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Akses: 

form.sisugi.com
Dapat diakses melalui browser laptop/PC/Android/iPhone



Atau bisa melalui sisugi.com 
kemudian klik “Entry Data”



Isi email dan password (nomor HP) sesuai
dengan yang telah didaftarkan pada tim pusat



Identitas pewawancara

Informasi terkait pemantauan kontak erat yang belum di-entry 

Untuk menambah pasien baru dan melihat daftar pasien

Untuk menambah PE baru dan melihat riwayat PE

Untuk menambah kontak erat (KE) baru dan melihat daftar KE

Untuk menambah pemantauan KE baru dan melihat riwayat
pemantauan KE

Jika telah berhasil log-in maka akan muncul tampilan seperti ini:

Untuk menambah pemantauan isolasi mandiri kasus
konfirmasi dan melihat riwayat pemantauan isoman



Form Pasien

Form Penyelidikan
Epidemiologi

Form Isolasi Mandiri

Konfirmasi Suspek Probable

Discarded
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Form Kontak Erat
Form Pemantauan
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Keterangan:

A. Klik di bagian panah untuk mengatur jumlah data (10, 25, 50, 
atau 100) per halaman.

B. Jadwal pemantauan kontak erat yang belum terdata pada SISUGI. 
Klik tombol panah di sebelah kanan atas untuk mengganti urutan
dari tanggal terbaru atau terlama.

C. Nama kontak erat
D. Nama pasien yang menjadi sumber kontak.
E. Untuk menghubungkan dengan form pemantauan kesehatan. 

Saat ini tombol belum berfungsi
F. Untuk mengetahui jumlah total data yang perlu dipantau.
G. Untuk melihat data di halaman berikutnya.

DASHBOARD
Berisi informasi kontak erat yang perlu dipantau dalam 30 
hari terakhir



1.
Pasien
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B

Keterangan:

A. Klik kotak hijau untuk merekam data pasien baru. Jika kontak erat ada yang menjadi konfirmasi, klik pada kotak abu-abu.
B. Klik di bagian panah untuk mengatur jumlah data (10, 25, 50, atau 100) per halaman.
C. Tanggal dan waktu petugas melakukan perekaman data pasien.
D. Informasi vaksinasi pasien beserta tanggal pemberian dosis pertama dan kedua.
E. Status Epidemiologi pasien, jika masih kosong artinya perlu dilanjutkan dengan pengisian form PE untuk mengisi data status epidemiologi. Jika pasien berasal

dari kontak erat maka status epidemiologi akan otomatis terisi “Konfirmasi”.
F. Klik tombol hijau untuk edit data dan tombol merah untuk menghapus data. Hapus data pasien akan diikuti dengan terhapusnya data PE dan KE yang melekat

pada pasien.
G. Untuk mengetahui jumlah total data yang telah direkam.
H. Untuk melihat data di halaman berikutnya.

C D E F
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Isi NIK sebanyak 16 digit. Jika NIK Pasien tidak ada, maka isi:
10 digit puskesmas + 2 digit jenis kelamin (01: laki-laki, 02: 
perempuan) + 4 digit nomor urut per Puskesmas

Isi nama pasien

Isi kewarganegaraan dari pasien. Saat ini untuk WNA belum
terfasilitasi untuk pengisian nomor paspor

Isi tanggal lahir pasien agar sistem dapat menghitung umur

Isi jenis kelamin pasien

Isi pekerjaan pasien

Isi no HP pasien. Jika tidak ada, isi dengan no HP 
keluarga pasien



Isi dengan nama jalan tempat domisili pasien dalam 14 hari
terakhir. Jika tidak ada nama jalan dapat diganti dengan nama
dusun atau beri tanda “-”.

Isi informasi RT dan RW jika ada, untuk keperluan analisis PPKM

Saat ini fitur titik koordinat latitude dan longitude memerlukan
bantuan Google Maps untuk dapat diisi. Petunjuk pada slide 
berikutnya.

Masukkan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, dan 
kelurahan/desa sesuai dengan domisili 14 hari terakhir.



Masukkan informasi terkait vaksinasi. Jika memilih
“Ya”, maka akan ada pertanyaan lanjutan.

Masukkan tanggal dilakukan vaksinasi dosis I dan 
dosis II.

Klik Simpan jika sudah selesai mengisi identitas
pasien kemudian cek apakah data sudah muncul di 
daftar pasien. Klik Kembali jika ingin membatalkan
perekaman data.



Cara memperoleh latitude dan longitude dengan Google Maps (https://www.google.co.id/maps)

1. Ketik nama jalan atau patokan
tertentu untuk mempermudah
pencarian titik koordinat.

2. Klik pada perkiraan
lokasi pasien berada

3. Klik pada angka koordinat
yang muncul

4. Copy titik
koordinat
(latitude, 
longitude)

https://www.google.co.id/maps


2. 
Penyelidikan
Epidemiologi
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Keterangan:
A. Klik kotak hijau untuk merekam data PE baru. 
B. Klik di bagian panah untuk mengatur jumlah data PE (10, 25, 50, atau 100) per halaman.
C. Tgl Entry merupakan tanggal petugas merekam data, Tgl Update merupakan tanggal petugas memperbaiki data.
D. Tanggal petugas melakukan wawancara PE.
E. Status Epidemiologi pasien, jika masih kosong artinya perlu dilengkapi dengan cara edit data.
F. Status Penyelidikan “COMPLETE” artinya seluruh data telah terisi dengan lengkap, sebaliknya “INCOMPLETE” artinya masih ada data yang belum lengkap atau

pengisian belum selesai→ perlu dilengkapi dengan cara edit data.
G. Klik tombol hijau untuk edit data dan tombol merah untuk menghapus data PE (belum aktif). 
H. Untuk mengetahui jumlah total data PE yang telah direkam.
I. Untuk melihat data di halaman berikutnya.

F



Silakan isi tanggal wawancara/melakukan PE

Informasi ini tidak perlu diubah

Jika tanggal wawancara telah diisi silakan klik Lanjut



Silakan ketik nama pasien yang hendak dilakukan
perekaman data PE. Setelah ketik nama, silahkan 
pilih dari daftar yang muncul di bawah kotak.

Informasi NIK, nama, kewarganegaraan, tanggal
lahir, jenis kelamin, dan no HP akan terisi secara
otomatis. Jika masih ada yang kosong silakan
dilengkapi.



Informasi alamat akan terisi secara otomatis. Jika 
masih ada yang kosong silakan dilengkapi
sekaligus untuk cross check data.

Klik Lanjut agar diarahkan ke pertanyaan
berikutnya. Dengan klik Lanjut, data akan
tersimpan sebagai INCOMPLETE di daftar PE 
sampai tahap ini jika pengisian form PE tidak
sampai selesai. Klik Kembali jika ingin
membatalkan perekaman data.



Informasi dengan latar kotak abu-abu tidak
dapat diubah

Pastikan kembali bahwa tanggal
wawancara/PE sudah benar

Klik Lanjut agar diarahkan ke pertanyaan
berikutnya. Dengan klik Lanjut, data akan
tersimpan sebagai INCOMPLETE di daftar 
PE sampai tahap ini jika pengisian form PE 
tidak sampai selesai. 



Jika memilih Ya, maka akan ada pertanyaan
tambahan: tanggal onset dan jenis gejala

Tanggal gejala wajib diisi untuk analisis

kurva epidemi

Silakan pilih “Ya” jika ditemukan gejala yang 
sesuai pada pasien/kasus



Silakan pilih “Ya” jika ditemukan penyakit
penyerta pada pasien



Jika dirawat di RS, silakan pilih “Ya”

Masukkan nama RS terakhir pasien
dirawat/diisolasi

Masukkan tanggal pasien masuk ke
RS tersebut

Silakan pilih “Ya” jika pasien
dilakukan perawatan di ICU, 
diintubasi, dan/atau dilakukan
extracorporeal membrane 
oxygenation (ECMO)



Silakan isi status pasien saat dilakukan
wawancara PE

Silakan isi diagnosis pasien yang telah
ditegakkan

Klik Lanjut agar diarahkan ke pertanyaan
berikutnya. Dengan klik Lanjut, data akan
tersimpan sebagai INCOMPLETE di daftar 
PE sampai tahap ini jika pengisian form PE 
tidak sampai selesai. Klik Kembali jika ingin
kembali ke bagian sebelumnya.



Silakan pilih “Ya” jika pasien telah dilakukan
pemeriksaan RDT antigen.

Masukkan informasi tanggal pemeriksaan RDT 
antigen beserta hasilnya.



Silakan pilih “Ya” jika pasien telah dilakukan
pemeriksaan PCR. 

Masukkan informasi jenis spesimen yang diperiksa
pada pemeriksaan pertama.

Masukkan tanggal dilakukan pengambilan
spesimen pertama.

Masukkan tanggal keluarnya hasil pemeriksaan
spesimen pertama dari laboratorium pemeriksa.

Masukkan hasil pemeriksaan spesimen pertama.



Masukkan informasi jenis spesimen yang diperiksa
pada pemeriksaan kedua (jika dilakukan).

Masukkan tanggal dilakukan pengambilan
spesimen kedua (jika dilakukan).

Masukkan tanggal keluarnya hasil pemeriksaan
spesimen kedua (jika dilakukan) dari laboratorium
pemeriksa.

Masukkan hasil pemeriksaan spesimen kedua (jika
dilakukan).

Klik Lanjut agar diarahkan ke pertanyaan
berikutnya. Dengan klik Lanjut, data akan
tersimpan sebagai INCOMPLETE di daftar PE 
sampai tahap ini jika pengisian form PE tidak
sampai selesai. Klik Kembali jika ingin kembali ke
bagian sebelumnya.



Silakan pilih Ya/Tidak/Tidak Tahu pada pertanyaan
terkait riwayat faktor perjalanan



Silakan pilih Ya/Tidak/Tidak Tahu pada 
pertanyaan terkait riwayat faktor kontak

Silakan pilih Ya/Tidak/Tidak Tahu pada 
pertanyaan terkait cluster ISPA berat

Jika memilih “Ya”, maka akan muncul
pertanyaan terkait penggunaan APD dan 
tindakan yang menimbulkan aerosol

Klik Lanjut agar diarahkan ke pertanyaan
berikutnya. Dengan klik Lanjut, data akan
tersimpan sebagai INCOMPLETE di daftar 
PE sampai tahap ini jika pengisian form PE 
tidak sampai selesai. Klik Kembali jika ingin
kembali ke bagian sebelumnya.



Jika pasien memiliki kontak erat, maka
pilih “Ya”. Lanjutkan perekaman data 
kontak erat pada laman kontak erat.
Jangan pilih “Tidak” ketika kasus
memiliki kontak erat karena akan
mempengaruhi analisis.

Klik Lanjut agar diarahkan ke
pertanyaan berikutnya. Dengan klik
Lanjut, data akan tersimpan sebagai
INCOMPLETE di daftar PE sampai tahap
ini jika pengisian form PE tidak sampai
selesai. Klik Kembali jika ingin kembali
ke bagian sebelumnya.



ID Kasus akan terotomatisasi, tidak
perlu diubah

Silakan pilih status epidemiologi dari
pasien. Prioritas isi status pasien
konfirmasi.

Jika memilih status konfirmasi, maka
masukkan tanggal rilis oleh Dinkes.

Klik Selesai jika pengisian form PE 
telah lengkap. Klik Kembali jika ingin
kembali ke bagian sebelumnya.

1. Suspek

a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari

terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di

negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.

b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN pada 14 hari terakhir sebelum

timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable

COVID-19.

c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di

rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang

meyakinkan.

2. Probable

Kasus suspek dengan ISPA Berat/Acute Respiratory Distress Syndrome

(ARDS)/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum

ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

3. Konfirmasi kontak

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan

pemeriksaan laboratorium RT-PCR DAN dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat

kontak dengan kasus konfirmasi/probable COVID-19.

4. Konfirmasi perjalanan

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan

pemeriksaan laboratorium RT-PCR DAN dalam 14 hari terakhir memiliki riwayat

perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.

5. Konfirmasi tanpa riwayat

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan

pemeriksaan laboratorium RT-PCR DAN tidak diketahui riwayat kontak maupun

perjalanan dalam 14 hari terakhir.



3.
Isolasi

Mandiri



A

B

C F G I

K L

HD E

Keterangan:

A. Klik kotak hijau untuk merekam data pemantauan isolasi mandiri baru. Klik di bagian panah untuk mengatur jumlah data (10, 25, 50, atau 100) per halaman.
B. Tanggal dan waktu petugas melakukan perekaman data pasien.
C. Tanggal petugas melakukan perekaman data.
D. Tanggal petugas melakukan edit/update data.
E. Tanggal dilakukan pemantauan isolasi mandiri.
F. Nama pasien yang dilakukan pemantauan isolasi mandiri.
G. Keadaan kesehatan dari pasien yang dilakukan pemantauan isolasi mandiri.
H. Status akhir dari pasien yang dilakukan pemantauan isolasi mandiri. Jika masih kosong, artinya entry data pemantauan belum dilakukan hingga selesai masa 

pemantauan.
I. Klik tombol hijau untuk edit data dan tombol merah untuk menghapus data. Hapus data pasien akan diikuti dengan terhapusnya data PE dan KE yang melekat

pada pasien.
J. Untuk mengetahui jumlah total data yang telah direkam.
K. Untuk melihat data di halaman berikutnya.



Silakan pilih nama pasien konfirmasi yang akan
dilakukan pemantauan isolasi mandiri. Nama 
yang akan muncul pada daftar adalah pasien
yang sudah di-entry pada form pasien dan PE.

Informasi tanggal wawancara dan tanggal
onset/pengambilan spesimen konfirmasi akan
muncul secara otomatis. Pastikan telah mengisi
form PE sebelum form isolasi mandiri.

Masukkan tanggal dilakukan pemantauan. 
Tanggal pemantauan baiknya dimulai sejak
tanggal onset (simtomatik)/pengambilan
spesimen konfirmasi (asimtomatik).

Jika tanggal pemantauan yang di-entry 
merupakan hari terakhir pelaksanaan isolasi
mandiri, pastikan untuk men-checklist 
pertanyaan ini.

Masukkan informasi keadaan pasien yang 
sedang melakukan isolasi mandiri



Jika dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR, pilih
“Ya” dan isi informasi lanjutan sesuai pertanyaan
yang muncul.

Masukkan tanggal dilakukan pengambilan spesimen
RT-PCR pertama.

Masukkan tanggal keluarnya hasil pemeriksaan
spesimen pertama dari laboratorium pemeriksa.

Masukkan hasil pemeriksaan spesimen pertama.

Masukkan tanggal dilakukan pengambilan spesimen
RT-PCR kedua (jika dilakukan).

Masukkan tanggal keluarnya hasil pemeriksaan
spesimen kedua (jika dilakukan) dari laboratorium
pemeriksa.

Masukkan hasil pemeriksaan spesimen kedua (jika
dilakukan).



Pertanyaan ini hanya akan muncul jika
isolasi mandiri telah memasuki hari
terakhir pemantauan.

Klik Simpan jika sudah selesai mengisi
data pemantauan, kemudian cek apakah
data sudah muncul di daftar pemantauan
isolasi mandiri. Klik Kembali jika ingin
batal.



4.
Kontak Erat
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Keterangan:

A. Klik kotak hijau untuk merekam data kontak erat (KE) baru. 
B. Klik di bagian panah untuk mengatur jumlah data KE (10, 25, 50, atau 100) per halaman.
C. Tgl Entry merupakan tanggal petugas merekam data, Tgl Update merupakan tanggal petugas memperbaiki data.
D. Tanggal kontak terakhir dengan pasien/kasus.
E. Jika ada data yang kosong (NIK kosong/jenis kelamin tidak diketahui/usia null tahun) dapat dilengkapi dengan edit data.
F. Klik tombol hijau untuk edit data KE dan tombol merah untuk menghapus data KE. Edit tanggal kontak terakhir saat ini belum bisa

terfasilitasi, sehingga harus hapus dan entry ulang.
G. Untuk mengetahui jumlah total data KE yang telah direkam.
H. Untuk melihat data KE di halaman berikutnya.

E



Silakan ketik nama pasien yang menjadi
sumber kontak. Setelah ketik nama, silahkan 
pilih dari daftar yang muncul di bawah kotak.

Silakan ketik nama kontak erat

Silakan pilih jenis kelamin kontak erat

Silakan masukkan NIK kontak erat sebanyak
16 digit. Jika tidak ada NIK silakan centang
“Belum punya NIK”.
*Usahakan informasi NIK kontak erat yang diisi adalah NIK 
yang sesungguhnya. Ketika terdapat dua kasus atau lebih
yang memiliki kontak erat yang sama ATAU kasus
konfirmasi yang menjadi kontak erat, petugas hanya perlu
memasukkan data NIK untuk sistem dapat memanggil
informasi nama, umur, dan jenis kelamin. 

Silakan masukkan umur dari kontak erat

Silakan masukkan tanggal kontak terakhir. 
*Jika kontak erat satu tempat tinggal dengan kasus
konfirmasi yang tidak melaksanakan isolasi secara tepat
atau masih berinteraksi dengan anggota keluarga, maka
masukkan tanggal kontak terakhirnya sesuai dengan
tanggal kasus konfirmasi selesai masa isolasi/sembuh.



Silakan pilih hubungan kontak erat dengan kasus konfirmasi.

Jika hubungan yang dipilih adalah lainnya, maka silakan ketik
hubungan tersebut. 

Silakan pilih kegiatan yang dilakukan antara kontak erat
dengan kasus konfirmasi.

Jika kegiatan yang dipilih adalah lainnya, maka silakan ketik
kegiatan yang dimaksud. 

Klik Simpan jika sudah selesai mengisi data kontak erat
kemudian cek apakah data sudah muncul di daftar kontak
erat. Klik Kembali jika ingin membatalkan perekaman data.



5.
Pemantauan
Kesehatan
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Keterangan:

A. Klik kotak hijau untuk merekam data pemantauan kesehatan baru pada KE yang sudah terdaftar pada form KE. 
B. Klik di bagian panah untuk mengatur jumlah data pemantauan kesehatan (10, 25, 50, atau 100) per halaman.
C. Tanggal petugas melakukan perekaman data.
D. Tanggal petugas melakukan update/edit data pemantauan.
E. Tanggal pemantauan kontak erat.
F. Klik tombol hijau untuk edit data dan tombol merah untuk menghapus data. Saat ini fitur edit data pada pemantauan belum bisa, 

sehingga untuk edit data perlu hapus dan entry kembali.
G. Untuk mengetahui jumlah total data pemantauan yang telah direkam.
H. Untuk melihat data pemantauan di halaman berikutnya.

D E



Isi tanggal pemantauan kontak erat (KE)

Silakan ketik nama pasien yang menjadi sumber kontak. 
Setelah ketik nama, silahkan pilih dari daftar yang 
muncul di bawah kotak.

Silakan pilih nama KE. Nama yang muncul akan sesuai
dengan sumber kontak (pasien). Pastikan juga bahwa
telah mengisi data KE pada form sebelumnya.

NIK akan terisi secara otomatis

Silakan isi keadaan kesehatan KE saat dilakukan
pemantauan



Jika dilakukan pemeriksaan RDT antigen, 
pilih “Ya” dan isi informasi lanjutan sesuai
pertanyaan yang muncul.

Masukkan informasi tanggal pemeriksaan
dan hasil RDT antigen pertama.

Masukkan informasi tanggal pemeriksaan
dan hasil RDT antigen kedua (jika dilakukan).



Jika dilakukan pemeriksaan RT-PCR, pilih “Ya” dan 
isi informasi lanjutan sesuai pertanyaan yang 
muncul.

Masukkan tanggal dilakukan pengambilan spesimen
RT-PCR pertama.

Masukkan tanggal keluarnya hasil pemeriksaan
spesimen pertama dari laboratorium pemeriksa.

Masukkan hasil pemeriksaan spesimen pertama.

Masukkan tanggal dilakukan pengambilan spesimen
RT-PCR kedua (jika dilakukan).

Masukkan tanggal keluarnya hasil pemeriksaan
spesimen kedua (jika dilakukan) dari laboratorium
pemeriksa.

Masukkan hasil pemeriksaan spesimen kedua (jika
dilakukan).



Pilih salah satu status kesehatan tiap kali 
dilakukan pemantauan KE. 

Klik Simpan jika sudah selesai mengisi
data pemantauan, kemudian cek apakah
data sudah muncul di daftar kontak erat. 
Klik Kembali jika ingin batal.

1. Sehat

• Definisi: Kontak erat yang selama masa karantina pada hari ke-1 

hingga ke-13 tidak memiliki gejala.

• Bukan merupakan status akhir dari masa karantina kontak erat.

2. Suspek

• Definisi: Kontak erat yang memiliki gejala Infeksi Saluran

Pernapasan Akut (ISPA) selama masa karantina. 

• Kontak erat yang berubah status menjadi suspek sebaiknya

dilakukan pemeriksaan RT-PCR dan/atau RDT antigen sebagaimana

tercantum pada pedoman pengendalian dan pencegahan COVID-19.

• Merupakan status akhir dari masa karantina kontak erat.

• Jika KE konfirmasi, lanjutkan pengisian form pasien, PE, dan isoman

3. Probable

• Definisi: Kontak erat dengan ISPA Berat/Acute Respiratory Distress 

Syndrome (ARDS)/meninggal dengan gambaran klinis yang 

meyakinkan COVID-19 namun belum ada hasil pemeriksaan

laboratorium RT-PCR.

• Merupakan status akhir dari masa karantina kontak erat.

• Jika KE konfirmasi, lanjutkan pengisian form pasien, PE, dan isoman

4. Konfirmasi

• Definisi: Kontak erat yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-

19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR.

• Merupakan status akhir dari masa karantina kontak erat dan 

perlu dilanjutkan dengan kegiatan PE dan pelacakan kontak erat

berikutnya.

• Jika KE konfirmasi, lanjutkan pengisian form pasien, PE, dan isoman

5. Discarded

• Definisi: Kontak erat dengan status suspek dengan hasil

pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut

dengan selang waktu >24 jam; atau kontak erat yang telah

menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

• Merupakan status akhir dari masa karantina kontak erat.

6. Mangkir

• Kontak erat yang sudah selesai pemantauan tetapi tidak ada

kejelasan akhir pemantauan, misalnya karena kontak erat tidak

dapat dihubungi sama sekali.

• Merupakan status akhir dari masa karantina kontak erat.
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