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PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI E-CHAJI 
 

 Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengakses aplikasi E-CHAJI. Aplikasi ini 

merupakan laporan kegiatan petugas kesehatan di bidang Haji berbasis website yang dapat diakses 

secara online melalui laman website http://kedokteran.uin-malang.ac.id/chaji/ dengan menggunakan 

browser pada computer atau perangkat mobile lain yang dapat terhubung ke internet 

 

A. Tampilan Antar Muka 

Tampilan awal ketika membuka aplikasi E-CHAJI dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini . 

 
Gambar 1. Tampilan awal 

Gambar diatas adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi ini. Pada halaman 

tersebut, kita dapat melakukan Sign in untuk masuk pada dashboard aplikasi ini. 

 

B. Sign in / Login 

Langkah pertama untuk masuk kedalam aplikasi ini adalah kita harus masuk dengan 

menggunakan username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Jika belum 

mempunyai username dan password, pengguna harus register dahulu sebelum sign in kedalam 

aplikasi ini. 

http://kedokteran.uin-malang.ac.id/chaji/
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Gambar 2. Register / pendaftaran 

Gambar diatas merupakan tampilan saat melakukan register/pendaftara. Untuk 

melakukan register/ pendaftaran, pengguna harus mengisi pada kolom-kolom yang tersedia, 

meliputi : 

1. Nama  

2. Tempat lahir 

3. Tanggal lahir 

4. Nomor Hp 

5. E-mail 

6. Profesi 

7. Unit Kerja 

8. Username 

9. Password 

10. Konfirm password 

  

C. Dashboard ( Halaman Utama ) 

Ketika sudah melakukan Sign in maka kita akan dialihkan ke halaman dashboard. 

Berikut ini merupakan tampilan dashboard. 

 
Gambar 3. Dashboard  
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D. Chart  

Halaman ini merupakan tampilan diagram hasil rekapitulasi keseluruhan Masalah, 

Solusi, dan Embarkasi yang ditemukan oleh petugas haji selama di lapangan. Berikut ini 

merupakan tampilan chart. 

 
Gambar 4. Chart  

 

E. Input Data  

Di dalam aplikasi ini, input data dibagi menjadi 2 yaitu : input data Kesehatan dan 

Non Kesehatan. 

 

1. Kesehatan 

 
Gambar 5. Kesehatan 

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman input data kesehatan. Intuk 

memasukkan data baru, pengguna harus masuk ke menu “+Tambah Data” pada halaman 

tersebut. Berikut ini merupakan tampilan “+ Tambah Data”. 
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Gambar 6. Tambah Data Kesehatan 

Pada Gambar 6 tersebut, pengguna diharapkan mengisi pada kolom yang telah 

disediakan, meliputi : Nama, Embarkasi, No. Pasport, Lokasi Penemuan Jemaah Haji, 

Tekanan Darah, Nadi, Respirasi, Saturasi Oksigen (SpO2) , Keluhan / Masalah (Tinggal 

Centang), Solusi / Tindak Lanjut (Tinggal Centang). Apabila keluhan / masalah yang 

ditemukan dilapangan tidak ada pada kolom yang telah disediakan dan Solusi yang diberikan 

tidak ada dalam daftar pilihan, pengguna dapat menuliskannya secara manual di kolom 

“Lainnya” pada halaman tersebut. Setelah semua kolom terisi oleh pengguna, diharapkan 

untuk menyimpan data dengan menekan tombol “Simpan” yang berada pada pojok kanan 

bawah pada tampilan halaman tersebut. 

Setelah data tersimpan, tampilan antarmuka akan kembali pada laman awal dalam 

Input Data Kesehatan (Gambar 5). Pada kolom “Aksi” (Gambar 5), pengguna dapat 

menginputkan foto bukti penanganan Jemaah Haji dengan cara Klik pada kolom gambar yang 

tersedia pada kolom “Aksi” (Lihat Gambar 5). Selain menambahkan foto, laman tersebut juga 

tersedia “Ubah Data” dan “Hapus Data” apabila terjadi kesalahan saat Input Data Kesehatan. 
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2. Non Kesehatan 

 

Gambar 7. Non Kesehatan 

Gambar diatas merupakan tampilan pada halaman Input Data Non Kesehatan. Intuk 

memasukkan data baru, pengguna harus masuk ke menu “+Tambah Data” pada halaman 

tersebut. Berikut ini merupakan tampilan “+ Tambah Data”. 

 

Gambar 8. Tambah Data Non Kesehatan 

Pada Gambar 7 tersebut, pengguna diharapkan mengisi pada kolom yang telah 

disediakan, meliputi : Nama, Embarkasi, No. Pasport, Lokasi Penemuan Jemaah Haji, , 

Keluhan / Masalah (Tinggal Centang), Solusi / Tindak Lanjut (Tinggal Centang). Apabila 

keluhan / masalah yang ditemukan dilapangan tidak ada pada kolom yang telah disediakan 

dan Solusi yang diberikan tidak ada dalam daftar pilihan, pengguna dapat menuliskannya 

secara manual di kolom “Lainnya” pada halaman tersebut. Setelah semua kolom terisi oleh 
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pengguna, diharapkan untuk menyimpan data dengan menekan tombol “Simpan” yang berada 

pada pojok kanan bawah pada tampilan halaman tersebut. 

Setelah data tersimpan, tampilan antarmuka akan kembali pada laman awal dalam 

Input Data Kesehatan (Gambar 7). Pada kolom “Aksi” (Gambar 7), pengguna dapat 

menginputkan foto bukti penanganan Jemaah Haji dengan cara Klik pada kolom gambar yang 

tersedia pada kolom “Aksi” (Lihat Gambar 7). Selain menambahkan foto, laman tersebut juga 

tersedia “Ubah Data” dan “Hapus Data” apabila terjadi kesalahan saat Input Data Non 

Kesehatan. 

 

F. Rekap Data 

Di dalam aplikasi ini, Rekapitulasi data dibagi menjadi 3 yaitu : Input Data Kesehatan, 

Non Kesehatan, dan Kegiatan, yang mana Rekap Data ini merupakan keseluruhan rekapitulasi 

data penanganan Jemaah haji yang dilakukan atau di inputkan oleh semua pengguna aplikasi 

ini dalam satu musim Haji. 

 
Gambar 9. Rekap Data Kesehatan 

 
Gambar 10. Rekap data Non Kesehatan 
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Rekapitulasi Data yang masuk melalui aplikasi ini, baik Kesehatan dan Non 

Kesehatan, dapat di download dalam bentuk pdf maupun excel dengan cara klik download 

pada kolom “Download Rekap PDF” untuk file download dalam bentuk PDF dan 

“Download Rekap” untuk file download dalam bentuk Microsoft Excel yang terdapat di 

pojok kanan atas masing-masing pada halaman rekap data Kesehatan maupun Non Kesehatan. 

Selain Rekapitulasi Data Kesehatan dan Non Kesehatan, pengguna juga bisa 

memasukkan data semua kegiatan yang dilakukan selama di dalam Sektor masing-masing 

pengguna selama musim haji tersebut. 

 
Gambar 11. Kegiatan 

Untuk menginputkan seluruh data kegiatan pengguna sewaktu di sektor masing-

masing, pengguna dapat menekan kolom “+Tambah Kegiatan” yang tertera di pojok kanan 

atas pada halaman Data Kegiatan tersebut. 

 
Gambar 12. Tambah Data Kegiatan 
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Pada Gambar 12 diatas, pengguna dapat menuliskan semua kegiatan yang dilakukan 

di masing-masing sektor tempat pengguna bertugas di kolom “Nama Kegiatan” dan memilih 

tempat sektor pengguna bertugas di kolom “Nama Sektor”. 

Setelah pengguna menuliskan Nama Kegiatan dan Nama Sektor, agar data dapat 

tersimpan dan masuk dalam aplikasi, pengguna dapat menekan tombol “Simpan” yang ada 

pada halaman tersebut 

 
Gambar 13. Simpan Data Kegiatan 

Setelah data kegiatan tersimpan, tampilan akan kembali ke halaman data kegiatan 

seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 11. Untuk uploud bukti berupa foto kegiatan, editing 

data kegiatan, dan hapus data Kegiatan, pengguna dapat melakukan uploud foto pada kolom 

“Aksi” sebagaimana yang tertera seperti Gambar 11 diatas. 

Selain Uploud bukti berupa foto kegiatan, editing data, dan hapus data, pada tampilan 

antar muka “Data Kegiatan”, pengguna dapat melakukan download rekap semua kegiatan 

yang dilakukan di sektor masing-masing tempat bertugas berupa file dalam bentuk PDF, 

dengan menekan kolom “Download Rekap PDF” yang terletak pada kolom kiri atas pada 

tampilan antar muka “Data Kegiatan” sebagaimana yang tertera seperti Gambar 11 diatas. 

 

G. Log Out 

Untuk keluar dari aplikasi E-CHAJI ini, dapat dilakukan pengguna dengan klik tombol 

“Log Out” yang terletak pada baris kiri paling bawah dari tampilan antar muka aplikasi ini. 

 

Gambar 14. Log Out 


