
❀ Pengaturan （２～13）

❀ Penggunaan （14～20）

Selamat datang di
“Connect and Cure TB – MIKATA”!

Panduan Penggunaan (edisi pertama)

インドネシア語 1

Halaman slide

Ini adalah aplikasi web yang dibangun oleh Research Institute 
of Tuberculosis, Japan, untuk membantu anda menyelesaikan
terapi dan menyembuhkan TB anda.
MIKATA adalah kata dalam bahasa Jepang untuk “Seseorang
yang selalu berada di sisimu” – Kita bersama melawan untuk
menyembuhkan TB.



Peringatan ketika menggunakan
email carrier ※

Pertama-tama, untuk mencegah agar 
email pendaftaran tidak diblokir, Silakan

daftarkan alamat email di bawah ini
sebagai "Received E-mail".

dots@accelight.jp
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※ Alamat email dengan akhiran seperti @「docomo.ne.jp」、
「softbank.ne.jp」、「ezweb.ne.jp」 dan lainnya.



Scan kode QR atau masuk ke halaman
registrasi melalui URL dibawah.

Pengaturan
１
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https://mobiledots.accelight.jp/register

https://mobiledots.accelight.jp/register


Pendaftaran pengguna ・
Pilihan bahasa
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Pengaturan
2



Klik URL pendaftaran

5

Pengaturan
3

Saat pesan tidak
masuk

Cek pada pesan
sampah (junk atau

spam)

Apabila masuk ke
“pesan sampah”, 
ubah ke “received 

mail”



Klik “Masuk” 
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MIKATA ユーザ登録

ユーザ登録が完了しました。
ログインしてMIKATAを

ご利用ください。

ログイン画面へ

Pengaturan
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Karena alasan keamanan, 
masukan kata sandi pada 
layar berikutnya

Jika anda tidak “keluar”, 
maka kata sandi anda
akan tersimpan selama 1 
tahun.



Jika Anda tidak tahu layar login
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https://mobiledots.accelight.jp

https://mobiledots.accelight.jp/


Pengaturan nama dan status 
terapi
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名前（ニックネーム可）

Pilih dari “dalam masa terapi” , “batalkan terapi” , “terapi
selesai” .
Jika anda memilih “batalkan terapi” atau “terapi selesai” , 
maka email pemberitahuan waktu penggunaan akan berhenti.

Pengaturan
5



Pengaturan periode Penggunaan

Sebagai Contoh・・・

➢ Jadwal untuk penggunaan obat dan terapi standar mulai
hari ini → Masukan jumlah hari 0 ～ 180 hari

➢ Hingga saat ini sudah 11 hari perawatan dan akan melalui
9 bulan perawatan lagi, → maka masukan 11 hari ～ 270

※Dapat diubah sewaktu-waktu
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Pengaturan
6



Pengaturan 「Waktu penggunaan」
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Pengaturan
7

Jika diperlukan, atur
email pengingat



Pendaftaran obat terapi
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Pengaturan
8

① Centang disini untuk obat-
obat yang dikonsumsi

Satuan yang dapat
dipilih

② Centang “Obat yang dikonsumsi harian”

Obat minum dan suntik yang tidak dikonsumsi
harian tidak di centang. → Ketika pencatatan, 
anda dapat memilih “ saya tidak memakai obat
hari ini”.



Pendaftaran informasi kontak
pendukung

12

Pengaturan
9

Daftarkan alamat email pendukung

→ Menginformasikan pendukung lewat
email mengenai pengobatan

Klik disini untuk menyelesaikan
pengaturan
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Ketika lupa kata sandi

Anda dapat menyetel ulang kata sandi anda disini

Pengaturan
10



Email pemberitahuan mengenai
waktu pengobatan
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Penggunaan
1

Klik disini akan
membuka
kalender



Simpan catatan pengobatan

① Klik Tanggalnya
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※Untuk meralat catatan: klik tanggal
yang ingin diubah

Penggunaan
2

③ Klik disini untuk simpan
dan lanjutkan

② Klik obat yang diminum
atau disuntikan



Kolom pertukaran informasi

Tulis pesan pada kolom pertukaran lalu klik kirim

Membagi informasi dengan pasien dan semua pendukung
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Penggunaan
3



Menambahkan shortcut WebApp 
pada home screen

Ikon aplikasi akan
ditambahkan di 
home screen
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： bergantung pada model smartphone, tombol menu 
ada di bawah layar atau di dalam framenya.

Klik “Tambahkan ke Home screen”

Klik tombol menu pada ponsel

Penggunaan
4



Perubahan obat minum dan 
periode terapi
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Penggunaan
5

Klik untuk menampilkan layar pengaturan
→ dapat diubah.



Mengubah pengaturan sistem・
menghapus pendaftaran
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Klik ikon ini

Menu 
pengaturan dan 
penghapusan

akan ditampilkan

Penggunaan
6
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Apabila ada opini dan pertanyaan mengenai
“MIKATA” Silahkan kontak dibawah ini:

The Research Institute of Tuberculosis, Japan 
Anti-tuberculosis Association

Department of Programme Support
Public Health Nurses Training Div.

MINAKO URAKAWA
urakawa@jata.or.jp


