Juknis Pencatatan Data di Rumah Sakit

1. Rumah Sakit memiliki tugas untuk:
(i) Menginput data pasien COVID-19 (baik ODP, PDP, dan positif) di RS Online setiap
hari
a. RS Online dapat diakses di http://sirs.yankes.kemkes.go.id/fo/
b. Username dan password RS Online masing-masing Rumah Sakit sudah
diberikan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
c. Pencatatan ketersediaan dan kebutuhan logistik rumah sakit juga dicatat
menggunakan platform RS Online
d. Jika rumah sakit tidak mengupdate data harian di RS Online, klaim rumah
sakit tidak akan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan
e. Pengisian data RS Online maksimal dilakukan pada pukul 17.00 waktu
setempat setiap harinya
(ii) Memastikan formulir pengiriman spesimen/sampel dari rumah sakit ke
laboratorium terisi dengan lengkap (mencantumkan NIK pasien dan nomor hp)
a. Data sampel yang dikirim ke laboratorium dapat dicatat menggunakan
formulir yang telah disediakan (Lampiran 7. Formulir Pengiriman
Spesimen di Rumah Sakit)
b. Data diinput melalui website https://data.covid19.go.id yang dapat diisi
menggunakan komputer, laptop ataupun hp
c. Khusus untuk pencatatan pengiriman spesimen, rumah sakit dapat
meminta akun dan password rumah sakit dengan mengirimkan email ke
email: datacovid19@bnpb.go.id
d. Pengisian data sampel diinput maksimal pukul 17.00 setiap harinya
(iii) Jika

Rumah

Sakit

BPBD/TNI/Polri/relawan

melaksanakan
memastikan

penyelidikan

petugas

surveilans

epidemiologi,
rumah

sakit

menggunakan formulir penyelidikan epidemiologi dan mengisi dengan
lengkap.
a. Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dilakukan oleh Rumah Sakit tidak
lebih dari 1 x 24 jam setelah ada laporan kasus menggunakan formulir

yang telah disediakan (Lampiran 8. Formulir Penyelidikan Epidemiologi di
Rumah Sakit)
b. Hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan oleh rumah sakit diinput
melalui

website

https://data.covid19.go.id

yang

dapat

diakses

menggunakan laptop ataupun hp
c. Rumah sakit dapat meminta akun dan password rumah sakit dengan
mengirimkan email ke email: datacovid19@bnpb.go.id
d. Pengisian hasil penyelidikan epidemiologi harus diinput tidak lebih dari H1 setelah dilakukan penyelidikan epidemiologi
2. Jika terdapat pertanyaan dapat menghubungi Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 ke nomor 0852-939393-28.

2|Halaman

Login

Login menggunakan user id dan password ke dalam halaman berikut :
https://data.covid19.go.id/
1.
2.
3.
4.

Kolom untuk input user id
Kolom untuk input password
Centang kolom re captcha
Klik sign in

Setelah berhasil login kemudian klik main menus
dan klik

Halaman Login

Jika anda login sebagai admin di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan maka anda bisa
mengisi form ini, ketika anda klik Add New akan tampil sebuah halaman berisi form data
untuk kemudian di input sesuai dengan data yang ada. Setelah data di Submit, data akan
ditampilkan pada halaman Manage, klik Manage untuk menampilkan data.
Keterangan :
Petugas medis/paramedis/relawan
1.

Kolom nama fasilitas pelayanan kesehatan

2.

Kolom nama pewawancara

3.

Kolom nomor handphone pewawancara

4.

Kolom tanggal wawancara

Data identitas diri pasien
Keterangan :

5. Kolom nama pasien
6. Kolom nomor induk kependudukan (NIK) pasien
7. Kolom nomor handphone pasien
8. Kolom jenis kelamin pasien
9. Kolom pekerjaan pasien
10. Kolom tempat lahir pasien
11. Kolom tanggal lahir pasien
12. Kolom usia pasien

13. Kolom Provinsi domisili pasien
14. Kolom kota atau kabupaten domisili pasien
15. Kolom kecamatan domisili pasien
16. Kolom kelurahan domisili pasien
17. Kolom rukun tangga domisili pasien
18. Kolom rukun warga domisili pasien
19. Kolom nama jalan domisili pasien
20. Kolom kategori pasien (PDP, ODP, OTG)

Riwayat sosial ekonomi pasien

Pemeriksaan fisik pasien (Tanda-tanda vital dan status gizi)

Keterangan :

Keterangan :

21. Kolom aktifitas fisik yang rutin dilakukan
22. Kolom keanggotaan BPJS
23. Kolom kebiasaan merokok
24. Kolom kebiasaan konsumsi minuman beralkohol
25. Kolom penghasilan yang didapat

26. Kolom suhu tubuh
27. Kolom tekanan darah
28. Kolom denyut nadi
29. Kolom kemampuan pernafasan
30. Kolom tinggi badan
31. Kolom berat badan
32. Kolom hasil triage (kalau ke UGD)

Informasi klinis pasien
Keterangan :

33. Kolom tanggal pertama muncul keluhan
34. Kolom demam (kurang dari 14 hari atau lebih)
35. Kolom batuk (kurang dari 14 hari atau lebih)
36. Kolom pilek (kurang dari 14 hari atau lebih)
37. Kolom sakit tenggorokan (kurang dari 14 hari atau lebih)
38. Kolom sesak nafas (kurang dari 14 hari atau lebih)
39. Kolom mengigil (kurang dari 14 hari atau lebih)
40. Kolom sakit kepala (kurang dari 14 hari atau lebih)

41. Kolom lemas dan lemah (kurang dari 14 hari atau lebih)
42. Kolom nyeri otot (kurang dari 14 hari atau lebih)
43. Kolom mual dan muntah (kurang dari 14 hari atau lebih)
44. Kolom nyeri abdomen (kurang dari 14 hari atau lebih)
45. Kolom diare (kurang dari 14 hari atau lebih)
46. Kolom gejala gejala lain (kurang dari 14 hari atau lebih)

Riwayat penyakit dahulu pasien

47. Kolom yang berisi tentang penyakit-penyakit bawaan yang diidap pasien

Riwayat perawatan pasien di rumah sakit sebelumnya

48. Kolom pertanyaan apakah pasien pernah dirawat di rumah sakit
49. Kolom status pasien terakhir (RS rujukan/dalam perawatan RS/karantina rumah)

Pemeriksaan penunjang pasien

50. Kolom serum yang diberikan ke pasien berikut tanggal dan hasilnya
51. Kolom sputum yang diberikan ke pasien berikut tanggal dan hasilnya
52. Kolom swab nasofaring/orofaring yang diberikan ke pasien berikut tanggal dan hasilnya

Hasil diagnosis pasien

53. Kolom diagnosis ARDS / acute respiratory distress syndrome (ya/tidak/tidak tahu)
54. Kolom diagnosis covid19 (ya/tidak/tidak tahu)
55. Kolom diagnosis pneumonia (ya/tidak/tidak tahu)
56. Kolom diagnosis lainnya

Faktor kontak/paparan pasien

57. Kolom pertanyaan kontak yang dilakukan pasien dalam 14 hari terakhir di lingkungan masyarakat dan fasilitas rumah sakit
58. Kolom pertanyaan pasien termasuk petugas kesehatan atau tidak
59. Kolom jika petugas kesehatan bisa diisi jenis profesinya
60. Kolom APD yang digunakan dan lainnya yang tidak ada di kolom

Daftar kontak pasien (dengan orang-orang dekat)

Berisi data diri orang-orang yang dekat dengan pasien dan berpotensi tinggi tertular
61. Kolom nama orang dekat pasien
62. Kolom umur orang dekat pasien
63. Kolom jenis kelamin orang dekat pasien
64. Kolom hubungan dengan kasus
65. Kolom alamat rumah orang dekat pasien
66. Kolom nomor hp orang dekat pasien
67. Kolom aktifitas orang dekat pasien dengan si pasien
68. Kolom rumah yang sama atau tidak dengan pasien
69. Kolom tambah kontak kasus lain ketika ada beberapa orang dekat yang berpotensi besar tertular
70. Tombol submit untuk menyimpan data yang sudah diisi, hasil input dapat dilihat pada tombol manage

Input Data Pengiriman Spesimen

Input Data Pengiriman Spesimen
Halaman ini digunakan untuk user dari RS, Puskesmas, dan Dinas
Kesehatan untuk menginput spesimen yang dikirimkan ke lab

Login
Login menggunakan user id dan password ke dalam halaman berikut:
https://data.covid19.go.id
1. Kolom untuk input user id
2. Kolom untuk input password
3. Centang kolom re captcha
4. Klik sign in

Setelah berhasil login kemudian klik main menus
dan klik

Input Data Pengiriman Spesimen

Jika Anda login sebagai admin di sebuah tempat Fasyankes maka anda bisa mengisi form ini,
ketika anda klik Tambah Baru akan tampil sebuah halaman berisi form data untuk kemudian
di input sesuai dengan data yang ada.
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Keterangan:
Petugas medis/paramedis/relawan
2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tambah Baru, untuk meng-input data baru
Tipe, tipe institusi yang mengirimkan spesimen
Nama instansi yang mengirimkan spesimen
Laboratorium, nama lab yang menerima
spesimen
Nama Pencatat
No HP pencatat
Tanggal kirim

Input Data Pengiriman Spesimen
IDENTITAS PEMILIK SAMPEL
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Keterangan lengkap spesiemen

8.
9.
10.
11.
12.

Nama Pasien yang dicek Lab
Phone
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Pekerjaan

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Usia
NIK
Provinsi
NKK
Kota/Kab

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kecamatan
Kelurahan
Rt
Rw
Jalan
Keterangan

