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Klik “Akses Website” untuk masuk ke halaman login

Akses diberikan pada tingkat Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melihat entry 
data dari petugas surveilans Puskesmas

https://sisugi.com

https://sisugi.com/


LOGIN
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Masukkan email dan password yang 
telah diberikan oleh pusat

(lihat pada excel hak akses per 
provinsi yang telah dibagikan)



Tampilan analisis data dalam bentuk kurva dan grafik

Tracking pemantauan kontak erat dalam bentuk tabel

Daftar pewawancara yang sudah memiliki akses SISUGI

Daftar pasien yang terekam pada SISUGI

Daftar penyelidikan epidemiologi yang terekam pada SISUGI

Daftar kontak erat yang terekam pada SISUGI

Ringkasan jumlah dan persentase data konfirmasi, suspek, probable, dan 
kontak erat

Daftar pasien dengan status pemantauan Kesehatan kontak eratnya
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1. DASHBOARD



Daftar 34 provinsi akan
muncul

Pilih satu provinsi

Daftar Kabupaten/Kota di 
provinsi yang dipilih akan

muncul
Pilih satu Kabupaten/Kota 

Daftar puskesmas di 
Kabupaten/Kota yang 
dipilih akan muncul
Pilih satu Puskesmas

Klik “Filter” untuk eksekusi
provinsi, kab/kota, 

puskesmas, dan jangka
waktu yang telah dipilih

Filter harus berurutan mulai dari provinsi
– kabupaten – puskesmas

Pilih data ingin
ditampilkan :

- Hari ini
- 30 hari terakhir

- Dari awal





2. ANALISA DATA



Daftar 34 provinsi akan muncul
Pilih satu provinsi

Daftar Kabupaten/Kota di provinsi
yang dipilih akan muncul

Pilih satu Kabupaten/Kota 

Daftar puskesmas di 
Kabupaten/Kota yang dipilih akan

muncul
Pilih satu Puskesmas

Klik “Filter” untuk
eksekusi provinsi, 

kab/kota, dan 
puskesmas yang telah

dipilih

Filter harus berurutan mulai dari provinsi
– kabupaten – puskesmas



Grafik epidemi berdasarkan tanggal onset atau tanggal pengambilan spesimen pertama
(Variabel tanggal + status epidemiologi wajib terisi)



Grafik jumlah kasus berdasarkan kabupaten/kota atau provinsi



Grafik Distribusi Jenis Kelamin, Kelompok Umur, Kontak Erat, dan Status Epidemologi



3. KURVA KASUS



Daftar 34 provinsi akan muncul
Pilih satu provinsi

Daftar Kabupaten/Kota di provinsi
yang dipilih akan muncul

Pilih satu Kabupaten/Kota 

Daftar puskesmas di 
Kabupaten/Kota yang dipilih akan

muncul
Pilih satu Puskesmas

Klik “Filter” untuk
eksekusi provinsi, 

kab/kota, dan 
puskesmas yang telah

dipilih

Filter harus berurutan mulai dari provinsi
– kabupaten – puskesmas



Grafik jumlah kasus konfirmasi Covid-19 hanya menampilkan data dalam 30 hari terakhir
Jumlah kasus yang ditampilkan adalah data per hari

Data pasien yang telah di entry ke dalam SISUGI akan muncul ke dalam grafik



Grafik jumlah kasus konfirmasi Covid-19 hanya menampilkan data dalam 12 minggu terakhir
Jumlah kasus yang ditampilkan adalah data per minggu

Data pasien yang telah di entry ke dalam SISUGI akan muncul ke dalam grafik



Grafik jumlah kasus konfirmasi Covid-19 berdasarkan :
- Provinsi (jika menggunakan akun pusat)
- Kabupaten/kota (jika menggunakan akun dinas Kesehatan provinsi)
- Puskesmas (jika menggunakan akun dinas Kesehatan kab/kota atau menggunakan akun pusat dan 

dinas Kesehatan provinsi dengan filter)

Jumlah kasus yang ditampilkan adalah data per minggu
Data pasien yang telah di entry ke dalam SISUGI akan muncul ke dalam grafik



4. KURVA KONTAK



Daftar 34 provinsi akan muncul
Pilih satu provinsi

Daftar Kabupaten/Kota di provinsi
yang dipilih akan muncul

Pilih satu Kabupaten/Kota 

Daftar puskesmas di 
Kabupaten/Kota yang dipilih akan

muncul
Pilih satu Puskesmas

Klik “Filter” untuk
eksekusi provinsi, 

kab/kota, dan 
puskesmas yang telah

dipilih

Filter harus berurutan mulai dari provinsi
– kabupaten – puskesmas



Grafik jumlah kasus konfirmasi Covid-19 dan kontak erat dalam 30 hari terakhir
Data yang ditampilkan adalah data kontak, kasus, dan rasio per hari
Angka kontak, kasus, dan rasio dapat dilihat pada tabel di bawah grafik
Setiap kontak erat wajib di entry dan melakukan karantina dengan pemantauan

Rasio = Kontak/Kasus



Grafik kontak erat Covid-19 dalam pemantauan dalam 30 hari terakhir
Data yang ditampilkan adalah jumlah kontak yang sehat, suspek, probable, konfirmasi, discarded, 
mangkir, dan belum diperiksa per hari



5. KONTROL KONTAK HARIAN



Dibagian atas terdapat pilihan jumlah data kontrol kontak
harian yang muncul dalam satu halaman

Dibagian bawah dapat melihat jumlah total data kontrol
kontak harian

Dibagian bawah terdapat jumlah halaman
untuk melihat data kontrol kontak harian



Jumlah kontak dipantau merupakan total kontak yang harus dipantau
pada tanggal tersebut

• Tanggal pemantauan selama 14 hari terakhir
• Tanggal tersebut akan terus berubah setiap hari
• Status kesehatan yang di entry setiap hari (dalam jangka

waktu 14 hari) akan muncul pada tabel tersebut

Variabel yang ditampilkan pada tabel
kontrol kontak harian



6. PEWAWANCARA
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Pencarian data secara spesifik dapat dilakukan dengan menggunakan fitur filter
Filter dilakukan harus secara berurutan

Jika ingin menghilangkan semua filter, dapat menekan
tombol “Reset Filter”



Dibagian atas terdapat pilihan jumlah data pewawancara yang 
muncul dalam satu halaman

Dibagian bawah dapat melihat jumlah total data pewawancara

Dibagian bawah terdapat jumlah halaman untuk
melihat data pewawancara

Dibagian atas terdapat tombol untuk melakukan export data 
dalam format excel



Variabel yang ditampilkan pada tabel pewawancara berdasarkan
akun yang telah diaktifkan



7. PASIEN
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Pencarian data secara spesifik dapat dilakukan dengan menggunakan fitur filter
Filter dilakukan harus secara berurutan

Jika ingin menghilangkan semua filter, dapat menekan
tombol “Reset Filter”



Dibagian atas terdapat pilihan jumlah data pasien yang muncul
dalam satu halaman

Dibagian bawah dapat melihat jumlah total data pasien

Dibagian bawah terdapat jumlah halaman
untuk melihat data pasien

Dibagian atas terdapat tombol untuk melakukan export data 
dalam format excel



Variabel yang ditampilkan pada tabel pasien berdasarkan data yang 
telah di entry

Tombol “Edit” untuk melihat data 
pewawancara per orang



Tampilan setelah klik tombol “Edit” pada data pewawancara



8. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI
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Pencarian data secara spesifik dapat dilakukan dengan menggunakan fitur filter
Filter dilakukan harus secara berurutan

Jika ingin menghilangkan semua filter, dapat menekan
tombol “Reset Filter”



Dibagian atas terdapat pilihan jumlah data PE yang muncul
dalam satu halaman

Dibagian bawah dapat melihat jumlah total data PE

Dibagian bawah terdapat jumlah halaman
untuk melihat data PE

Dibagian atas terdapat tombol untuk melakukan export data 
dalam format excel



Variabel yang ditampilkan pada tabel PE berdasarkan data yang 
telah di entry



9. KONTAK ERAT
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Pencarian data secara spesifik dapat dilakukan dengan menggunakan fitur filter
Filter dilakukan harus secara berurutan

Jika ingin menghilangkan semua filter, dapat menekan
tombol “Reset Filter”



Dibagian atas terdapat pilihan jumlah data kontak erat yang 
muncul dalam satu halaman

Dibagian bawah dapat melihat jumlah total data kontak erat

Dibagian bawah terdapat jumlah halaman
untuk melihat data kontak erat



Variabel yang ditampilkan pada tabel kontak erat berdasarkan data 
yang telah di entry

Tombol “Lihat” untuk melihat data 
lengkap kontak erat per orang



Tampilan setelah klik tombol “Lihat” pada data kontak erat



10. PEMANTAUAN KESEHATAN
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Pencarian data secara spesifik dapat dilakukan dengan menggunakan fitur filter
Filter dilakukan harus secara berurutan

Jika ingin menghilangkan semua filter, dapat menekan
tombol “Reset Filter”



Dibagian atas terdapat pilihan jumlah data pemantauan
kesehatan yang muncul dalam satu halaman

Dibagian bawah dapat melihat jumlah total data pemantauan
kesehatan

Dibagian bawah terdapat jumlah halaman untuk
melihat data pemantauan kesehatan

Dibagian atas terdapat tombol untuk melakukan export data 
dalam format excel



Variabel yang ditampilkan pada tabel pemantauan Kesehatan 
berdasarkan data yang telah di entry



TERIMA KASIH


