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WEBSITE SEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN 
 

I. PENDAHULUAN 

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit 

pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan 

infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius 

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit 

COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis 

coronavirus yang baru ditemukan yang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di 

banyak negara di seluruh dunia. 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya merupakan salah satu 

bagian yang terdampak oleh virus COVID-19 sehingga Mahkamah Agung 

menyediakan Website Sebaran COVID -19 di Lingkungan Peradilan yang berfungsi 

untuk melakukan monitoring terhadap kondisi seluruh aparatur pengadilan yang 

ada di satuan kerja baik PNS maupun Non PNS yang terdampak COVID-19. 

 

II. WEBSITE SEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN  

2.1. Dashboard Utama 

Pada tampilan utama website yang bertujuan untuk melakukan monitoring ini 

terdapat beberapa menu utama yaitu Home, Register, Login dan COVID-19 

Tracker. 

 
a. Home : 

Merupakan tampilan utama ketika pengguna mengakses alamat monitoring 

COVID-19 di Lingkungan Peradilan. 

b. Register : 

Merupakan menu yang digunakan untuk melakukan pendaftaran bagi operator 

satuan kerja yang bertugas untuk melakukan input data pegawai yang 

terdampak COVID-19. 
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c. Login : 

Merupakan menu operator yang sudah melakukan registrasi pada menu 

Register, dapat langsung melakukan login dalam website untuk melanjutkan 

input data.  

d. COVID-19 Tracker: 

Merupakan menu yang digunakan untuk melakukan monitoring secara global 

terhadap kondisi satuan kerja di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan 

dibawahnya yang terdampak COVID-19. 

 

2.2. Operator Satuan Kerja 

2.2.1. Register  

Proses registrasi hanya bisa dilakukan oleh satu orang operator di setiap 

satuan kerja dan terdaftar pada SIKEP (mempunyai NIP). Untuk melakukan 

registrasi, operator melakukan klik tombol Register. 

 
Setelah mengklik tombol tersebut, maka muncul beberapa field yang harus diisi oleh 

operator yaitu Satuan Kerja, NIP, Nama, Email, No. HP, Username, Password, dan 

Ulangi Password. Untuk username tidak boleh menggunakan spasi dan password 

harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka yang minimal terdiri dari 

8 karakter (disarankan menggunakan password yang mudah diingat). 

Bagi operator yang sudah melengkapi data selanjutnya klik Login. 

 



 
5 BUKU PANDUAN WEBSITE SEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PERADILAN 

Setelah berhasil login, maka muncul notifikasi bahwa pengguna telah terdaftar. 

 
 

2.2.2. Login – Menu Pasien 

Ketika operator berhasil melakukan register, maka operator sudah bisa 

melakukan input data bagi pegawai aparatur pengadilan yang terdampak COVID-

19. 

 
Setelah berhasil melakukan Login, selanjutnya operator otomatis masuk kedalam 

menu Pasien dan dapat menginput data dengan mengklik tombol + pada tampilan. 

 
Operator mengisi data yang telah disediakan yang berfungsi untuk menambah 

Pasien pada satuan kerja tersebut. Misal pada contoh ini menggunakan satuan kerja 

Badan Urusan Administrasi. Operator dapat menginputkan data pegawai baik PNS 

maupun non PNS. Untuk data PNS, operator cukup dengan menginput NIP/NIK-nya 
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kemudian memilih tombol Cari Pegawai karena data terhubung dengan SIKEP 

sehingga otomatis field Nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, dan Jenis Kelamin terisi. 

 
Selanjutnya operator harus mengisi field : 

a. Tanggal Diagnosa  

b. Kondisi :  

Terdiri dari data Sakit, OTG (Orang Tanpa Gejala), Sembuh, dan Meninggal. 

Operator harus menyesuaikan dengan kondisi pegawai tersebut saat dilakukan 

pelaporan. 

c. Tindakan 

Terdiri dari data Dirawar, Isolasi Mandiri, dan Meninggal. 

 
Selanjutnya operator Klik Simpan. Setelah data sukses berhasil disimpan, maka 

pada tampilan menu Pasien akan muncul data sebagai berikut: 
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Ketika terdapat perubahan data pegawai yang terdampak COVID-19, maka operator 

dapat mengklik tombol Edit pada kolom aksi. 

 
Operator juga dapat menambahakan kondisi diagnosa riwayat pegawai dengan 

mengklik tombol play pada kolom yang telah tersedia. 

 
Selanjutnya klik tombol + dalam showing item yang tertera. 

 
Operator menambahkan data pada field Tambah Riwayat Pasien (Nama Pegawai) 

sesuai pelaporan kondisi saat itu. 

 
Setelah operator berhasil menyimpan data Tambahan Riwayat, maka tampilan data 

Diagnosa akan bertambah sesuai dengan yang telah diinputkan oleh operator. 
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Berikut merupakan tampilan jika pegawai yang terdampak lebih dari satu orang. 

 
 

2.2.3. Login – Menu Lockdown 

Operator dapat meginformasikan kondisi satuan kerja terupdate pada website 

COVID-19 di Lingkungan Peradilan dengan mengklik tombol tambah. 

 
Operator mengisi data Lockdown yang terdiri dari Tanggal Awal, Tanggal Akhir, dan 

Keterangan (Kondisi Satuan Kerja pada saat Lockdwon) 
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Ketika berhasil ditambah, maka tampilan dashboard Lockdown akan berubah. 

 
 

2.3. Pengguna Umum 

Bagi pengguna yang bukan merupakan operator dapat melakukan monitoring 

terhadap satuan kerja yang terdampak COVID-19 melalui menu COVID-19 Tracker 

melalui website : https://corona.mahkamahagung.go.id/.  

 
Setelah pengguna, mengklik menu tersebut maka tampilan yang terdiri dari data 

Sakit,OTG (Orang Tanpa Gejala), Sembuh, Meninggal, Dirawat, Isolasi Mandiri, 

Meninggal, Status Kantor : 

 
Sehingga diketahui berapa pegawai yang terdampak dan kondisi terupdate saat itu, 

apabila ada satuan kerja yang sudah mengisi pegawai yang terdampak COVID-19, 

maka muncul informasi datanya. 
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Dari data yang telah diinput oleh seluruh operator satuan kerja maka muncul 

informasi keseluruhan total data akumulasi dari Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan dibawahnya yang terdampak COVID-19. 

 
 

2.4. Helpdesk 

Bagi satuan kerja yang mengalami kendala dalam penggunaan Website 

Sebaran COVID -19 di Lingkungan Peradilan dapat mengirimkan email pada alamat: 

humas.psi18@gmail.com 

 


