERTIAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) 

Sistem Informasi Georafis atau Georaphic Information Sistem (GIS) 

merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk 

bekerja  dengan menggunakan  data yang memiliki  informasi spasial (bereferensi 

keruangan). Sistem ini meng-capture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, 

menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada 

kondisi bumi.  

Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database, seperti  

query dan analisa statistik, dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik 

yang dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan 

Sistem Informasi lainya yang membuatnya menjadi berguna  bagi berbagai 

kalangan untuk menjelaskan  kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi 

apa yang terjadi.    

Sistem ini pertama  kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1972 

dengan nama Data Banks for Develompment (Rais, 2005). Munculnya istilah Sistem 

Informasi Geografis seperti sekarang ini setelah dicetuskan oleh  General Assembly 

dari International Geographical Union di Ottawa Kanada pada  tahun 1967. 

Dikembangkan oleh Roger Tomlinson, yang kemudian disebut CGIS (Canadian GIS 

atau SIG Kanada), digunakan untuk menyimpan, menganalisa dan mengolah data 

yang dikumpulkan untuk inventarisasi Tanah Kanada (CLI-Canadian Land 

Inventory). Sistem ini merupakan sebuah inisiatif untuk mengetahui kemampuan 

lahan di wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada 

tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas dan penggunaan tanah pada skala 

1:250000.  

Sejak saat itu Sistem Informasi Geografis berkembang di beberapa benua 

terutama Benua Amerika,  BenuaEropa, Benua Australia, dan Benua  Asia.   Seperti  

di Negara-negara yang lain, di Indonesia pengembangan SIG dimulai di lingkungan 

pemerintahan  dan militer. Perkembangan SIG menjadi pesat semenjak di ditunjang 

oleh sumberdaya yang bergerak di lingkungan akademis (kampus). 
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Definisi SIG sangatlah beragam, karena memang defenisi SIG selalu 

berkembang, bertambah dan sangat bervariasi, dibawah ini adalah beberapa definisi 

Sistem Informasi Geografis (SIG) menurut beberapa ahli: 

(a) Kang-Tsung Chang (2002), mendefinisikan SIG sebagai :  is an a computer system 

for capturing, storing, querying, analyzing, and displaying geographic data.   

(b) Arronoff (1989), mendefinisiskan  SIG sebagai suatu sitem berbasis komputer yang 

memiliki kemampuan dalam menangani data bereferensi geografi yaitu 

pemasukan data, manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan 

kembali),manipulasi dan analisis data, serta keluaran sebagai hasil akhir (output). 

Hasil akhir (output) dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada 

masalah yang berhubungan dengan geografi.  

(c) Menurut Gistut (1994), SIG adalah sistem yang dapat  mendukung pengambilan 

keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan  deskripsi-deskripsi lokasi 

dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. 

SIG yang lengkap mencakup metodologi dan teknologi yang diperlukan yaitu data 

spasial perangkat keras, perangkat lunak dan struktur organisasi. 

(d) Burrough (1986) mendefinisikan   SIG adalah sistem berbasis komputer yang 

digunakan untuk  memasukan, menyimpan, mengelola, menganalisis dan 

mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai 

tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan. 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam perkembangannya dewasa ini telah 

menjadi alat yang memiliki dampak positif dalam proses perencanaan berbasis 

komunitas dan pembuatan keputusan ilmiah untuk aktivitas pengembangan program. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sebuah sistem yang mampu membangun, 

memanipulasi dan menampilkan informasi yang mempunyai referensi geografis. 

(Ramadona dan Kusnanto, 2011). Sistem Informasi Geografis (SIG) juga dapat 

dijelaskan sebagai suatu sistem (berbasiskan komputer) yang digunakan untuk 

menyimpan dan memanipulasi informasi geografis. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dirancang untuk mengumpulkan,  menyimpan dan menganalisis objek-objek serta 

fenomena – fenomena dimana lokasi geografis merupakan karakteristik yang penting 

atau kritis untuk dianalisis.  
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Dengan demikian, menurut Prahasta (2009) Sistem Informasi Geografis (SIG) 

merupakan sistem komputer yang memiliki sub sistem yang terdiri atas empat 

kemampuan dalam menangani data yang bereferensi geografis, yaitu ;  

(a) Data input, subsistem ini terkait dengan tugas  mengumpulkan, mempersiapkan 

dan menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber.  

(b) Data output, merupakan subsistem yang mampu menampilkan atau 

menghasilkan keluaran keseluruhan atau sebagian data dalam bentuk tabel, 

grafik, peta ataupun laporan.  

(c) Data management, bertugas untuk mengorganisasikan data, baik data spasial 

maupun atribut yang terkait ke dalam sistem basis data sehingga mudah untuk 

dipanggil kembali. Sehingga sering disebut juga sebagai subsistem storage and 

retrieval (penyimpanan dan pemanggilan data).  

(d) Data manupulation and analysis, subsistem ini melakukan manipulasi dan 

pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan yang 

dihasilkan oleh Sistem Informasi Geografis (SIG).  

 

Secara lebih jelas, subsistem dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) tersebut 

dapat diilustrasikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrasi Subsistem SIG (Prahasta,2009) 
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Beberapa hal tersebut diatas cukup menjadi alasan bahwa konsep dan aplikasi 

Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat  menarik untuk digunakan dalam berbagai 

bidang ilmu karena SIG sangat efektif, dapat digunakan sebagai alat bantu, mampu 

menguraikan  unsur-unsur yang terdapat di permukaan  bumi ke dalam bentuk 

beberapa  layer atau coverage data spasial, memiliki kemampuan yang sangat baik 

dalam memvisualisasikan data spasial dan bentuk atribut-atributnya serta dapat  

menurunkan data-data secara otomatis tanpa keharusan untuk melakukan 

interpretasi secara manual. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sebuah sistem yang saling 

berangkaian satu dengan yang lainnya, SIG sebagai kumpulan yang terorganisir 

dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personel yang 

didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, 

menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi lingkungan dan geografi. 

Dengan demikian , basis analisis dari SIG adalah data spasial dalam bentuk digital 

yang diperoleh melalui data satelit atau data lain terdigitasi. Analisis SIG 

memerlukan tenaga ahli sebagai interpreter, perangkat keras komputer dan 

software pendukung (Nuarsa, 2004). 

Dalam Sistem Informasi Geografis (SIG) terdapat berbagai peran dari berbagai 

unsur, baik manusia sebagai ahli dan sekaligus operator, perangkat alat maupun 

obyek permasalahan. Sistem ini merupakan rangkaian sistem yang memanfaatkan 

teknologi digital untuk melakukan analisis spasial. Sistem ini juga memanfaatkan 

perangkat keras dan lunak komputer untuk melakukan pengolahan data seperti, 

perolehan dan verifikasi, kompilasi, penyimpanan, pembaruan dan perubahan, 

manajemen dan pertukaran, manipulasi, penyajian dan analisis. Pemanfaatan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) secara terpadu dalam sistem pengolahan citra 

digital adalah untuk memperbaiki hasil klasifikasi. Dengan demikian peranan 

teknologi SIG dapat diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit. 

Mengingat sumber data sebagian besar berasal dari data penginderaan jauh baik 

satelit maupun teretrial (uji lapangan) terdigitasi, maka teknologi SIG erat 

kaitannya dengan teknologi penginderaan jauh, namun demikian penginderaan 

jauh bukanlah satu-satunya ilmu pendukung bagi sistem ini. Data spasial dari 

penginderaan jauh dan survei teretrial tersimpan dalam basis data yang 
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memanfaatkan teknologi komputer digital untuk pengelolaan dan pengambilan 

keputusan.  

Secara teknis SIG mengorganisasikan dan memanfaatkan data dari peta digital 

yang tersimpan dalam basis data. Dalam Sistem Informasi Geografis dunia nyata 

dijabarkan dalam data peta digital yang menggambarkan posisi dari ruang (space) 

dan klasifikasi, atribut data dan hubungan antar item data. Kerincian data dalam 

Sistem Informasi Geografis ditentukan oleh besarnya satuan pemetaan terkecil 

yang dihimpun dalam basis data. Dalam bahasa pemetaan kerincian itu tergantung 

dari skala peta dan dasar acuan geografis yang disebut sebagai peta dasar 

(Ruswanto, 2010). 

 

B. ANALISIS SPASIAL  DALAM SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa Sistem Informasi Geografis 

(SIG) mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan spasial maupun non 

spasial beserta kombinasinya dalam rangka memberikan solusi-solusi atas 

permasalahan keruangan. Hal ini berarti bahwa sistem ini memang dirancang 

untuk mendukung berbagai analisis terhadap informasi geografis, seperti teknik-

teknik yang digunakan untuk meneliti dan mengeksplorasi data dari perspektif 

keruangan, untuk mengembangkan dan menguji model-model, serta menyajikan 

kembali datanya sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan 

wawasan. Fungsi atau teknik-teknik analisis yang seperti inilah yang dalam Sistem 

Informasi Geografis (SIG) disebut sebagai analisis spasial. (Prahasta, 2009). 

Lebih lanjut, Prahasta (2009) menjelaskan bahwa analisis spasial merupakan 

suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah hitungan dan evaluasi logika 

yang dilakukan dalam rangka mencari atau menemukan potensi hubungan atau 

pola-pola yang terdapat diantara unsur-unsur geografis. Dengan kata lain, analisis 

spasial merupakan sekumpulan teknik untuk menganalisis data spasial, yang hasil-

hasilnya sangat bergantung pada lokasi obyek yang bersangkutan yang sedang 

dianalisis, dan yang memerlukan  akses baik terhadap lokasi obyek maupun atribut-

atributnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fungsi analisis spasial dapat 

memberikan informasi yang spesifik tentang peristiwa yang sedang terjadi pada 

suatu area atau unsur geografis beserta perubahan atau trend yang terdapat di 
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dalamnya pada selang waktu tertentu. Adapun fungsi-fungsi analisis spasial yang 

dimaksud dalam hal ini beberapa diantaranya adalah : 

a. Klasifikasi (Reclassify), merupakan fungsi analisis spasial untuk 

mengklasifikasikan kembali suatu data hingga menjadi data spasial baru 

berdasarkan kriteria atau atribut tertentu. 

b. Network atau Jaringan, fungsionalitas ini merujuk pada pergerakan atau 

perpindahan suatu sumber daya dari satu lokasi ke lokasi lain melalui unsur-

unsur buatan manusia yang membentuk jaringan yang saling terhubung satu 

sama lain. 

c. Overlay , fungsionalitas ini menghasilkan layer data spasial baru yang 

merupakan hasil kombinasi dari minimal dua layer yang menjadi masukannya, 

dilakukan dengan menggabungkan dua peta atau lebih dalam satu wilayah yang 

sama, sehingga menghasilkan suatu peta sintesis. 

d. Buffering, fungsi ini juga akan menghasilkan layer spasial baru yang berbentuk 

poligon dengan jarak tertentu dari unsur-unsur spasial yang menjadi 

masukannya. Analisis ini digunakan untuk menentukan kawasan penyangga 

dari suatu wilayah, garis/koridor. 

e. Find Distance, analisis spasial ini berkenaan dengan hubungan atau kedekatan 

suatu unsur spasial dengan unsur-unsur spasial lainnya. Fungsi analisis ini akan 

menerima masukan sebuah layer vektor yang berisi unsur-unsur spasial tipe 

titik, garis atau poligon untuk menghasilkan sebuah layer raster yang piksel-

pikselnya berisi nilai-nilai jarak dari semua unsur spasial yang terdapat di 

dalam layer masukan. 

f. Clustering, merupakan proses klasifikasi yang digunakan untuk 

mengelompokkan piksel-piksel citra berdasarkan aspek-aspek statistik semata. 

Analisis ini juga ditujukan untuk mengelompokkan obyek-obyek berdasarkan 

karakteristik yang dimilikinya, sehingga obyek yang paling dekat kesamaannya 

dengan obyek lain akan berada dalam kluster yang sama. 

g. Interpolasi  

Merupakan prosedur untuk menduga nilai yang tidak diketahui dengan 

menggunakan nilai-nilai yang diketahui yang terletak disekitarnya. Titik – titik 

disekitarnya mungkin tersusun secara teratur maupun tidak teratur. Kualitas 

hasil interpolasi tergantung dari keakuratan dan penyebaran dari titik yang 
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diketahui dan fungsi matematika yang dipakai untuk menduga model sehingga 

dihasilkan nilai – nilai yang masuk akal. Penghitungan matematis dalam Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dilakukan untuk mendapatkan peta hasil yang sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan dalam bentuk keruangan. 

 

Dalam aktivitas keseharian, banyak sekali masalah yang dapat diselesaikan 

melalui pendekatan analisis spasial. Setidaknya hasil analisis spasial dengan 

pemodelan Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat 

bagi suatu pengambilan keputusan  atau pembuatan suatu kebijakan. Sebagaimana 

beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait pentingnya Sistem Informasi 

Geografis dalam bidang kesehatan yang dilakukan oleh Nuvolone et al.(2011) tentang 

analisis spasial terhadap pengaruh polusi udara jalan raya dengan kejadian penyakit 

saluran pernapasan, yang menunjukkan hasil adanya nilai tambah Sistem Informasi 

Geografis dalam penelitian kesehatan lingkungan. Demikian juga penelitian yang 

dilakukan oleh English, P. et al.(1999) yang meneliti tentang hubungan antara arus lalu 

lintas dengan kejadian asma pada anak menggunakan Sistem Informasi Geografis 

menunjukkan bahwa paparan terhadap arus lalu lintas yang tinggi berhubungan 

dengan meningkatnya kunjungan medis berulang pada anak-anak penderita asma di 

California dan pemaparan berulang terhadap partikel polutan udara dari aktivitas 

kendaraan di jalan raya juga dapat memperburuk keadaan pada orang yang sudah 

didiagnosa asma.  

Hal serupa juga dilakukan oleh Chan. et al.(2009) di Taipei, Taiwan yang 

mengatakan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait menunjukkan 

kelayakan pendekatan spasial dan temporal terpadu untuk menilai dampak polusi 

udara pada hasil kunjungan pasien penderita asma. Dan pada penelitiannya juga 

memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara polusi udara 

dengan kunjungan pasien asma dengan menggunakan pendekatan yang sama. 

Beberapa contoh hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemodelan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dengan pendekatan analsis spasial temporal mampu 

memberikan informasi yang lebih jelas dan bermanfaat dalam bidang kesehatan. 
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C. MANFAAT SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DALAM KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Salah seorang ahli dalam kesehatan masyarakat yang dianggap sebagai 

pelopor berkembangnya penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah John 

Snow yang telah melakukan pemetaan terhadap kasus Kolera di Soho, London pada 

tahun 1854 hingga akhirnya dapat menemukan sumber penularan penyakit Kolera 

pada saat itu. Berikut ini adalah gambaran peta buatan tangan John Snow tersebut 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Boulos et al.,(2001) 

Gambar 5. Peta Kematian Akibat Kolera oleh John Snow Tahun 1854 

 

Dalam perkembangannya, dengan semakin berkembangnya masyarakat, 

maka pelayanan kesehatan masyarakatpun dihadapkan pada masalah yang 

berkaitan dengan heterogenitas populasi yang menyebabkan semakin 

kompleksnya penyakit berikut faktor-faktor penyebabnya. Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dapat digunakan untuk menganalisa heterogenitas tersebut, 

terutama yang berhubungan dengan perbedaan geografis, faktor-faktor 

demografis, budaya dan sebagainya (Harimurti, 2007). Hasil dari analisis dengan 

memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) menurut McLafferty (2003) dalam 
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Harimurti (2007) akan sangat menunjang proses pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, karena dapat digunakan untuk menentukan jenis pelayanan kesehatan 

yang seperti apa yang dubutuhkan oleh masyarakat, dapat mengidentifikasi 

aksesabilitas tempat-tempat pelayanan kesehatan masyarakat dan bahkan 

mengetahui kecenderungan penyakit yang terjadi dalam masyarakat tersebut. 

Sedangkan Kaiser et al (2003) dalam Harimurti (2007) menguraikan cakupan 

pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam kesehatan masyarakat 

diantaranya adalah untuk menilai resiko dan ancaman kesehatan dalam 

masyarakat, mengetahui distribusi penyakit dan investigasi wabah, dapat 

digunakan untuk perencanaan dan implementasi program pelayanan kesehatan, 

serta sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi dan pengawasan program.  

Sistem Informasi Geografis (SIG) pada saat ini telah banyak digunakan oleh 

tenaga atau ahli kesehatan masyarakat ataupun epidemiolog karena menurut 

Jasmin and Johnson (1999) dalam Kristina (2008) beberapa aplikasinya secara 

umum dalam bidang kesehatan dapat digunakan untuk menemukan penyebaran 

dan jenis-jenis penyakit secara geografis, meneliti perkembangan trend sementara 

suatu penyakit, mengidentifikasi kesenjangan, celah di daerah terpencil, 

mengurangi kerugian masyarakat melalui pemetaan dan stratifikasi faktor-faktor 

resiko, menggambarkan kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan kesehatan 

berdasarkan data dari masyarakat dan menilai alokasi sumber daya, meramalkan 

kejadian wabah, memantau perkembangan penyakit dari waktu ke waktu, dan 

dapat menempatkan fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan yang dapat 

dijangkau oleh masyarakat.  

Sistem Informasi Geografis (SIG) sangat memberikan manfaat dalam bidang 

kesehatan diantaranya adalah untuk mempelajari hubungan antara lokasi, 

lingkungan dan kejadian penyakit oleh karena kemampuannya dalam mengelola 

dan menganalisis serta menampilkan data spasial. SIG juga dapat menghasilkan 

analisa data epidemiologi dengan baik, menggambarkan trend kejadian suatu 

penyakit, menggambarkan ketergantungan dan saling keterkaitan antara berbagai 

faktor penyebab timbulnya penyakit pada suatu wilayah. Disamping itu, dengan SIG 

dapat dilakukan pemetaan terhadap sumber daya kesehatan masyarakat, penyakit-

penyakit tertentu dan permasalahan kesehatan lainnya yang berhubungan dengan 

lingkungan, infrastruktur, demografi dan sosial. (Nurhayati, 2005). 
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Salah satu perkembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam kesehatan 

masyarakat yang menarik adalah Epidemiologi Spasial (Spatial Epidemiology). 

Menurut Elliot dan Wartenberg (2004) dalam bukunya “Spatial Epidemiology : 

Current Approaches and Future Challenges”, bahwa Spasial Epidemiologi adalah 

ilmu untuk mendeskripsikan dan menganalisis keragaman geografis pada penyakit 

dengan memperhatikan dimensi geografis, lingkungan, prilaku, sosial ekonomi, 

genetika dan faktor risiko penularan. Epidemiologi spasial ini menghasilkan 

pemetaan penyakit (Diseases Mapping), studi korelasi geografis (Geographical 

Correlation Studies), pengelompokan penyakit (Diseases Kluster), dan survailans 

(Surveillance).  

Menurut WHO, SIG (Sistem Informasi Geografis) dalam kesehatan 

masyarakat dapat digunakan antara lain untuk: 

1. Menentukan Distribusi Geografis Penyakit. 

2. Analisis trend Spasial dan Temporal 

3. Pemetaan Populasis Berisiko 

4. Stratifikasi Faktor risiko 

5. Penilaian Distribusi Sumberdaya. 

6. Perencanaan dan Penentuan Intervensi. 

7. Monitoring Penyakit. 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) memiliki beberapa keuntungan dalam 

metode konvensional yang digunakan dalam perencanaan, manajemen dan 

penelitian kesehatan :  

1. Manajemen Data 

SIG memberikan kemampuan bagi pengguna/user untuk menyimpan, 

mengintegrasikan, menampilkan dan menganalisis data dari level molekuler 

terhadap resolusi satelit kepada komponene spasial yang diperoleh dari 

sumber data yang berbeda. Manajemen data dengan penggunaan Sistem 

Informasi Geografis (SIG) dapat mendukung kegiatan survailans penyakit yang 

sangat membutuhkan keberlangsungan/kontinuitas, sistematika pengumpulan 

data serta analisis data. 
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2. Visualisasi 

SIG merupakan alat yang akurat untuk menghadirkan informasi spasial 

terhadap level secara individual dan melakukan model peramalan/prediksi. 

3. Analisis overlay/Timpang susun 

SIG dapat melakukan analisis secara bersusun dari bagian informasi yang 

berbeda. Ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan, dan penelitian 

medis terhadap pemodelan multi-kriteria yang membantu dalam memahami 

asosiasi/hubungan antara prevalensi penyakit dan gambaran yang spesifik. 

4. Analisis buffer 

SIG dapat menciptakan zona/wilayah buffer disekitar daerah yang dipilih. 

Radius 10 km untuk menggambarkan area Rumah sakit yang dijangkau, atau 1 

km disekitar sungai untuk menandai penularan risiko pencemaran melalui air. 

Pengguna/user dapat mengkhususkan ukuran buffer dan mengkombinasikan 

dengan informasi data inseidensi penyakit untuk meperkirakan jumlah kasus 

yang terjadi dalam zona buffer. 

5. Analisis statistik 

SIG dapat menyelesaikan kalkulasi spesifik, seperti proporsi populasi 

dalam suatu radius tertentu dari suatu pusat kesehatan dan juga mengkalkulasi 

jarak dan area sebagai contoh jarak suatu masyarakat ke pusat kesehatan serta 

area yang dicakup oleh program kesehatan tertentu (cakupan). 

6. Query 

SIG memberikan interaksi pertanyaan untuk mendapatkan intisari 

informasi yang dimasukan dalam peta, table, grafik, dan juga dapat menjawab 

pertanyaan dari lokasi, kondisi, trend dan pemodelan dan pola spasial. 

SIG secara bertahap diterima dan digunakan oleh administrator dan ahli 

kesehatan masyarakat termasuk pengambil kebijakan, ahli statistic, ahli 

epidemiologi, pegawai dinas kesehatan provinsi/kabupaten.  

Beberapa tahun kedepan SIG diprediksi akan mampu memberikan 

kontribusi yang lebih besar lagi dalam sektor kesehatan. Salah satu institusi 

yang membuat analisanya adalah CDC yang mengungkapkan pemanfaatan SIG 

ke depannya, berdasarkan “Sepuluh Fungsi Pokok Sektor Kesehatan 

Masyarakat.”  
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Berikut ini adalah beberapa contoh pemanfaatan SIG dalam bidang 

Kesehatan Masyarakat berdasarkan analisa CDC tersebut. 

a) Fungsi pertama yaitu memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi 

masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Dalam mendukung fungsi ini, 

SIG dapat digunakan untuk memetakan kelompok masyarakat serta areanya 

berdasarkan status kesehatan tertentu, misalnya status kehamilan. Dengan 

SIG, peta mengenai status kesehatan dapat digunakan untuk merencanakan 

program pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh kelompok tersebut, 

misalnya pelayanan ANC, persalinan dll. 

b) Fungsi yang kedua yaitu mendiagnosa dan menginvestigasi masalah serta 

resiko kesehatan di masyarakat. Sebagai contoh, seorang epidemiologis 

sedang mengolah data tentang kasus asma yang diperoleh dari Rumah Sakit, 

Puskesmas, dan Pusat – Pusat Kesehatan lainnya di masyarakat, ternyata dia 

menemukan terjadi kenaikna kasus yang cukup signifikan di suatu Rumah 

Sakit, maka kemudian dia mencari tahu data dari pasien – pesien penderita 

asma di Ruimagh sakit. Ternyata ditemukan bahwa 8 dari 10 orang 

penderita asma yang dirawat di Rumah Sakit tersebut bekerhja di 

perusahaan yang sama. Demikian seterusnya hingga kemudian SIG dapat 

digunakan untuk memberikan data yang lengkap mengenai pola pajanan 

kimia tertentu di perusahaan – perusahaan dalam suatu wilayah, yang 

merupaka informasi yang penting utnuk para karyawan. Informasi ini juga 

dapat diteruskan kepada ahli – ahli terkait, dalam hal ini ahli K3 untuk 

melakukan penanganan lebih lanjut terhadap masalah yang ditemukan 

c)  Fungsi yang ketiga yaitu menginformasikan, mendidik dan 

memberdayakan masyarakat nmengenai isu – isu kesehatan. SIG dalam hal 

ini dapat menyediakan informasi mengenai kelompok masyarakat yang 

diidentifikasi masih memiliki pengetahuan yang kurang mengenai informasi 

kesehatan tertentu, sehingga kemudian dapat dicari media komunikasi yang 

paling efektif bagi kelompok tersebut, serta dapat dibuat perencanaan 

mengenai waktu yang paling tepat untuk melakukan promosi kesehatan 

kepada kelompok masyarakat tersebut. 

d) Fungsi yang keempat yaitu membangun dan menggerakkan hubungan 

kerjasama dengan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan 
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masalah kesehatan. Dalam hal ini SIG dapat digunakan untuk melihat suatu 

pemecahan masalah kesehatan berdasarkan area tertentu dan kemudian 

memetakan kelompok masyarakat yang potensial dapat mendukung 

program tersebut berdasarkan area – area yang terdekat dengannya. 

Misalnya masalah imunisasi yang ada pada wilayah kerja tingkat RW atau 

Posyandu, maka dapat dipetakan kelompok potensial pendukungnya yaitu 

Ibu – Ibu PKK yang dapat diberdayakan sebagai kader pada Posyandu – 

Posyandu yang terdekat dengan tempat tinggalnya 

e)  Fungsi yang kelima yaitu membangun kebijakan dan rencana yang 

mendukung usaha individu maupun masyarakat dalam menyelesaikan 

masalah kesehatan. Contohnya dalam hal analisa wilayah cakupan 

Puskesmas. Dalam hal ini SIG digunakan untuk memetakan utillisasi dari 

tiap – tiap Puskesms oleh masyarakat sehingga dapat dibuat perencanaan 

yang jelas mengenai sumber daya kesehatan yang perlu disediakan untuk 

Puskesmas tersebut disesuaikan dengan tingkat utilitasnya. 

f)  Fungsi yang keenam yaitu membangun perangkat hukum dan peraturan 

yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan masyarakat. Dalam 

hal ini SIG dapat digunakan untuk membagi secara jelas kewenangan dan 

tanggung jawab suatu pusat pelayanan kesehatan pada tiap – tiap wilayah 

kerja dalam menjamin dan menangani segala bentuk masalah yang terjadi 

di wilayah tersebut. Dengan demikian maka manajemen komplain dapat 

terkoordinir dengan baik. 

g)  Fungsi yang ketujuh yaitu menghubungkan individu yang membutuhkan 

pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan menjamin ketersediaan 

pelayanan kesehatan tersebut jika belum tersedia. Misalnya seorang warga 

negara asing diidentifikasi menderita suatu penyakit tertentu yang 

membutuhkan penanganan yang serius. Maka untuk mengatasinya, dengan 

melihat peta dan data akses pelayanan kesehatan yang tersedia dapat dicari 

tenaga kesehatan terdekat yang dapat membantu orang tersebut, dan 

menguasai bahasa yang digunakannya. Dengan data SIG juga dapat 

diketahui bagaimana akses transportasi termudah yang dapat dilalui oleh 

warga negara asing tersebut menuju fasilitas kesehatan terdekat. 
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h)  Fungsi kedelapan yaitu menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan ahli 

kesehatan masyarakat yang berkompeten di bidangnya. Dalam hal ini SIG 

dapat menyediakan peta persebaran tenaga kesehatan dan ahli kesehatan 

masyarakat di tiap – tiap daerah, sehingga dengan demikian dapat dilihat 

jika ada penumpukan atau bahkan kekurangan personel di suatu daerah. 

Lebih lanjut, data tersebut dapat digunakan dalam hal perencanaan 

pengadaan tenaga – tenaga kesehatan untuk jangka waktu ke depan untuk 

masing – masing wilayah. 

i)  Fungsi kesembilan yaitu mengevaluasi efektifitas, kemudahan akses dan 

kualitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Data SIG dapat menyediakan 

data yang lengkap mengenai potensi tiap – tiap daerah serta karakter 

demografis masyarakatnya untuk dihubungkan dengan fasilitas – fasilitas 

kesehatan yang tersedia dan tingkat utilitasnya. Dengan demikian dapat 

dievaluasi kembali kesesuaian dan kecukupan dari penyediaan sarana 

pelayanan kesehatan yang ada. 

j) Fungsi kesepuluh yaitu penelitian untuk menciptakan penemuan baru dan 

inovasi dalam memecahkan masalah – masalah kesehatan di masyarakat. 

Salah satu kegunaan SIG dalam hal ini adalah untuk menyediakan data yang 

akurat mengenai perubahan – perubahan yang terjadi di suatu daerah 

seperti pertambahan jumlah perumahan, jalan, pabrik atau sarana - sarana 

lainnya yang berpengaruh pada lingkungan dan berpotensi mempengaruhi 

status kesehatan masyarakat. Data ini kemudian dapat digunakan untuk 

merancang dan merencanakan inovasi – inovasi tertentu yang dapat 

menjamin kesehatan suatu masyarakat (Ika Irmawati,2005). 
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