CARA MENGHITUNG IKS WILAYAH SECARA MANUAL
Data individu per-keluarga yang telah memiliki Indeks keluarga sehat (IKS) hasil
dari pengentrian pada
aplikasi
PIS-PK
dengan akses domain :
https://keluargasehat.kemkes.go.id/ dapat dihitung secara manual menurut wilayah
administrasi RT, RW dan Kelurahan
Langkah-langkah untuk menghitung IKS wilayah secara manual sebagai beriku :
1. Masuk kedalam aplikasi melalui akun PIS-PK
2. Pilih Dashboard
a) Pilih IKS Wilayah

b) Pilih Propinsi wilayah yang akan diambil untuk dihitung datanya secara
manual
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c) Lanjutkan dengan memilih kabupaten/Kota dengan
kemudian lanjutkan pilih kecamatan hingga kelurahan

mengklik
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d) Langkah selanjutnya pilih wilayah RW (rukun warga)
e) Langkah selanjutnya pilih wilayah RT (rukun Tetangga)
f) Mencetak IKS Keluarga

Pilihlah salah satu Keluarga kemudian kemudian klik dan transfer kedalam MS Excel
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g) Menghitung IKS per RT
− Copykan data pada wilayah RT 01 dengan memblok kemudian klik
copy dengan menggunak mouse atau tekan Ctrl+C
− Sebelum telah diaktifkan aplikasi Microsoft Excel atau Spreadsheet
sejenisnya.
− Klik Paste atau tekan CRL+V pada lembar kerja Microsoft Excel
seperti pada gambar berikut ini :
−

−

Memberi rumus pada MS Excel
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−

Pada contoh diatas terdapat 55 ART yang telah terdata dengan
tersedia 12 indikator dan IKS keluarga pada Kolom O

−

Membuat Rumus IKS RT 001
Pada Kolom O61 ketik rumus:
Pada Kolom O62 ketik rumus:
Pada Kolom O62 ketik rumus:

=COUNTIF(O6:O60;">0,8")
=COUNT(O6:O60)
=O61/O62 * 100

Rumus total keluarga bernilai Y
Pada Kolom O61 ketik rumus:
=COUNTIF(C6:C60;"Y")
Kemudian copy rumus tersebut hingga kolom D61..N61
Rumus Total Keluarga - Σ Keluarga Bernilai "N"
Pada Kolom O62 ketik rumus:
=COUNTA(C6:C60)-(COUNTIF(C6:C60;"N"))
Kemudian copy rumus tersebut hingga kolom D62..N62
−

Membuat Rumus IKS RT 002 dan lainnya lakukan seperti pada
contoh diatas pada Sheet2 untuk RT002, pada Sheet untuk RT002,
dan seterusnya
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H) Menghitung IKS RW 001
Buatlah Sheet Baru dengan Nama Sheet RW001
Lakukan dengan mengcopy melalui perintah Link seperti pada
gambar dibawah ini

−
I) Menghitung IKS PerKelurahan
Proses penghitung pada level tingkat kelurahan sama halnya tingkat
RW dan seterus pada
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