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I. Pendahuluan
1. Apa Itu E-HAC
E-HAC adalah singkatan dari Electronic - Health Alert Card, yaitu Kartu
Kewaspadaan Kesehatan, merupakan versi modern dari kartu manual
yang digunakan sebelumnya.
Sistem E-HAC dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia,
dalam hal ini, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, untuk menjawab tantangan di
era globalisasi saat ini. Dimana pada saat ini lalu lintas kedatangan
penumpang ke dan dari Indonesia sulit dihindari, sehingga dibutuhkan
sebuah sistem untuk monitoring secara cepat terhadap seluruh calon
pengunjung yang akan datang ke Indonesia melalui pintu gerbang
pelabuhan laut maupun bandara.
Terlepas dari hal itu, seiring dengan meningkatnya issue penularan
penyakit khususnya virus Corona (Covid-19) yang sangat mewabah saat
ini sudah menjadi Issue International, akan mempengaruhi asumsi
pihak luar terhadap keseriusan Indonesia dalam menangani
permasalahan ini. Untuk itu juga diperlukan sebuah mekanisme dan
instrumen monitoring yang memadai, dalam rangka mengurangi resiko
negara Indonesia terhadap dampak penularan penyakit/virus ini.
Sistem Health Alert Card (HAC) diharapkan dapat mendukung
kemudahan akses pelayanan, kepada semua calon penumpang dengan
tujuan Negara Indonesia, untuk di data sebagai kontrol bagi negara
terhadap resiko terjadinya penyebaran penyakit yang dibawa oleh
penumpang.
2. Apa yang Boleh/Tidak Boleh Saya Lakukan dengan E-HAC
Hal-hal yang perlu Anda lakukan sebagai pengguna E-HAC :

Sebagai calon penumpang dengan tujuan ke Indonesia, Anda harus
mendaftarkan diri sebelum keberangkatan Anda.
Untuk memudahkan diri Anda dan petugas, isilah form yang ada,

dengan data diri Anda secara benar.

Setelah Anda tiba di Indonesia, di bandara atau pelabuhan,
tunjukkan barcode pada aplikasi E-HAC di perangkat Anda kepada
petugas kesehatan, yang akan memeriksa data-data yang sudah
Anda isi sebelumnya,

Apabila terjadi keadaan darurat, dimana Anda membutuhkan
bantuan medis dengan segera, Anda dapat menekan tombol panik
yang berada pada aplikasi E-HAC.
Hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan sebagai pengguna E-HAC:
 Mengisi form pada aplikasi dengan data yang tidak valid.




Tidak menyampaikan gejala gangguan kesehatan yang dialami
dengan keadaan sebenarnya.
Menekan tombol panik tanpa adanya kondisi darurat dalam hal
kesehatan yang Anda alami.

Anda dapat mempelajari lebih lengkap hal-hal apa saja yang
diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan, dalam halaman kebijakan
layanan aplikasi E-HAC.

II. Panduan Instalasi Apilkasi E-HAC
Lakukan instalasi aplikasi E-HAC hanya dari Google Play Store yang
terdapat pada perangkat Android Anda, untuk menjamin aplikasi yang
Anda adalah versi yang terbaru.
Untuk dapat menggunakan aplikasi E-HAC, sistem operasi perangkat Anda
setidaknya telah menggunakan Android 6 Marshmallow atau lebih.
Berikut langkah-langka untuk melakukan instalasi E-HAC.
1. Menginstall Aplikasi E-HAC dari Playstore
Buka Google Play Store pada perangkat Anda,
lakukan pencarian dengan kata EHAC Indonesia.

Setelah didapat, buka dan klik tombol install
Setelah proses installasi selesai, buka aplikasi
eHAC.

2. Melakukan Setting awal aplikasi
Setelah aplikasi terbuka, pada layar akan
nampak
pilihan
untuk
memilih
bahasa
pengantar yang digunakan. Pilih sesuai
keinginan Anda.

Selanjutnya pada layar perangkat Anda akan
muncul form pendaftaran

Setelah anda menekan tombol submit, pada layar
akan muncul halaman awal aplikasi dan jendela
pop up pemberitahuan, yang meminta konfirmasi
Anda untuk memberikan izin kepada aplikasi
mengakses lokasi perangkat Anda.

Setelah itu akan muncul pemberitahuan lagi,
yang
meminta
konfirmasi
Anda
untuk
memberikan izin mengakses penyimpanan foto,
media dan dokumen pada perangkat Anda.

Setelah Anda memberikan konfirmasi untuk memperbolehkan aplikasi
mengakses lokasi, foto, media dan dokumen pada perangkat Anda, proses
setting awal aplikasi eHAC pada perangkat Anda sudah selesai dan siap
untuk digunakan.

III. Membuat Kartu Kewaspadaan Kesehatan Elektronik
Setelah Anda menyelesaikan proses setting
awal aplikasi, maka pada layar perangkat Anda
akan menampilkan halaman utama aplikasi
Kartu Kewaspadaan Elektronik (e-HAC).
Untuk membuat Kartu Kewaspadaan Kesehatan
Elektronik (e-HAC) baru, pilih tombol “visitor”
atau “pengunjung”

Selanjutnya pada layar perangkat Anda akan
muncul tampilan halaman Pengunjung atau
Visitor.
Untuk membuat eHAC baru pilih tombol HAC.

Selain itu, pada halaman visitor juga memuat
tombol untuk mengakses ke halaman profil,
halaman laporan, halaman depan, dan tombol
panik
Gunakan Tombol Panik hanya
saat kondisi darurat & segera
memerlukan bantuan medis

Setelah memilih tombol HAC, layar pada
perangkat Anda akan menampilkan halaman
Kartu Kewaspadaan Kesehatan (HAC)

Setelah Anda menekan tombol HAC Card, maka
akan keluar 2 tombol pilihan :
 HAC Indonesia : untuk membuat Kartu
Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC)
saat Anda akan berkunjung ke Indonesia
dari luar negeri.
Pilih HAC Domestik Indonesia : untuk
membuat Kartu Kewaspadaan Kesehatan
Elektronik (HAC) saat Anda akan bepergian
antar kota di dalam Indonesia.

Setelah Anda menekan tombol HAC Domestik
Indonesia, akan muncul tampilan form registrasi
HAC, isi semuanya dengan benar, untuk
memudahkan diri Anda maupun petugas
kesehatan.

Selanjutnya geser tampilan layar Anda kebawah
untuk menampilkan form isian selanjutnya, dan
isi dengan lengkap, lalu tekan tombol form selanjutnya, untuk membuka
form isian berikutnya.

Form registrasi HAC bagian kedua ini berisikan
isian tentang daerah asal Anda, isi selengkapnya
dengan informasi yang benar, sebelum menekan
tombol form selanjutnya untuk membuka form
isian berikutnya.

Setelah menekan tombol “selanjutnya” akan
tampil form baru yang menampilkan pilihan
gangguan kesehatan yang Anda alami.

Pada registrasi HAC halaman ke3 isi form
secara jujur, dengan menandai check box yang
sesuai dengan gejala yang Anda rasakan.
Bila ada gejala selain dalam daftar pilihan, pilih
kotak lainnya, dan ketikkan gejala yang Anda
rasakan.

Bila Anda tidak mengalami gangguan kesehatan
atau tidak merasakan adanya gejala apapun
pada diri Anda, biarkan kotak pilihan tetap
kosong, dan langsung tekan tombol submit
untuk mengirim data Anda,

Setelah Anda menekan tombol “submit”, dan
setelah data terkirim, Anda akan kembali ke
halaman HAC, dan di situ akan tampil Kartu
Kewaspadaan Kesehatan Elektronik (HAC) yang
baru dibuat, pilih HAC tersebut untuk membuka
pilihan, dan akan muncul jendela pilihan pada
bagan bawah layar, pilih “Lihat HAC” untuk
melihat HAC yang baru dibuat

Pada tampilan HAC, menampilkan informasi
yang telah Anda isi sebelumnya, jika terdapat
kesalahan informasi, hapus HAC yang telah
dibuat dari halaman sebelumnya, lalu buat HAC
baru dengan informasi yang benar.
Pada halaman ini, juga terdapat menu untuk
menampilkan barkode HAC, tunjukkan barkode
HAC terkait kepada petugas pada chek point
pemeriksaan.

IV. Peta Aplikasi EHAC Mobile

V. Aplikasi Web E-HAC
Selain menggunakan aplikasi eHAC mobile yang berbasis Android maupun
iOS, Kementerian Kesehatan Indonesia juga menyediakan layanan Kartu
Kewaspadaan Kesehatan (HAC) melalui website, dengan aplikasi eHAC
berbasis web, bagi Anda yang kesulitan untuk dapat menggunakan layanan
eHAC melalui eHAC mobile, Anda dapat menggunakan layanan eHAC
melalui aplikasi eHAC web, yang dapat diakses melalui alamat :
https://inahac.kemkes.go.id
1. Mendaftar pada Sistem EHAC
Buka halaman eHAC web dengan mengakses alamat :
https://inahac.kemkes.go.id
Kemudian lanjutkan ke halaman login user dengan menekan tombol “Get
Started”

Klik untuk
membuka
halaman login

Pada halaman pendaftaran, pilih tombol “Sign Up” untuk membuka
halaman pendaftaran.

Klik tombol Sign Up
untuk membuka
form pendaftaran

Pada halaman pendaftaran, isi form yang ada dengan informasi yang valid,
lalu tekan tombol “Register” untuk mengirim data pendaftaran Anda.

Isi dengan alamat email Anda
yang valid
Isi dengan kata sandi yang
Anda inginkan

Tekan tombol Register untuk
mengirim data pendaftaran
Anda

Setelah data-data Anda terkirim, aplikasi eHAC web akan otomatis
membawa Anda ke halaman Dashboard Pengguna, berarti proses
pendaftaran Anda sudah selesai, dan Anda sudah dapat membuat HAC
yang baru.

2. Membuat HAC dengan Aplikasi eHAC Web
Untuk membuat HAC yang baru, masuk ke halaman Dashboard Pengguna
Aplikasi eHAC web Anda melalui alamat :
https://inahac.kemkes.go.id/webhac
Pilih tombol “Domestik” atau dari menu dropdown “My eHAC”, menu
“Create eHAC Domestik”, untuk membuat Kartu Kewaspadaan Kesehatan
(HAC) baru, bila Anda akan melakukan perjalanan antar kota di dalam
negeri.
Pilih tombol “Foreign” atau dari menu dropdown “My eHAC”, menu
“Create eHAC Foreign”, untuk membuat Kartu Kewaspadaan Kesehatan
(HAC) baru, bila Anda akan melakukan perjalanan dari luar negeri menuju
Indonesia.
Menu untuk membuka halaman
yang menampilkan daftar HAC
yang sudah dibuat
Tekan tombol untuk membuat
HAC domestik (perjalanan
dalam negeri)

Menu untuk membuat HAC
Foreign (perjalanan dari luar
negeri ke Indonesia)

Setelah Anda menekan tombol “Domestik” atau memilih menu “Create
eHAC Domestik”, pada layar perangkat Anda akan tampil form isian data
eHAC Domestik Form bagian pertama (Data Utama)

.

a. Mengisi Form Data Utama
Isi seluruh field pada form dengan informasi yang benar, sebelum Anda
menekan tombol “Next” untuk melanjutkan isian pada form bagian
kedua.

Isi dengan nama depan Anda sesuai
identitas resmi
Isi dengan nama belakang Anda (bila
ada), sesuai identitas resmi
Isi dengan usia Anda
Pilih sesuai jenis kelamin Anda
Isi dengan negara Anda
Isi dengan no identitas Anda (KTP,
SIM, passport)
Pilih propinsi sesuai tujuan Anda
Pilih kabupaten sesuai tujuan Anda
Pilih kecamatan sesuai tujuan Anda
Isi alamat lengkap tempat tujuan Anda
Isi dengan no hp Anda yang dapat
dihubungi
Pilih tanggal perkiraan tiba di tempat
tujuan
Isi dengan perkiraan waktu
kedatangan di tempat tujuan
Pilih sesuai jenis kendaraan yang
Anda gunakan dalam perjalanan
Isi dengan identitas kendaraan yang
digunakan (no polisi, no penerbangan
& no kursi, nama kapal & kamar)
Isi dengan informasi yang dapat
mempermudah Anda maupun
petugas. Contoh: alasan perjalanan
tekan tombol Next setelah semua data
diisi

b. Form Daerah Asal
Setelah Anda mengisi semua data-data yang dibutuhkan dan menekan
tombol Next, layar pada perangkat Anda akan menampilkan form eHAC
domestik bagian kedua, Form Data Asal Daerah.
Isi dengan benar semua data-data yang diperlukan, sebelum menekan
tombol “Next”, untuk membuka form bagian ketiga.

Pilih sesuai propinsi tempat
keberangkatan Anda
Pilih sesuai kabupaten/kota
tempat keberangkatan Anda
Pilih sesuai kecamatan tempat
keberangkatan Anda

Tekan tombol Next setelah
semua data diisi

Setelah menekan tombol Next, layar pada perangkat Anda akan
menampilkan form eHAC Domestik bagian ketiga (Form Deklarasi
Kesehatan)

c. Form Deklarasi Kesehatan
Isi form secara jujur, dengan menandai check box sesuai dengan jenis
gejala gangguan kesehatan yang Anda alami, bila Ada.
Apabila ada gejala gangguan kesehatan yang Anda alami tidak terdapat
pada pilihan, tandai check box paling bawah, dan isi kolom di
sampingnya dengan gejala yang Anda rasakan.
Bila Anda sama sekali tidak mengalami gangguan kesehatan ataupun
merasakan adanya gejala sakit, kosongkan pilihan dan langsung pilih
tombol “Next”.

Pilih checkbox sesuai dengan gejala
yang dirasakan (bila ada)
Pilih checkbox & isi kolom sesuai
gejala yang dirasakan, bila dari pilihan
di atas tidak ada yang sesuai
Tekan tombol Next setelah semua
diisi, atau tidak ada sama sekali gejala
sakit yang dirasakan

Apabila Anda telah selesai menandai maupun mengisi gejala gangguan
kesehatan yang dirasakan, pilih tombol “Next” untuk membuka form
penyelesaian.

d. Form Penyelesaian (Finish Form)
Pada form ini, Anda diminta untuk menyatakan kebenaran informasi
yang sudah diisikan pada form-form sebelumnya, jika masih ragu, Anda
dapat kembali memeriksa isian sebelumnya dengan menekan tombol
“Previous”.
Bila informasi yang Anda isikan sebelumnya sudah sesuai, tandai
checkbox persetujuan dan pilih tombol “Finish” pada bagian bawah
form, untuk mengirim data yang Anda isi serta menampilkan HAC yang
dibuat.

Tandai checkbox untuk menyatakan
bahwa informasi yang diisikan sudah
benar.

Tekan tombol next untuk
menampilkan HAC yang dibuat.
Tekan tombol Previous untuk kembali
ke halaman sebelumnya.

e. Halaman Download HAC
Setelah Anda menyelesaikan pengisian informasi yang diperlukan untuk
pembuatan HAC, jika HAC yang Anda buat berhasil dibuat, pada layar
perangkat Anda akan tampil pemberitahuan, dan Anda akan melihat
halaman yang menampilkan HAC yang dibuat.

Pilih ikon untuk mendownload HAC
sesuai dengan bahasa pengantar
yang Anda inginkan.

Tekan tombol Kembali untuk
kembali ke Dashboard Pengguna.

f.

Menampilkan HAC yang Dibuat
Setelah Anda menekan ikon HAC yang akan Anda download, otomatis
aplikasi akan membuka jendela baru yang menampilkan print preview
dari HAC yang dibuat.
Untuk menampilkan menu print dan download, arahkan kursor ke
bagian atas layar browser Anda, di sekitar bagian bawah navigation bar,
setelah menu print muncul, pilih sesuai dengan keinginan Anda:

Pilih ikon print untuk mencetak HAC pada kertas.

Pilih ikon download untuk mendownload HAC.
Anda dapat mencetak HAC yang dibuat untuk diperlihatkan kepada
petugas di
tempat pemeriksaan, atau Anda dapat juga
mendownloadnya dan menyimpannya ke smartphone Anda untuk
memudahkan membawanya.
Perlu diketahui, aplikasi eHAC Web ini sudah dibangun dengan
responsive mode, sehingga dapat dibuka melalui browser pada
perangkat smartphone Anda, dan HAC yang dihasilkan dapat langsung
disimpan pada smartphone Anda, untuk dibuka, dan ditunjukkan
kepada petugas pada saat pemeriksaan.

Arahkan kursor pada bagian
bawah navigation bar untuk
menampilkan menu print &
download

Tekan ikon printer untuk
mencetak HAC atau ikon
download untuk menyimpan
HAC pada perangkat Anda

Setelah selesai mendownload atau mencetak HAC yang sudah jadi,
Anda dapat menutup jendela penelusuran yang menampilkan HAC.
Selanjutnya pada halaman download HAC, tekan tombol “Kembali”
untuk kembali ke Dashboard Pengguna.

Pada Dashboard Pengguna, Anda akan melihat daftar HAC yang sudah
Anda buat. Pada sebelah kanan dari tiap HAC yang Anda buat, Anda
dapat melihat ada 3 buah ikon, yaitu :
Preview (ikon warna hijau) : untuk menampilkan HAC

Download (ikon warna biru) : untuk mendownload HAC dalam

bentuk PDF.

Delete (ikon warna merah) : untuk menghapus HAC.

Tombol untuk melihat HAC
Tombol untuk download HAC
(PDF)
Tombol untuk menghapus HAC

Obat hanya mengobati penyakit yang Anda alami,
Dokter hanya membantu Anda menemukan obat yang tepat untuk Anda,
Semangat hidup & gaya hidup sehat adalah pilihan Anda

