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IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2016 menghadapi situasi (1)perilaku
jemaah haji yang kurang memahami makna istithaah dalam kesehatan,
(2)faktor cuaca yang juga mempengaruhi penyelenggaraan kesehatan haji,
(3)penyakit menular selama dalam perjalanan dan ritual haji.
Kegiatan untuk mendukung istithaah jemaah haji ibadahnya mabrur dengan
kondisi kesehatan yang baik, tetap bugar dan bebas cedera dengan
menerapkan

lima

(2)Perlindungan
Kecacatan,

dan

tahap

Khusus,

pencegahan,
(3)Diagnosa

(5)Rehabilitasi.

Seluruh

yaitu
Dini

(1)Promosi
Penyakit,

tingkat

Kesehatan,

(4)Pembatasan

pencegahan

tersebut

dilaksanakan pada setiap tingkat penyelenggaraan kesehatan haji dengan
malaksanakan kegiatan yaitu: (1)Pemeriksaan kesehatan seawal mungkin;
(2)Penguatan PPIH dan TKHI untuk mampu menerapkan kegiatan promotif dan
preventif sebagai bagian dari layanan komprehensif; (3)Kerjasama lintas
program untuk meningkatkan kegiatan pembinaan kesehatan berbasis
masyarakat; (4)Kerjasama lintas sektor untuk dukungan peningkatan akses
terhadap Jemaah haji dalam upaya pelayanan kesehatan dengan penguatan
promotif dan preventif; (5)Membina komunikasi terus menerus dengan
pemerintah Arab Saudi untuk kesamaan persepsi penyelenggaraan ibadah haji
dan untuk mendapatkan dukungan akses serta sarana layanan bagi Jemaah
haji Indonesia.
Capaian kegiatan selama 2016 (1)Tersusunnya pedoman istithaah sebagai
dasar pelaksanaan pembinaan dan perlindungan, (2)Pemeriksaan kesehatan
telah memenuhi target nasional sebesar 65% atau sebesar 109.720
pemeriksaan, (3)Status istithaah jemaah haji yang memenuhi syarat sebesar
71,45% dan memenuhi syarat dengan pendampingan sebesar 28,5%,
(4)Melaksanakan pembinaan langsung (konseling dan tes kebugaran) kepada
2.396

jemaah haji di 16 lokasi, (4)Tersusunnya dokumen sumber daya

penyelenggaraan

kesehatan

haji,

(5)Penugasan

1.458

orang

petugas

kesehatan untuk pendampingan pelayanan kesehatan preventif, promotif dan
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kuratif, (6)Pengadaan peralatan klinik kesehatan di 4 asrama haji sebagai
standar pelayanan minimal klinik utama.
Dari pelaksanaan kegiatan selama tahun 2016 disusunlah kebijakan
pelaksanaan kegiatan 2017 yaitu: (1)Penerapan Istithaah Kesehatan Jemaah
Haji; (2)Sosialisasi Jemaah Haji Sehat; (3)Rekrutmen Petugas lebih awal;
(4)Pemenuhan standar klinik kesehatan di Embarkasi; (5)Penguatan Kuratif dan
Rehabilitatif Bidang Keperawatan, Pemulihan/Rehabilitasi Medik, dan Gizi
Klinik.
Di samping kegiatan-kegiatan di atas, Pusat Kesehatan Haji juga melakukan
kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan unit kerja lainnya diantaranya
(1)berperan serta dalam pendampingan tim Nusantara Sehat; (2)Melaksanakan
penertiban aset tetap milik negara dan administrasi barang persediaan;
(3)Mendukung kegiatan Komite Ahli Kesehatan Haji Nasional; (4)Perencanaan
kegiatan yang berdasarkan program paradigma sehat.
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BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan
harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan
lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Repulik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015
tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam tujuan telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Pusat Kesehatan Haji Tahun 2016,
merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung-jawaban kinerja kepada
Menteri Kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait
langsung maupun tidak langsung sekaligus menyampaikan proses pencapaian
hasil,

permasalahan

utama,

upaya

pemecahan

masalah

dan

strategi

keberhasilan selama kurun waktu 2016 yang dapat dijadikan lesson learn pada
perencanaan strategis tahun kedepan. Selain itu laporan ini merupakan wujud
dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis
yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019.

B. Organisasi, Peran dan Fungsi Pusat Kesehatan Haji dalam
Pembangunan Kesehatan
Berdasarkan Permenkes Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Pusat Kesehatan Haji adalah unsur
pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang kesehatan
haji yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan
melalui Sekretaris Jenderal.
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Pusat Kesehatan Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
kebijakan teknis, pelaksanaan dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
bidang pelayanan kesehatan haji sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam penyelenggaraan operasional perkantoran, personil Pusat Kesehatan
Haji yang berjumlah 50 orang aparatur sipil negara didukung oleh 4 orang
tenaga honorer yang terdiri dari 35 orang Laki-laki dan 19 orang perempuan.
Tingkat pendidikan pegawai dengan jenjang S3 sejumlah 2 orang, S2
sejumlah 25 orang, S1 sejumlah 17 Orang, Diploma sejumlah 5 orang dan
akademi sejumlah 1 orang. Berikut (gambar 1) grafik berdasar tingkat
pendidikan:

Gambar 1. Pegawai Pusat Kesehatan Haji berdasarkan tingkat pendidikan

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Kesehatan Haji menyelenggarakan
fungsi:
•

Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembimbingan dan pengendalian
faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan
kesehatan haji;

•

Pelaksanaan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko,
pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji;

LKj – Pusat Kesehatan Haji

2

•

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembimbingan dan
pengendalian faktor risiko, pendayagunaan sumber daya, dan fasilitasi
pelayanan kesehatan haji; dan

•

Pelaksanaan administrasi Pusat.

Susunan organisasi Pusat Kesehatan Haji terdiri atas:
a. Bagian Tata Usaha;
b. Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji;
c. Bidang Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan Haji; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Pusat Kesehatan Haji disajikan pada gambar 2 berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Haji

a) Bagian Tata Usaha
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan administrasi Pusat dan
menyelenggarakan fungsi:
•

Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

•

Pengelolaan informasi kesehatan haji;

•

Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

•

Penataan organisasi dan tata laksana;

•

Pengelolaan urusan

•

kepegawaian,

kearsipan,

tata

persuratan,

rumah

tangga,

dan

perlengkapan; dan
LKj – Pusat Kesehatan Haji

3

•

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Tata Usaha terdiri atas:
i.

Subbagian Program dan Informasi Kesehatan Haji; mempunyai tugas
melakukan

penyusunan

rencana,

program,

dan

anggaran

dan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan informasi
kesehatan haji.
ii.

Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara; mempunyai tugas
melakukan pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara. dan

iii.

Subbagian Kepegawaian dan Umum; mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan
perlengkapan.
b) Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji

Bidang Pembimbingan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji
mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan

kebijakan

teknis

dan

pelaksanaan di bidang pembimbingan dan pengendalian faktor risiko kesehatan
haji.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pembimbingan dan Pengendalaian
Faktor Risiko Kesehatan Haji menyelenggarakan fungsi:
•

Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan
pembimbingan, dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji; dan

•

Penyiapan pelaksanaan di bidang penyuluhan dan pembimbingan, dan
pengendalian faktor risiko kesehatan haji.

Bidang Pembimbingan dan Pengendalaian Faktor Risiko Kesehatan Haji terdiri
atas:
i.

Subbidang Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan; mempunyai
tugas

melakukan

penyiapan

penyusunan

kebijakan

teknis

dan

pelaksanaan di bidang Penyuluhan dan Pembimbingan Kesehatan Haji.
dan
ii.

Subbidang Pengendalian Faktor Risiko; mempunyai tugas melakukan
penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang
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pengendalian faktor risiko kesehatan haji dan pemantauan faktor risiko
kesehatan umrah.
c) Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan Haji
Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
Haji mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan
pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya dan fasilitasi pelayanan
kesehatan haji.
Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan
Haji menyelenggarakan fungsi:
•

Penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan
sumber daya dan fasilitasi pelayanan kesehatan haji; dan

•

Penyiapan pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya dan
fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

Bidang Pendayagunaan Sumber daya dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji
terdiri atas :
i.

Subbidang Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji; mempunyai
tugas

melakukan

penyiapan

penyusunan

kebijakan

teknis

dan

pelaksanaan di bidang pendayagunaan sumber daya kesehatan haji.
dan
ii.

Subbidang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Haji. mempunyai tugas
melakukan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan di
bidang fasilitasi pelayanan kesehatan haji.

Dalam mencapai kinerjanya, Pusat Kesehatan Haji didukung oleh Sumber
Daya Anggaran sesuai DIPA Tahun 2016, anggaran Pusat Kesehatan Haji
sejumlah Rp 233.047.558.000,- dan Dekonsentrasi sebesar Rp 7.501.000.000,-
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BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Pembangunan

kesehatan

pada

hakekatnya

adalah

upaya

yang

dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan
ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh
kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan
upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya.
Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019 ditetapkan
visi dan misi, yang sama dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia
yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong” sebagaimana tergambar pada gambar 3 berikut:

Gambar 3. Visi dan Misi Presiden RI sebagai Landasan Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan 2015–2019
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian
perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana
Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN).

Dengan

telah

ditetapkannya RPJMN 2015-2019 maka Kementerian Kesehatan menyusun
Renstra Tahun 2015-2019. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program
pembangunan

kesehatan

yang

akan

dilaksanakan

oleh

Kementerian

Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.
Penyusunan

Renstra

Kementerian

Kesehatan

dilaksanakan

melalui

pendekatan: teknokratik, politik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawahatas (bottom-up).
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program
Indonesia

Sehat

dengan

sasaran

pokok

RPJMN

2015-2019

adalah:

(1)meningkatnya status kesehatan gizi ibu dan anak; (2)meningkatnya
pengendalian penyakit; (3)meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
(4)meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, (5)terpenuhinya
kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta (6)meningkatkan
responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan
nasional: 1)pilar paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengarusutamaan
kesehatan

dalam

pembangunan,

penguatan

promotif

preventif

dan

pemberdayaan masyarakat; 2)penguatan pelayanan kesehatan dilakukan
dengan strategi peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem
rujukan

dan

peningkatan

mutu

pelayanan

kesehatan,

menggunakan

pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan;
3)jaminan kesehatan nasional dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan
benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
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Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai
negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis
berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri
sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan
sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan terdapat 12 program
Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat dan
meningkatkan responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap risiko
sosial dan finansial bidang kesehatan seperti gambar 4 berikut:

Gambar 4. Program Kesehatan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
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Keduabelas program tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan
bersama dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan Lintas Program terkait.
Pusat Kesehatan Haji sebagai bagian dari Kemenkes sesuai dengan
Permenkes No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan, berada di lingkungan Sekretariat Jenderal yang melaksanakan
program dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya.
Penyelenggaraan kesehatan haji tahun 2016 memasuki era baru dengan
terbitnya Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Istithaah kesehatan jemaah haji adalah
kemampuan Jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental
yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan
sehingga Jemaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntutan Agama
Islam, untuk itulah disusun konsep kerja penyelenggaraan kesehatan haji.
Konsep pada gambar 5 yang disusun Pusat Kesehatan Haji dalam
penyelenggaraan kesehatan haji menuju jemaah haji mabrur yang sehat, bebas
cedera dan bugar melalui pendekatan five level prevention (Health Promotion,
Specific Protection, Early Diagnostic and Prompt Treatment, Dissability
Limitation, Rehabilitation).

Gambar 5. Kerangka Konsep Penyelenggaraan Kesehatan Haji

LKj – Pusat Kesehatan Haji
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Dalam melaksanakan pendekatan five level prevention ini, maka ditetapkan
indikator keluaran kegiatan Pusat Kesehatan Haji yaitu prosentase jemaah haji
yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji dengan target pada
tahun 2016 yaitu sebanyak 65% jumlah jemaah haji yang telah mendapat
penilaian istithaah kesehatan haji paling lambat satu bulan sebelum hari
pertama jemaah haji tiba di embarkasi dari jumlah kuota jemaah haji tahun
berjalan.
Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap jemaah haji adalah menjadi haji yang
mabrur.

Syarat

berhaji

adalah

istithaah

(memiliki

kemampuan),

yaitu

Jasmaniyah, amaliyah dan ubudiyah yang juga ditetapkan oleh pemerintah
sesuai kriteria jasmani, rohani, ekonomi dan keamanan. Istithaah dari aspek
kesehatan adalah Bebas Cedera, Sehat dan Bugar. Penetapan Istithaah
sebagai indikator pencapaian pembinaan kesehatan, sehingga setiap jemaah
mempunyai kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan ibadah haji
dengan lengkap.
Oleh karena itu, faktor determinan/faktor risiko harus dapat diidentifikasi dan
diantisipasi dari awal. Hasil pemeriksaan kesehatan akan menjadi dasar
pembinaan kesehatan dengan mengutamakan peningkatan kesehatan (health
promotion) dan pencegahan penyakit (disease prevention).
Pembinaan kesehatan dengan pendekatan five level prevention dilakukan
baik pada masa tunggu, praembarkasi, embarkasi, perjalanan udara/darat,
masa ibadah (Makkah, Madinah dan Armina), debarkasi maupun kembali ke
rumah, dengan pengendalian faktor risiko kesehatan.
Pengendalian ini perlu dilakukan bekerjasama dengan pembimbing Ibadah
dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang berhubungan langsung
dengan jemaah. Pengendalian ini juga diperlukan sebagai antisipasi upaya
pencegahan eksaserbasi akut dari penyakit yang sudah diderita karena dipicu
oleh kegiatan fisik yang berlebih untuk menyelesaikan ibadah tanpa jeda (over
exercise induced acute exacerbation).
Situasi yang juga mempengaruhi penyelenggaraan kesehatan haji yaitu
faktor lingkungan juga harus terus menjadi perhatian untuk mencegah
gangguan kesehatan yang diakibatkannya. Pada musim haji sampai 10 tahun
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mendatang iklim di Arab Saudi pada keadaan ekstrim panas dengan suhu pada
siang hari diatas 45°C dengan kelembaban yang rendah mencapai 30%.
Pengaruh cuaca ekstrim panas pada tahun ini cukup terkendali dengan adanya
upaya promotif dan preventif yang dilakukan secara intens dengan target
kelompok maupun individual. Data menunjukkan angka Jemaah haji Indonesia
yang wafat terkait dengan heat stroke sebanyak 2 orang. Kegiatan pencegahan
harus terus ditingkatkan bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi terutama
di Arafah dan Mina untuk menciptakan lingkungan ibadah yang aman termasuk
tenda ber-AC, ketersediaan air dan es yang memadai, dan dukungan listrik
yang handal, disamping penyuluhan kepada Jemaah. Kegiatan ini sejalan
dengan target yang mereka canangkan yaitu mencapai zero heat stroke di Arab
Saudi selama musim haji.
Situasi selanjutnya berupa penyakit menular yang masih ditemukan pada
Jemaah haji Indonesia adalah tuberkulosis paru. Diperoleh data yang dirawat di
KKHI dan Sektor sebanyak 10 jemaah haji dan yang dirawat di Rumah Sakit
Arab Saudi terdapat 1 jemaah didiagnosis dengan tuberkulosis paru. Kasus
Tuberkulosis yang terdeteksi pada hasil pemeriksaan kesehatan di Puskesmas,
Rumah Sakit Kabupaten/Kota, dan Embarkasi sebanyak 440 jemaah haji. Data
ini mengindikasikan agar pengendalian tuberkulosis menjadi prioritas dalam
pemeriksaan dan pembinaan kesehatan Jemaah, sekalipun hanya 1 jemaah
wafat terkait dengan penyebab tuberkulosis paru. Demikian pula sekalipun tidak
terdapat kasus pernafasan yang berhubungan dengan diagnosis MERS-CoV,
penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat dalam berhaji harus terus
didengungkan.

B. Penetapan Kinerja Pusat Kesehatan Haji
1. Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan Haji
Undang-undang No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang
sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan yang baik
agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan
LKj – Pusat Kesehatan Haji

11

nyaman sesuai dengan tuntunan agama serta jemaah dapat melaksanakan
ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji yang mabrur.
Berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan, Menteri Kesehatan berkewajiban
melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat
persiapan

maupun

pelaksanaan

Penyelenggaraan

Ibadah

Haji

dan

kewaspadaan terhadap penularan penyakit yang terbawa oleh jemaah haji,
yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan sektor terkait.
Pelayanan kesehatan haji tidak terlepas dari kesediaan sumber daya
kesehatan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana,
tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta
fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan. Sumber daya kesehatan sangat penting
dalam mendukung penyelenggaraan kesehatan haji baik di tanah air, selama
perjalanan, maupun di Arab Saudi.
a. Konsinyasi Sumber Daya Pelayanan Kesehatan
Perumusan konsinyasi sumber daya pelayanan kesehatan menghasilkan
satu laporan telaahan yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam
penyusunan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan haji serta data
pendukung dalam perencanaan kebutuhan sumber daya pelayanan di
bidang kesehatan.
Berkaitan dengan peningkatan mutu dan kecukupan sediaan farmasi dan
logistik kesehatan haji diperlukan perencanaan kebutuhan obat dan
perbekalan kesehatan (perbekkes) haji untuk menjamin ketersediaan obat
esensial yang aman, bermanfaat serta bermutu dalam jumlah dan jenis yang
cukup.
Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan yang diberikan PKHI
memerlukan panduan mengenai tugas pokok dan fungsinya. Dengan
tersusunnya panduan tersebut dapat memberikan gambaran dan panduan
yang jelas mengenai apa dan bagaimana kedudukan dan tugas PKHI saat
melaksanakan tugasnya.
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b. Rekrutmen PKHI
Petugas kesehatan haji harus memenuhi persyaratan kompetensi,
pengalaman, integritas, dan dedikasi yang dilakukan melalui seleksi secara
professional, oleh karena itu pelaksanaan rekrutmen PKHI dilaksanakan
berdasarkan asas keadilan, transparan, profesionalitas dan akuntabilitas.
PKHI terdiri dari Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) yang senantiasa
menyertai jemaah di kloternya dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
(PPIH) bidang kesehatan yang siap sedia melayani jemaah di setiap Daerah
Kerja Di Arab Saudi. Jumlah dan komposisi PKHI haruslah tepat dan sesuai,
guna menunjang pelayanan kesehatan haji yang baik. Kebutuhan akan
PKHI 2016 disajikan pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Distribusi & Kebutuhan Tenaga TKHI dan PPIH
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c. Implementasi ISO 9001:2008
Pusat Kesehatan Haji telah melakukan kegiatan ISO 9001:2008
Pelayanan Kesehatan Haji. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan
manfaat yang besar dalam meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan haji.
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan jemaah haji pada tahun 2016
maka dilakukan pemeliharaan dan pengembangan ISO 9001:2008, yaitu:
1) Maintenance ISO 9001:2008 pada 15 (lima belas) Puskesmas di 6
(enam) provinsi pulau jawa, 3 (tiga) embarkasi antara, dan Rekrutmen
PKHI.
2) Resertifikasi

ISO

9001:2008

pelayanan

jamaah

haji

di

embarkasi/debarkasi.
3) Sertifikasi ISO 9001:2008 di 14 (empat belas) Puskesmas yang terdapat
di 14 (empat belas) provinsi diluar pulau Jawa.
Pelaksanaan implementasi ISO 9001:2008 untuk mendukung pelaksanaan
Istithaah bagi jemaah haji berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 15 tahun 2016.
d. Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Kesehatan Haji bertujuan untuk meningkatkan kondisi
kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji
dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah haji sampai tiba kembali di
tanah air, serta mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang
mungkin terbawa keluar/masuk oleh jemaah haji. Agar dapat memenuhi
amanah

tersebut,

maka

Kementerian

Kesehatan

menyelenggarakan

pelayanan kesehatan haji sejak sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, di
perjalanan, selama di Arab Saudi dan setelah kembali ke Indonesia. Untuk
itu diperlukan ketersediaan dan kesiapan sumber daya di bidang kesehatan
yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.
Ketersediaan

dan

kesiapan

sumber

daya

kesehatan

haji

dan

pelaksanaan kegiatan yang sesuai standar perlu terus dijamin melalui
kegiatan monitoring.
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Kegiatan monitoring pelayanan kesehatan haji dilaksanakan dengan
tujuan:
•

Terlaksananya kegiatan monitoring pelayanan kesehatan haji secara
efektif dan efisien

•

Terlaksananya kegiatan kompilasi data monitoring, evaluasi serta
rekomendasi perbaikan sesuai yang dibutuhkan

•

Tersedianya data mutakhir monitoring pelayanan kesehatan haji 2017

•

Tersebarnya / diseminasi informasi data mutakhir monitoring pelayanan
kesehatan.

•

Tercapainya cakupan indikator pembinaan kesehatan haji yang di entry
ke Siskohatkes.

e. Penguatan Klinik Kesehatan Haji di Embarkasi
Pelayanan kesehatan haji di Embarkasi berperan strategis dalam
menjamin tingkat kesehatan jemaah haji yang memenuhi syarat istithaah
kesehatan dan kelaikan terbang. Dan untuk itu ketersediaan dan kesiapan
fasilitas kesehatan di embarkasi harus terus ditingkatkan untuk memenuhi
prioritas tetap sehat dan selamat kembali ke rumah.
Berdasarkan amanat Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan, maka klinik embarkasi/debarkasi harus direncanakan, dibangun
dan dikembangkan sesuai persyaratan sebagai berikut:
•

Higienitas (berlaku universal)

•

Keselamatan dan keamanan

•

Memenuhi ketentuan teknis bangunan-bangunan tahan gempa atau
bencana lainnya.

•

Memiliki kemampuan sebagai tempat berkumpulnya penduduk bila
terjadi bencana (KLB).
Klinik

embarkasi/debarkasi

prasarana/utilitas
pemeriksaan,

bangunan,
pengujian

juga

harus

peralatan
dan

memenuhi

kesehatan

pemeliharaan

dan

persyaratan
tata

fasilitas

cara
klinik

embarkasi/debarkasi.
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Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas
dan kapasitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji Indonesia
khususnya pelayanan kesehatan di embarkasi dan debarkasi.
Jenis Pelayanan di Klinik Embarkasi/ Debarkasi meliputi:
•

Pelayanan rawat jalan

•

Pelayanan rawat darurat

•

Pelayanan rawat sehari

•

Pelayanan rujukan/evakuasi

•

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang

•

Pelayanan vaksinasi

•

Pelayanan Reaksi Cepat, yaitu: Resusitasi, Ambulan dan Rujukan
Alur layanan kesehatan jemaah haji di embarkasi dimulai ketika jemaah

haji masuk ke asrama haji dan berkumpul di aula untuk pemeriksaan
kelengkapan dokumen kesehatan (BKJH, ICV, obat dan alkes yang dibawa
jemaah serta tes kehamilan bagi wanita usia subur). Semua jemaah akan
ditempatkan ke asrama untuk persiapan keberangkatan ke Tanah Suci. Bila
ada jemaah yang kondisi kesehatannya tidak baik, maka akan dilakukan
pemeriksaan lanjutan di klinik. Bila ada indikasi maka dilakukan juga
pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan penunjang lainnya dan mendapat
pengobatan untuk kemudian dikembalikan ke asrama bergabung dengan
rombongan jemaah lainnya. Pada jemaah yang tidak dapat ditatalaksana di
klinik embarkasi dan memerlukan tindakan lanjutan, maka akan dirujuk ke
RS Rujukan Haji. Secara ringkas layanan kesehatan jemaah haji di
embarkasi disajikan pada gambar 6 di bawah ini.
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Calon Jemaah Haji
masuk Asrama Haji

Triase (Ruang
Aula)

Tidak

Pemeriksaan
Lanjutan

Ya
Ruangan
Pemeriksaan Umum

Tidak

Pemeriksaan
Lanjutan

Laboratorium

Ya

Asrama
Dirujuk

Calon Jemaah Haji
ke Bandara
Embarkasi

Calon Jemaah Haji
dirujuk ke RS
Rujukan Haji

Gambar 6. Alur Layanan Klinik Embarkasi

Supaya Klinik Embarkasi dapat beroperasional seperti yang diharapkan,
maka harus dilengkapi dengan peralatan medis dan non medis yang
memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Peralatan
kesehatan di klinik tersebut harus memenuhi persyaratan standar mutu,
keamanan dan keselamatan, serta dilakukan kalibrasi secara berkala.

2. Pembinaan kesehatan haji yang tepat guna
Pembinaan kesehatan haji yang tepat guna diperoleh dari serangkaian
kegiatan terkait dengan pembinaan kesehatan jemaah haji pada tahun
anggaran 2016. Serangkaian kegiatan tersebut telah ditetapkan melalui RKAKL Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan tahun 2016.
Setiap kegiatan untuk mencapai pembinaan kesehatan haji yang tepat guna
memiliki tujuan, sasaran dan output masing-masing yang ditetapkan dalam
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kerangka acuan kerja atau Terms of Reference (TOR). Sasaran kegiatan
pembinaan kesehatan haji pada tahun anggaran 2016 antara lain petugas
pengelola kesehatan haji dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota,
petugas pemeriksa kesehatan jemaah haji, assosiasi pemerhati haji, kelompok
bimbingan ibadah serta jemaah haji.
Penetapan kegiatan beserta sasaran, tujuan dan ouputnya secara rinci
dapat dilihat pada tabel 2:
Tabel 2. Kegiatan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji

Rencana Kerja
1) Pembinaan
terpadu jemaah
haji

Sasaran
Petugas pengelola
kesehatan haji
Provinsi
Lintas Program
Kemenkes RI
Kementerian
Agama

Tujuan
Dalam rangka meningkatkan
kualitas petugas pengelola
kesehatan haji dan agar
pelaksanaan pembinaan
kesehatan dapat dilaksanakan
secara terpadu, terintegrasi dan
terkoordinasi dengan instansi
terkait
2) Pembekalan Petugas pengelola Agar petugas pengelola
operasional bagi kesehatan haji
kesehatan haji dan petugas
pengelola
Kabupaten / Kota pemeriksan di puskesmas dapat
kesehatan haji
dan Puskesmas
melaksanakan pembinaan
kabupaten/kota Kementerian
kesehatan haji secara terpadu,
dan Puskesmas Agama
terintegrasi dan terkoordinasi
dengan instansi terkait
3) Advokasi
Jemaah haji,
Meningkatkan partisipasi
kemitraan
KBIIH, PIHK dan masyarakat dalam
dengan KBIH,
AKHI
penyelenggaraan pelayanan
PIHK, dan AKHI
kesehatan haji
pengembangan kemitraan
dengan organisasi masyarakat
dalam mendukung
penyelenggaraan kesehatan haji
4) Penyusunan Dokumen
Tersusunnya Peraturan Menteri
instrumen
Permenkes dan
Kesehatan yang mengatur
monitoring
Juknis
tentang Istithaah kesehatan haji,
pembinaan
penyelenggara kesehatan haji,
kesehatan haji
dan juknis pembinaan
pemeriksaan kesehatan haji
5) Monitoring
Pengelola program Terpantaunya surveilans
surveilans , PFR kesehatan haji di kesehatan jemaah haji dan
dan Sistem
Kabupaten/kota,
Umrah dan K3JH
Informasi jemaah Puskesmas dan
haji dan umrah
KKP

Output
Pengelola
Kesehatan Haji
Provinsi yang
memperoleh
pemahaman standar
pelaksanaan
pembinaan
kesehatan haji
Pelaksanaan
pembinaan
Kesehatan Haji
yang terpadu dan
terintegrasi

6) Pemantauan Asrama haji
Hygiene sanitasi
asrma haji dan
katering bagi
jemaah haji

Rekomendasi
penilaian dan
perbaikan asrama
haji sesuai dengan
standar kesehatan
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Terpantaunya Hygiene sanitasi
asrama haji
Terpantaunya katering jemaah
haji

Terbentuknya
kemitraan dengan
kelompok organisasi
masyarakat, KBIH,
PIHK, AKHI dalam
penyelenggaraan
pembinaan
kesehatan haji
Permenkes 15
tahun 2016
Permenkes 62
tahun 2016
Juknis Pemeriksaan
dan Pembinaan
Tercapainya
cakupan hasil
pemeriksaan
kesehatan haji
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C. Pengukuran Kinerja Pusat Kesehatan Haji
1. Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan Haji
a. Konsinyasi SDPK
Adanya dokumen Tugas Pokok dan Fungsi PKHI
Adanya dokumen Kebutuhan Perbekes dan Alat Kesehatan Habis
Pakai dalam penyelenggaraan kesehatan haji
b. Rekrutmen PKHI
Terpenuhinya kebutuhan sumberdaya (PKHI) yang ditetapkan dan
ditugaskan dalam penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi
c. Implementasi ISO 9001:2008
Terlaksananya implementasi ISO 9001:2008 pelayanan kesehatan
haji di embarkasi & debarkasi, puskesmas dan proses rekrutmen
PKHI.
d. Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji
Kegiatan monitoring pelayanan kesehatan haji dilakukan guna
memastikan

daerah

mengetahui

kinerja

kegiatan

yang

telah

dilakukan selama tahun berjalan, usulan kegiatan yang perlu ditindaklanjuti dan penguatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan
kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan di luar kantor dalam bentuk
pertemuan.
Kegiatan pertemuan dilaksanakan di 34 Provinsi di seluruh
Indonesia. Peserta yang hadir pada pertemuan sebanyak 20 orang,
dan merupakan pengelola program kesehatan haji di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota, serta petugas pemeriksa kesehatan jemaah haji
di puskesmas.
Hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut adalah dilaksanakannya
pertemuan sebanyak 34 lokasi, dengan peserta sebanyak 680 orang.
Dengan pelaksanaan tersebut seluruh provinsi dengan penanggung
jawab kegiatan kesehatan haji di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
(dengan jumlah jemaah banyak) telah tercakup.
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Tahapan kegiatan monitoring pelayanan kesehatan haji tergambar
pada

tabel

3,

dengan

pencapaian

hasil

cakupan

indikator

pemeriksaan kesehatan haji 3 bulan sebelum operasional adalah:
65,68 %.
Tabel 3. Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji

Tahun 2016
Bulan

No Tahapan Kegiatan
1
1

2

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rapat Persiapan:
o Penyusunan dan M1
validasi
Instrumen
Monitoring
o Penetapan lokasi / daerah
Monitoring
o Administrasi dan
M2
Penugasan
Personil
Pelaksanaan
Kegiatan Monitoring
Tk Provinsi
Diseminasi Hasil
Monitoring dan
Evaluasi ke Daerah

e. Penguatan Klinik Kesehatan Haji di Embarkasi
Agar operasional Klinik Embarkasi dapat berjalan fungsinya
sesuai standar, maka dilaksanakan pengadaan peralatan kesehatan.
Pengadaan ini prioritas diperuntukkan bagi 4 (empat) embarkasi,
yaitu Medan (MES), Jakarta (JKG), Bekasi (JKS) dan Surabaya
(SUB). Peralatan yang dimaksud adalah perlengkapan yang
diperlukan untuk tindakan pemeriksaan medis dan kedaruratan.
Rincian peralatan dimaksud tertera pada tabel 4:
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Tabel 4. Pengadaan Alkes Klinik Kesehatan Haji di Embarkasi

NO Nama Alat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Vaccine carrier
Kulkas vaksin
Kulkas Sampel Lab
Hematology Analyzer
Photometer
Glukose Meter
Tes Strip
Medical Oxygen Theraphy Complete Set
Emergency Trolley
Oxymetri
Suction Pump
Nebulizer
Resuscitator Set
Examination Lamp
Infus Pump
Syringe Pump
USG
Centrifuge
ECG
Tongue Spatula
Opthalmoscope
Head Lamp
Stetoskop
Tensimeter
Kursi Roda
Timbangan BB
Termometer
Tempat tidur pasen
Lemari obat
Instrument trolley
Brankar (mobile stretcher)
Standar Infus

2. Pembinaan kesehatan haji yang tepat guna
Kegiatan untuk mencapai kinerja Pusat Kesehatan Haji Kementerian
Kesehatan dalam pembinaan kesehatan haji yang tepat guna, dapat diukur
secara kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja atau
TOR dan DIPA Pusat Kesehatan Haji, telah ditetapkan jumlah sasaran, lokasi
dan anggaran sebagai alat ukur evaluasi setiap kegiatan seperti pada tabel 5.
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Tabel 5. Pengukuran Kinerja Pembinaan Kesehatan Haji

Kegiatan

Sasaran

Jumlah

Output

1) Pembinaan
terpadu jemaah
haji

Petugas pengelola
kesehatan haji
Provinsi
Lintas Program
Kemenkes RI
Kementerian Agama

Dilaksanakan di 3
Regional
@100 Orang
Jawa Barat
Jawa Timur

Pelaksanaan di
Bulan Februari
s/d Juli 2016

2) Pembekalan
operasional bagi
pengelola
kesehatan haji
kabupaten/ kota
dan Puskesmas

Petugas pengelola
kesehatan haji
Kabupaten / Kota dan
Puskesmas
Kementerian Agama

30 Lokasi @25 Orang
Jawa Barat
Jawa Timur
Kalimantan Utara
Sulawesi Selatan
Lampung
Jawa Tengah

Pelaksanaan di
Bulan Februari
s/d Desember
2016

3) Advokasi
Jemaah haji, KBIIH,
kemitraan dengan PIHK dan AKHI
KBIH, PIHK, dan
AKHI

12 Lokasi
@ 100 Orang
2 Lokasi Jakarta
10 Lokasi Luar Kota

Pelaksanaan di
Bulan Februari
s/d November
2016

4) Penyusunan
Dokumen Permenkes
instrumen
dan Juknis
monitoring
pembinaan,
Istithaah, umrah,
dan pengendalian
faktor risiko
kesehatan haji

12 Kali Pertemuan
3 Kali Pertemuan
Instrumen Monitoring
Pembinaan
3 Kali Pertemuan
Penyusunan Istithaah
3 Kali Pertemuan
Penyusunan pedoman
umrah
3 Kali Pertemuan
Penyusunan pedoman
PFR

Pelaksanaan di
Bulan Februari
s/d Desember
2016

5) Monitoring
surveilans, PFR
dan Sistem
Informasi jemaah
umrah
6) Pemantauan
Hygiene sanitasi
asrma haji dan
catering bagi
jemaah haji

Pengelola program
kesehatan haji di
Kabupaten/kota,
Puskesmas dan KKP

23 Lokasi
@30 Orang

Pelaksanaan di
Bulan Februari
s/d Desember
2016

Asrama haji

18 Asrama Haji

Dilaksanakan 1
kali pada saat
operasional
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2016
A. Akuntabilitas Kinerja Pusat Kesehatan Haji
Indikator kinerja Pusat Kesehatan Haji pada tahun 2016 adalah prosentase
hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional haji),
dan target hasil pemeriksaan pada tahun 2016 sebesar 65%.
Sesuai dengan rencana perjalanan haji yang dikeluarkan Kementerian
Agama untuk operasional haji tahun 2016 dimulai pada 8 Agustus 2016
(pemberangkatan jemaah haji kloter pertama) maka dapat diketahui masa tiga
bulan sebelum operasional haji bertepatan dengan tanggal 8 Mei 2016.
Proses pemeriksaan dikabupaten/ kota sudah dimulai dari bulan Januari
2016 dan didukung dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk
mengoptimalkan peran Dinas Kesehatan didaerah untuk mempersiapkan
jemaah haji agar istithaah diawali dengan pemeriksaan dilanjutkan dengan
penilaian istithaah.
Pada tahun 2016, jumlah hasil pemeriksaan pada tiga bulan sebelum
operasional haji mencapai 65,68% (8 Mei 2016) dari kuota jemaah haji
Indonesia berjumlah 168.800 orang. Capaian hasil pemeriksaan pertama
jemaah haji perprovinsi sebagaimana gambar 7 berikut.

Gambar 7. Capaian hasil pemeriksaan awal kesehatan jemaah haji berdasarkan tempat
pemeriksaan
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Ø Perbandingan capaian kinerja tahun 2015 dan 2016
Pemeriksaan kesehatan meningkat capaiannya sebesar 5,28% dari tahun
2015. Perbandingan capaian pemeriksaan tahun 2015 dan tahun 2016
disampaikan dalam gambar 8 berikut.

Gambar 8. Perbandingan Capaian hasil pemeriksaan awal kesehatan jemaah haji
berdasarkan tempat pemeriksaan tahun 2015 dan tahun 2016

Dari grafik diatas dapat dilihat pencapaian tertinggi tahun 2015 diprovinsi
Riau sebesar 87% (3.524 jemaah dari 4.019 jemaah haji provinsi Riau yang
berangkat), sedangkan provinsi yang hasil pemeriksaannya mencapai sama
dengan atau lebih dari 50% sebanyak 15 provinsi.
Sedangkan tahun 2016 pencapaian tertinggi di provinsi DKI Jakarta sebesar
100% dan provinsi yang hasil pemeriksaannya mencapai sama atau lebih 60%
sebanyak 17 provinsi.
Dalam proses capaian target pencatatan dan pelaporan tersebut diatas ada
beberapa hambatan yang ditemui antara lain sebagai berikut:
1. Terlambatnya data jemaah haji dari Kantor Wilayah Kementerian Agama
di Kabupaten/Kota.
2. Jaringan internet yang tidak stabil di beberapa daerah.
3. Masih rendahnya kesadaran calon jemaah haji untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan lebih awal.
4. Perpindahan petugas pengelola siskohatkes karena rotasi petugas.
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Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas Pusat Kesehatan Haji
melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Terus menerus melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama
terkait daftar calon jemaah haji.
2. Menghimbau

kepada

jemaah

haji

untuk

lebih

awal

melakukan

pemeriksaan kesehatan melalui petugas kesehatan di kabupaten/kota.
3. Melakukan pembinaan dan monitoring yang berhubungan dengan
cakupan catatan dan pelaporan hasil pemeriksaan keseluruh provinsi di
Indonesia.
Penyelenggaraan kesehatan haji sebagaimana amanat Peraturan Menteri
Kesehatan nomor 62 tahun 2016 berorientasi outcome sebagai berikut:
a. mencapai kondisi Istithaah Kesehatan Jemaah Haji;
b. mengendalikan faktor risiko kesehatan haji;
c. menjaga agar Jemaah Haji dalam kondisi sehat selama di Indonesia,
selama perjalanan, dan Arab Saudi;
d. mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa
keluar dan/atau masuk oleh Jemaah Haji; dan
e. memaksimalkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan
Kesehatan Haji.
Untuk pencapaian sasaran outcome tersebut maka disusun kerangka
konsep Lima level preventif dan promotif. Konsep ini dilaksanakan melalui :
1. Pemeriksaan kesehatan seawal mungkin, pengenalan dan pengendalian
faktor risiko, perilaku hidup bersih sehat melalui penyuluhan dan
pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan ini tidak terbatas hanya
dilakukan

oleh

jajaran

kesehatan

tetapi

juga

perlu

melibatkan

masyarakat melalui KBIH, dan lintas sektor termasuk TNI/POLRI dan
aparatnya sampai ke pedesaan.
2. Penguatan PPIH dan TKHI dengan melakukan rekrutmen lebih awal,
peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang sesuai untuk mampu
menerapkan kegiatan promotif dan preventif sebagai bagian dari layanan
komprehensif.
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3. Kerjasama lintas program untuk meningkatkan kegiatan pembinaan
kesehatan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk
peningkatan kebugaran, pengendalian penyakit tidak menular dan
penyakit menular, dan pembinaan kesehatan jiwa seperti Posbindu,
Posyandu Lansia, dan pendekatan keluarga.
4. Kerjasama lintas sektor untuk dukungan peningkatan akses terhadap
Jemaah haji sehingga dimungkinkan cakupan yang lebih luas dan lebih
awal sampai dengan 3–5 tahun sebelum keberangkatan, disamping
peningkatan kualitas di bidang perumahan, katering, dan transportasi.
Akademisi

dan

profesi

juga

diharapkan

terus

mengembangkan

pendekatan best practice dalam upaya pelayanan kesehatan dengan
penguatan promotif dan preventif.
5. Membina komunikasi terus menerus dengan pemerintah Arab Saudi
untuk kesamaan persepsi penyelenggaraan ibadah haji. Persamaan
persepsi ini diharapkan melahirkan kerjasama yang lebih baik untuk
mendapatkan dukungan akses dan sarana layanan bagi Jemaah haji
Indonesia.
Capaian hasil pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji tiga bulan sebelum
operasional (ditandai keberangkatan kloter pertama) diperuntukkan sebagai:
1) Bahan penyiapan program pembinaan kesehatan pada masa tunggu dan
masa keberangkatan.
2) Bahan

pertimbangan

dalam

melakukan

strategi

manajemen

penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dari hasil profil kesehatan
Jemaah haji yang akan berangkat di tahun berjalan.
3) Bahan perencanaan dalam menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan
sesuai dengan pola penyakit Jemaah haji yang dilakukan pemeriksaan
kesehatan di puskesmas dan RS kabupaten/kota.
4) Bahan perencanaan dalam menyiapkan rekrutmen sumber daya
kesehatan yang akan ditugaskan untuk mendampingi Jemaah haji di
Arab Saudi.
5) Surveilans kesehatan haji berbasis web.
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Tahun 2016 Penyelenggaraan Kesehatan Haji memasuki era baru dengan
terbitnya Permenkes no 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah
Haji.

Permenkes

kesehatan

haji

ini

membawa

harus

konsekuensi

mengedepankan

bahwa

pembinaan

penyelenggaraan
kesehatan

untuk

memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan Haji. Untuk itu upaya
pembinaan sudah harus dilakukan sedini mungkin yang diawali dengan
pemeriksaan kesehatan awal. Berbagai faktor risiko kesehatan dikendalikan
melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap penetapan
istithaah kesehatan Jemaah haji di tingkat Kabupaten.
Konsekuensi dari pelaksanaan Permenkes tentang Istithaah kesehatan
Jemaah Haji juga mengubah orientasi penyelenggaraan kesehatan haji dengan
penguatan upaya promotif dan preventif pada setiap tahap kegiatan
Penyelenggaraan

Kesehatan

Haji.

Kegiatan

Promosi

kesehatan

dan

Pencegahan Penyakit pada Jemaah haji yang dilaksanakan sejak di Indonesia
sampai Arab Saudi diapresiasi oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi
dengan memberikan penghargaan The Ambasador of Health Awareness in
Hajj season 2016 kepada Misi Kesehatan Haji Indonesia.
Jemaah Haji selama menjalankan ibadah haji mendapat pendampingan
petugas kesehatan yang menyertai di kloter terdiri dari petugas 1 dokter dan
dua

para

medis

serta

petugas

Non

Kloter

Kesehatan

atau

Panitia

Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Pada Tahun 2016 ini, Petugas
Kesehatan Haji Indonesia di Arab Saudi dibagi atas Tim Promotif dan Preventif
(TPP), TGC (Tim Gerak Cepat), TKR (Tim Kuratif & Rehabilitatif) dan TPK
(Tenaga Pendamping Kesehatan).
Data kesakitan dan wafatnya Jemaah haji menunjukkan penurunan yang
signifikan. Pada Tahun 2015 angka wafat adalah 629 Jemaah haji dan tahun
2016 berjumlah 342 orang. Angka wafat yang disebabkan sengatan panas atau
heatstroke pada tahun 2015 sebanyak 125 orang dan pada tahun 2016
sebanyak 2 orang, walaupun gangguan keehatan akibat cuaca ekstrim panas
tetap tinggi tetapi terbatas pada tahap heat exhaustion atau kondisi yang lebih
ringan seperti dehidrasi dan heat cramps.
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Gambar 9. The Ambasador of Health Awareness in Hajj season 2016

Berdasarkan narasi diatas, disimpulkan bahwa:
1. Capaian pemeriksaan kesehatan haji tahun 2016 telah memenuhi
target nasional sebesar 65% atau sebesar 109.720 pemeriksaan,
meningkat dari capaian tahun 2015 sebesar 60%.
2. Dari hasil pemeriksaan tahun 2016 diperoleh status istithaah jemaah
haji yang memenuhi syarat sebesar 71,45% dan memenuhi syarat
dengan pendampingan sebesar 28,5%. Status tersebut membantu
untuk menyusun pendekatan pembinaan dan kebutuhan sumberdaya
yang tepat.
3. Penetapan status istithaah kesehatan jemaah haji merupakan tahap
terpenting sebagai dasar pemberian/ pengawasan intervensi sesuai
dengan status istithaah jemaah yang bersangkutan. Intervensi yang
diberikan dimulai dari masa tunggu sampai dengan pelaksanaan
ibadah haji.

B. Capaian Kinerja Pusat Kesehatan Haji tahun 2016
1. Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan Haji
a. Konsinyasi SDPK
Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi PKHI dilaksanakan melalui
pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Sahira Bogor pada tanggal 7-9
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April 2016 dengan melibatkan unit terkait Kementerian Kesehatan,
Bapelkes Cikarang, mantan PKHI dengan jenis profesi dokter
spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, farmasi, sanitasi
surveilance, koordinator administrasi, perekam medis, ahli gizi,
penata rontgen, analis kesehatan dan siskohatkes serta mantan
petugas managerial PPIH. Pertemuan ini menghasilkan buku Tugas
Pokok dan Fungsi PKHI.
Untuk memenuhi kebutuhan akan perbekalan kesehatan dan alat
habis pakai dilakukan pertemuan penyusunan usulan kebutuhan
tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Januari 2016 di Hotel
Santika Taman Mini Jakarta dengan melibatkan Ditjen Faralkes,
Pusat Kesehatan Haji, Dinas Kesehatan Provinsi, Kab/Kota, KKP,
Mantan PPIH dan TKHI. Hasil pertemuan ini berupa usulan
kebutuhan perbekes dan alat habis pakai.
b. Rekrutmen PKHI.
1) Penyelenggara

Rekrutmen

Keputusan

Menteri

PKHI

ditetapkan

Kesehatan

melalui
RI

Surat
No.

HK.02.02/MENKES/146/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang
Tim Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun
1437H/2016M.
2) Sosialisasi Rekrutmen PKHI
Informasi rekrutmen PKHI disampaikan melalui website Pusat
Kesehatan Haji dalam artikel “Rekrutmen PKHI Tahun 1437H/
2016M” pada tanggal 4 Januari 2016 dan disampaikan secara
tertulis melalui Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenkes No:
HJ.04.01/XIII/001/2016 kepada Pejabat Eselon I Kemenkes,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Instansi Terkait
lainnya tertanggal 4 Januari 2016.
Penyampaian informasi dan workshop proses Rekrutmen
PKHI disampaikan pada Pertemuan Teknis Pengelola Rekrutmen
PKHI yang dilaksanakan tanggal 1–3 Februari 2016 di Hotel
Amaroossa Kota Bekasi yang melibatkan Pusat Kesehatan Haji,
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Biro Hukum dan Organisasi, Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat, Biro Umum dan Pusat Data dan Informasi serta
Dinas Kesehatan Provinsi.
3) Pendaftaran Online Rekrutmen PKHI
Pendaftaran dilakukan secara online oleh pendaftar melalui
alamat website rekrutmen puskeshaji.depkes.go.id/rektrumen.
Pendaftaraan online dimulai dari pembuatan akun, yang sudah
dapat dilakukan peserta sejak bulan Desember tahun 2013.
Sampai tanggal 21 Februari 2016 tercatat sebanyak 57.403
pendaftar yang memiliki akun.
Pendaftar yang melengkapi data dan mendaftar pada periode
tahun 1437H/2016M memiliki Nomor Formulir 1437 tercatat
sebanyak 13.998 orang (8.989 TKHI dan 5.009 PPIH), pendaftar
dimulai sejak tanggal 01 Februari 2014 sampai tanggal 21
Februari 2016.
Pendaftar yang telah mengambil NF1437 melakukan tes
potensi secara online mulai dari tanggal 04 Januari 2016 sampai
21 Februari 2016.
Pendaftar yang mengikuti registrasi online secara tuntas
sampai memiliki nomor registrasi NR1437 tercatat sebanyak
7.118 orang (4.850 TKHI dan 2.268 PPIH), pengambilan nomor
registrasi dibuka mulai tanggal 25 Januari 2016 sampai 21
Februari 2016.
4) Seleksi Berkas Rekrutmen PKHI
Proses seleksi berkas dilakukan secara serentak oleh Panitia
Penyelenggara Pusat dan Panitia Penyelenggara Provinsi,
dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari sampai 25 Maret 2016.
Total berkas yang diproses seleksi sebanyak 6.140 berkas (4.272
TKHI dan 1.868 PPIH), sebanyak 3.935 berkas (2.676 TKHI dan
1.259 PPIH) dinyatakan lolos proses seleksi.
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5) Tes Psikometri
Pendaftar yang lulus seleksi berkas mengikuti tes psikometri di
RS pelaksana tes psikometri, dilaksanakan mulai tanggal 11 – 31
Maret 2016. Sebanyak 3.348 orang (2.255 TKHI dan 1.093 PPIH)
dinyatakan lulus / direkomendasikan.
6) Nominasi dan Penetapan Peserta Latih
Pendaftar lulus tes psikometri dilakukan seleksi kembali
melalui proses nominasi peserta latih. Nominasi TKHI daerah
dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Provinsi, nominasi PPIH
dan TKHI pusat dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Pusat.
Sebanyak 1.444 orang (1.155 TKHI dan 289 PPIH) ditetapkan
sebagai peserta latih melalui Surat Keputusan Kepala Pusat
Kesehatan Haji No. HK.02.02/3/1087/2016 tanggal 2 Mei 2016
dan No. HK.02.02/3/1181/2016 tanggal 11 Mei 2016. Dalam Surat
Keputusan

Pusat

Kesehatan

Haji

tersebut

peserta

latih

diharuskan untuk dapat ikut serta dalam pembinaan jemaah haji di
lingkungan domisili masing-masing.
7) Pembekalan Terintegrasi
Guna merumuskan kesepakatan dan kesamaan persepsi
fasilitator dan penyelenggara dalam pelaksanaan Pembekalan
Terintegrasi

Petugas

Pertemuan

Koordinasi

Kesehatan

Haji

Persiapan

maka

dilaksanakan

Pembekalan

Petugas

Kesehatan Haji Kloter (TOT dan TOC) pada tanggal 13 – 16 April
2016 di Hotel Aston Marina Ancol Jakarta Utara yang melibatkan
Pusat Kesehatan Haji, 14 Dinas Kesehatan Provinsi Embarkasi,
18 KKP Embarkasi, 14 Balai Pelatihan Kesehatan di Provinsi
Embarkasi dan Unit di Kementerian Kesehatan.
Pelaksanaan pembekalan terintegrasi TKHI dilaksanakan di
Asrama Haji 13 Embarkasi oleh Panitia Pembekalan TKHI Bidang
Kesehatan dengan Kanwil Kemenag Provinsi. Pembekalan
dilaksanakan selama 10 hari. Jadwal dan jumlah peserta dapat
dilihat pada tabel 6 berikut:
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Tabel 6. Jadwal Pelatihan TKHI Berdasarkan Embarkasi

Pembekalan terintegrasi PPIH dilaksanakan di Asrama Haji
Pondok Gede pada tanggal 14 – 23 Juni 2016 oleh Panitia
Pembekalan PPIH Bidang Kesehatan dengan Kementerian
Agama. Pembekalan dilaksanakan selama 10 hari dengan jumlah
peserta latih sebanyak 289 orang, 10 orang dari Tim Manajerial
dan 7 orang Tim Asistensi.
Tahun 2016, PPIH dikelompokkan dalam tiga tim yaitu Tim
Promotif Preventif (TPP), Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR) dan Tim
Gerak Cepat (TGC). Masing-masing tim diberikan materi pelatihan
tambahan sebagai bekal dalam penugasannya sebagai tim
tersebut.
8) Penempatan (Plotting) dan Penetapan
Penempatan (Plotting) tenaga TKHI daerah dilakukan oleh
Penyelenggara Rekrutmen TKHI Provinsi, penempatan TKHI
Pusat dan PPIH dilakukan oleh Tim Penyelenggara Rekrutmen
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PKHI Pusat mulai tanggal 21 Juni sampai 1 Juli 2016.
Penempatan TKHI sesuai dengan kloter (total 384 kloter terdiri
dari 384 Dokter dan 768 Perawat) keberangkatan jemaah haji di
masing-masing embarkasi. Penempatan PPIH sesuai dengan
Daerah Kerja dan Jenis Tenaga Kesehatan. Sebanyak 1.152
TKHI (384 Dokter dan 768 Perawat) ditetapkan melalui Surat
Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

No.HK.02.02/MENKES/379/2016 tanggal 18 Juli 2016. Sebanyak
307 PPIH ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan
RI No.HK.02.02/MENKES/378/2016 tanggal 18 Juli 2016.
Tabel 7. Distribusi & Pengerahan TKHI dan PPIH

9) Pemberangkatan dan Pengerahan
Pemberangkatan

dan

penugasan

TKHI

sesuai

dengan

pemberangkatan kloter penempatan di embarkasi masing-masing.
Pemberangkatan dan Penugasan PPIH dibagi dalam beberapa
pemberangkatan sesuai dengan daerah Kerja seperti pada tabel
7. Total TKHI yang diberangkatkan 1149 orang (383 dokter dan
766 perawat).
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c. Implementasi ISO 9001:2008
Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008
diterapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada
Jemaah

Haji

dalam

rangka

mendukung

penetapan

Istithaah

kesehatan bagi Jemaah Haji sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 15 tahun 2016. Pelaksanaan
Implementasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 yang
dilakukan oleh Pusat Kesehatan Haji secara garis besar dapat
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) proses yaitu:
1) Maintenance dan Audit SMM ISO 9001:2008
Maintenance dan audit sertifikasi wajib dilaksanakan oleh
organisasi yang telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 setiap
tahun sekali selama 3 (tiga) tahun, yang jika tidak dilakukan maka
konsekuensinya adalah masa berlaku sertifikat tersebut berakhir.
Kegiatan ini dilaksanakan pada 15 (lima belas) Puskesmas yang
pada tahun sebelumnya telah menerapkan SMM ISO 9001:2008
pada pelayanan kesehatan haji di 6 (enam) provinsi yang ada di
pulau Jawa sebagaimana terlihat pada table 8.
Tabel 8. Maintenance dan Audit SMM ISO 9001:2008 Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji
15 (lima belas) Puskesmas di Pulau Jawa
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Selain kelimabelas puskesmas diatas, maintenance dan audit
sertifikasi ISO 9001:2008 juga dilakukan di Pusat Kesehatan Haji,
yang telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2008 Rekrutmen
Petugas Kesehatan Haji Indonesia (PKHI) pada tahun 2014.
Maintenance SMM ISO 9001:2008 Rekrutmen PKHI pada tahun 2016
dilakukan untuk mencapai indikator on time performance sesuai
amanat Peraturan Pemerintah RI nomor 79 tahun 2012 yaitu Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji sudah terbentuk 3 (tiga) bulan sebelum
operasional pelayanan kesehatan haji pada tahun berjalan. Pada
proses Maintenance SMM ISO 9001:2008 terdapat 5 (lima) agenda
kegiatan: 1) Kajian Awal; 2) Review Dokumen; 3) Audit Internal SMM
ISO 9001:2008; 4) Tinjauan manajemen; dan 5) Survailance Audit
SMM ISO 9001:2008, dengan jadwal kegiatan sebagaimana tertera
pada tabel 9 berikut:
Tabel 9. Maintenance dan Audit SMM ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 Rekrutmen PKHI

2) Resertifikasi SMM ISO 9001:2008 pemeriksaan kesehatan
Jemaah

haji

di

14

(empat

belas)

Embarkasi-Debarkasi.

Keempatbelas Embarkasi-Debarkasi Haji pada tabel 10, telah
melakukan kegiatan SMM ISO 9001:2008 Pelayanan Kesehatan
Haji sejak tahun 2013 dan berakhir pada tahun 2016. Oleh karena
itu dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan haji
di Embarkasi dalam upaya mewujudkan pelayanan prima kepada
jemaah haji, dilakukanlah Resertifikasi SMM ISO 9001:2008.
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Tabel 10. Resertifikasi ISO 9001:2008 Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji di 14 (empat
belas) Embarkasi – Debarkasi

3) Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 pemeriksaan kesehatan Jemaah
haji di 14 (empat belas) Puskesmas di luar pulau Jawa. Setelah
sukses

mengimplementasikan

ISO

9001:2008

pelayanan

kesehatan haji pada 15 (lima belas) puskesmas yang ada di 6
(enam) provinsi di pulau jawa, langkah selanjutnya adalah
menerapkan hal yang sama pada 14 puskesmas di 14 provinsi
diluar pulau jawa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan
bermutu dan terstandar, dengan 7 (tujuh) tahapan/agenda
kegiatan sertifikasi SMM ISO 9001:2008, sebagaimana tertera
pada tabel 11.
Tabel 11. Sertifikasi SMM ISO 9001:2008 Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 14 (empat
belas) Puskesmas di Luar Pulau Jawa

d. Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji
Kegiatan ini dimulai dengan pertemuan persiapan dan penyusunan
instrumen monitoring pada awal tahun 2016. Setelah itu ditentukan lokasi
pelaksanaan kegiatan, dilanjutkan penerbitan Surat Edaran dari Kepala
Pusat Kesehatan Haji kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh
Indonesia mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
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Pada awal kegiatan agak tersendat karena beberapa provinsi masih
fokus melaksanakan persiapan Pekan Imunisasi Nasional (PIN). Selain itu
penganggaran kegiatan yang berasal dari 2 Bidang dan 1 Bagian yang
ada di Pusat Kesehatan Haji juga turut mempengaruhi kelancaran
kegiatan ini. Namun dengan koordinasi yang baik dari semua stakeholder,
maka hambatan tersebut dapat diatasi dan kegiatan terlaksana sesuai
rencana yang ditetapkan.
Adapun cakupan indikator pelayanan kesehatan haji yang diinput ke
Siskohatkes pada waktu 3 (tiga) bulan sebelum operasional haji (tanggal 8
Mei 2016) mencapai angka 65,68%. Hal ini berarti cakupan setelah
pelaksanaan kegiatan Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji berada di
atas target yang ditetapkan (65%).
Tabel 12. Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji

NO
1

2
3

KEGIATAN

RENCANA
PELAKSANAAN
Minggu I – II Januari
2016

Rapat Persiapan:
o Penyusunan dan validasi
Instrument Monitoring
o Penetapan lokasi / daerah
Monitoring
o Administrasi dan Penugasan
Personil
Pelaksanaan Kegiatan
Bulan Feb – Apr 2016
Monitoring Tk Provinsi
di 34 lokasi
Desiminasi Hasil Monitoring dan Bulan Mei – Juni 2016
Evaluasi ke Daerah

REALISASI
Surat Edaran KapusKes
haji ke Kadinkes Prov seIndonesia no.
HJ.02.01/3/226/2016
tentang Pertemuan
Monitoring Terpadu
Program Kesehatan Haji.
100 %
100 %

e. Penguatan Klinik Kesehatan Haji di Embarkasi
Berdasarkan Pedoman Klinik Embarkasi/Debarkasi Haji, maka klinik
embarkasi/debarkasi harus dilengkapi dengan peralatan medis dan nonmedis yang memadai sesuai jenis pelayanan yang diberikan. Selain itu
juga peralatan dimaksud harus memenuhi persyaratan tertentu serta
dilakukan kalibrasi secara berkala sehingga selalu berfungsi baik.
Kementerian Kesehatan dalam hal ini Pusat Kesehatan Haji
berkewajiban memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan tersebut. Untuk
itu diupayakan pengadaan peralatan kesehatan dimaksud dengan dana
yang berasal dari refocusing anggaran. Dengan persiapan dan
perencanaan yang matang, maka dilaksanakan kegiatan dimaksud
sesuai tahapan-tahapan kegiatan.
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Namun karena terbatasnya dana yang tersedia, maka pengadaan ini
hanya diperuntukkan bagi 4 (empat) embarkasi, yaitu Medan (MES),
Jakarta (JKG), Bekasi (JKS) dan Surabaya (SUB). Peralatan yang
dimaksud tertera dalam tabel 13 berikut:
Tabel 13. Penguatan Klinik Kesehatan Haji di Embarkasi

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nama Alat
Vaccine carrier
Kulkas vaksin
Kulkas Sampel Lab
Hematology Analyzer
Photometer
Glukose Meter
Tes Strip
Medical Oxygen Theraphy Complete Set
Emergency Trolley
Oxymetri
Suction Pump
Nebulizer
Resuscitator Set
Examination Lamp
Infus Pump
Syringe Pump
USG
Centrifuge
ECG
Tongue Spatula
Opthalmoscope
Head Lamp
Stetoskop
Tensimeter
Kursi Roda
Timbangan BB
Termometer
Tempat tidur pasen
Lemari obat
Instrument trolley
Brankar (mobile stretcher)
Standar Infus
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Jumlah

Realisasi

4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
8
24
8
8
24
24
8
8
24
24
4
24
4
8

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Semua peralatan kesehatan tersebut diadakan sesuai dengan
standar

sebagaimana

tercantum

dalam

Pedoman

Klinik

Embarkasi/Debarkasi Haji yang dikeluarkan oleh Pusat Kesehatan Haji
tahun 2016 dan sudah diserahterimakan kepada keempat klinik
embarkasi/debarkasi masing-masing diatas sesuai ketentuan.

2. Pembinaan kesehatan haji yang tepat guna
Pelaksanaan kegiatan dalam mempersiapkan kesehatan Jemaah Haji
sebelum keberangkatan ke tanah suci adalah dengan pembimbingan dan
pembinaan. Pembimbingan merupakan proses pemberian komunikasi,
informasi, dan edukasi secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan
terhadap jemaah haji sehingga jemaah tersebut dapat menyesuaikan diri
dengan kondisi kesehatan dan lingkungan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kesehatannya sedangkan pembinaan merupakan serangkaian
kegiatan

pembimbingan

dan

penyuluhan

kesehatan

yang

terpadu,

terencana, terstruktur, dan terukur di Indonesia dan di Arab Saudi.
a. Kebijakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji
Kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji harus
didukung

oleh

pelaksanaannya.

kebijakan
Kegiatan

atau

peraturan

pemeriksaan

dan

yang

mendukung

pembinaan

akan

terstandarisasi dari pusat hingga ke tingkat kabupaten/kota sehingga
diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Terdapat dua Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang telah
ditetapkan pada tahun anggaran 2016, yaitu:
- Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan
Jemaah Haji;
- Permenkes

Nomor

62

Tahun

2016

tentang

Penyelenggaraan

Kesehatan Jemaah Haji.
Selain kedua Permenkes diatas, juga telah disusun Petunjuk Teknis
Pemeriksaan

dan

Pembinaan

Kesehatan

Jemaah

Haji

sebagai

penjelasan dari Permenkes Nomor 15 Tahun 2016.
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b. Pembinaan terhadap petugas
Pembinaan

terhadap

petugas

dilaksanakan

dengan

kegiatan

pembekalan operasional pembinaan kesehatan haji bagi petugas
kabupaten/kota dan puskesmas. Pesertanya terdiri dari pengelola
program kesehatan haji, pengelola program penyakit tidak menular dan
pengelola kesehatan olah raga di kabupaten/kota serta KBIH yang
tergabung di kabupaten/kota. Kegiatan ini sudah dilaksanakan di 21
kabupaten/kota dengan jumlah petugas yang mengikuti pertemuan
sebanyak 804 Petugas. Terlampir data kabupaten/kota dengan jumlah
petugas

yang

mendapatkan

pembekalan

operasional

pembinaan

kesehatan haji bagi petugas kabupaten/kota dan puskesmas (lampiran I).
c. Pembinaan terhadap jemaah haji
• Pembinaan di Indonesia
Pembinaan

di

Indonesia

dilaksanakan

berdasarkan

hasil

pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama, baik
risti dan non risti harus dilaksanakan pembinaan kesehatan pada
jemaah haji. Pembinaan yang dilakukan Setelah pemeriksaan tahap
pertama adalah pembinaan masa tunggu.
Setelah

dilakukan

pemeriksaan

tahap

pertama,

dilanjutkan

pemeriksaan tahap kedua yang dapat dilaksanakan setelah diumumkan
kuota keberangkatan pada tahun berjalan. Rekomendasi pemeriksaan
tahap kedua menghasilkan rekomendasi sesuai kriteria istithaah.
Jemaah haji yang tidak memenuhi istithaah kesehatan, secara otomatis
sudah tidak perlu dilakukan pembinaan karena sudah pasti tidak bisa
diberangkatkan. Pembinaan Setelah pemeriksaan tahap kedua ini
adalah

pembinaan

masa

keberangkatan.

Pembinaan

masa

keberangkatan adalah pembinaan yang dilakukan setelah jemaah haji
melakukan

pemeriksaan

tahap

kedua

sampai

keberangkatan.

Pembinaan istithaah kesehatan masa keberangkatan dilakukan pada
jemaah haji yang telah memiliki kuota keberangkatan, artinya Jemaah
tersebut sudah dipastikan akan berangkat tahun berjalan, tentunya
setelah memperoleh konfirmasi keberangkatan dari Kementerian
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Agama. Kegiatan yang dapat dilakukan pada masa keberangkatan
adalah sebagai berikut:
a. Konseling
Konseling

merupakan

komunikasi

dua

arah.

Konseling

dilaksanakan oleh petugas kesehatan berupa pemberian nasehat
dan informasi terkait penyakit yang diderita oleh jemaah haji.
Konseling dilakukan di puskesmas atau rumah sakit oleh tenaga
kesehatan. Salah satu tujuan konseling adalah mengendalikan
faktor risiko penyakit yang terdapat pada jemaah haji sehingga
jemaah haji menyadari faktor-faktor risiko yang ada pada dirinya
dan ikut berperan aktif menjaga kesehatannya.
b. Latihan Kebugaran
Latihan kebugaran dilaksanakan oleh puskesmas bekerjasama
dengan organisasi masyarakat. Bentuk latihan kebugaran antara
lain:
i.

Jalan Sehat

ii.

Senam Haji Sehat

iii. Senam Lansia
iv. Senam Jantung Sehat
v.

Senam Kesegaran Jasmani

vi. Aklimatisasi
c. Pemanfaatan Posbindu
Jemaah

haji

dapat

mengikuti

program

Posbindu

(Pos

Pembinaan Terpadu) yang dibentuk oleh masyarakat dan dibina
oleh

Puskesmas.

Posbindu

akan

memberikan

pembinaan

kesehatan, mengontrol tekanan darah, test gula darah, lingkar
perut, berat badan, tinggi badan dan Index Massa Tubuh. Jemaah
haji akan dipantau kondisi kesehatannya secara berkala.
d. Kunjungan rumah
Pembinaan istithaah kesehatan haji dilaksanakan melalui
kegiatan kunjungan rumah oleh petugas kesehatan secara berkala
melakukan pembinaan kepada Jemaah haji dan memberdayakan
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keluarganya sehingga tercapai peningkatan status kesehatan
Jemaah haji. Kunjungan rumah dapat diintegrasikan dengan
program keluarga sehat dan program perawatan kesehatan
masyarakat.
e. Bimbingan Manasik kesehatan Haji
Manasik

haji

diselenggarakan

oleh

Kementerian

Agama.

Pemerintah daerah cq Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat
bekerjasama dalam pelaksanaan manasik kesehatan. Manasik
kesehatan haji berisi pesan kepada Jemaah haji agar berperilaku
hidup bersih dan sehat antara lain istirahat cukup, tidak merokok,
makan makanan bergizi, mengelola stress dan cuci tangan pakai
sabun serta memahami kondisi perjalanan, cuaca dan lingkungan
di Arab Saudi.
f. Pembinaan Terpadu Jemaah Haji
Merupakan

bentuk

pembinaan

yang

terintegrasi

antara

Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama. Kementerian
kesehatan sendiripun merupakan integrasi dari berbagai program
yaitu program posbindu, latihan kebugaran, dan kesehatan haji.
Kegiatan sehari dilaksanakan di luar ruangan dan di dalam
ruangan. Kegiatan di luar ruangan dimulai di pagi hari yaitu deteksi
dini penyakit tidak menular yang dilanjutkan dengan pengukuran
kebugaran dan senam haji sehat. Acara kemudian berpindah ke
dalam ruangan yang diisi dengan materi terkait ibadah dari
Kementerian Agama dan materi penyuluhan kesehatan dari
Kementerian Kesehatan.
Pembinaan terpadu Jemaah haji merupakan kegiatan yang
menyatukan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan (Tekanan Darah,
Gula Darah, dan Kolesterol) yang merupakan kegiatan dari
program posbindu. Pengukuran Kebugaran dengan menggunakan
metode Rockport, dan Senam Haji Sehat merupakan kegiatan
Kesehatan kerja dan olahraga. Penyuluhan Kesehatan Haji bagian
dari Promosi Kesehatan.
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Kegiatan advokasi dan kemitraan dengan organisasi masyarakat
dan

organisasi

profesi.

Pembinaan

kesehatan

jemaah

haji

dilaksanakan dengan kegiatan di luar ruangan dan di dalam
ruangan.

Kegiatan

di

luar

ruangan

dengan

melaksanakan

pengukuran kebugaran bagi jemaah haji yang sebelumnya
dilaksanakan pemeriksaan tekanan darah, suhu, nadi, gula darah
dan kolesterol. Apabila ada hasil dari pemeriksaan kesehatan
jemaah haji yang tidak memungkinkan mengikuti pengukuran
kebugaran dengan metode Rockport, maka jemaah haji tersebut
dilakukan pengukuran kebugaran dengan metode six minutes
walking test.
Setelah melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pengukuran
kebugaran, maka jemaah haji masuk ke ruang pertemuan untuk
pembimbingan dan penyuluhan kesehatan di dalam ruangan
pertemuan. Penyuluhan kesehatan meliputi perilaku hidup bersih
dan sehat, aklimatisasi, cara memelihara kesehatan sebelum,
selama dan setelah melaksanakan ibadah haji.
Pembinaan kesehatan Jemaah Haji di Indonesia sudah
dilaksanakan di 16 lokasi dengan jumlah jemaah haji sebanyak
2.396 jemaah haji. Terlampir pada lampiran II lokasi dengan jumlah
jemaah

haji

masing–masing

yang

mendapatkan

pembinaan

kesehatan haji.
Merupakan

bentuk

pembinaan

yang

terintegrasi

antara

Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Agama. Kementerian
kesehatan sendiripun merupakan integrasi dari berbagai program
yaitu program posbindu, latihan kebugaran, dan pusat kesehatan
haji. Tujuan dari pembinaan Kesehatan jemaah haji untuk
Mencapai Istithaah Kesehatan.
Adapun hasil dari pembinaan yang telah dilaksanakan dapat terlihat
dalam bentuk grafik pada gambar 10 dibawah ini, bahwa kriteria yang
memenuhi Syarat lebih banyak jika dibandingkan dengan Kriteria Tidak
Memenuhi Syarat Sementara.
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Gambar 10. Proporsi Jemaah Haji berdasarkan kriteria Istithaah Kesehatan

Selain kriteria istithaah kesehatan jemaah haji, hasil dari kegiatan
Pembinaan Terpadu Jemaah Haji Indonesia yang sudah dilaksanakan di
16 lokasi dengan jumlah jemaah haji sebanyak 2.396 jemaah haji
(lampiran II), menghasilkan jumlah pemeriksaan kesehatan sebagaimana
terlihat pada grafik gambar 11.
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Gambar 11. Pemeriksaan Pertama
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• Pembinaan di Arab Saudi
Pembinaan di Arab Saudi adalah pembinaan yang dilakukan sejak
jemaah haji tiba di Arab Saudi, selama melaksanakan ibadah haji
sampai dengan keberangkatan kembali ke Indonesia. Pembinaan
kesehatan dilaksanakan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
bidang Kesehatan bekerjasama dengan pihak terkait di Arab Saudi.
Pembinaan kesehatan haji selama di Arab Saudi diselenggarakan di
KKHI, Sektor, Kloter, fasilitas lain yang memungkinkan perluasan
jangkauan layanan, dan di perjalanan.
Pembinaan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh TKHI,
PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan, dan Tenaga Pendukung
Kesehatan.
Pembinaan

kesehatan

haji

diselenggarakan

dalam

bentuk

pembimbingan kesehatan, penyuluhan, konseling, pemberian brosur
dan poster kepada Jemaah haji, deteksi dini, serta upaya lainnya yang
bersifat promotif dan preventif.
Kegiatan pertama yang termasuk pembinaan kesehatan haji yang
bersifat promotif berupa penyuluhan perilaku hidup sehat seperti
kampanye

cuci

tangan

meludah/batuk/bersin/buang

pakai

sabun,

sampah,

tidak

merokok,

pengetahuan

gizi

etika
serta

pengelolaan istirahat dan stress dengan capaian sebesar 33.036 jemaah
haji. Kemudian kegiatan berikutnya yang termasuk dalam pembinaan
kesehatan haji untuk kategori perlindungan spesifik meliputi penggunaan
masker, pemakaian spray wajah dan kepala serta penggunaan alas
kaki. Selain itu juga dilakukan case finding (early diagnostic and prompt)
dengan penemuan diorientasi, dehidrasi, sesak napas, shock hypo /
hyperglikemi, oedem tungkai, hipertensi, ulkus DM, luka bakar dengan
total sebanyak 195 kasus sebagaimana terlihat pada tabel 14.
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Tabel 14. Capaian Pembinaan Kesehatan haji di Arab Saudi

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Ø Evaluasi Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2016 M
Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah rangkaian kegiatan yang
meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam
penyelenggaraan ibadah haji. Kegiatan tersebut di evaluasi oleh
Penyelenggara

Kesehatan

Haji

secara

berjenjang

sesuai

kewenangannya. Pelaksanaan evaluasi dapat melibatkan lintas program,
lintas sektor, organisasi profesi dan masyarakat. Penyelenggaraan
Kesehatan Haji dilaksanakan dalam bentuk:
a. Pembinaan Kesehatan haji;
b. Pelayanan Kesehatan haji; dan
c. Perlindungan Kesehatan haji.
Jemaah haji yang dilakukan 3(tiga) kegiatan tersebut disampaikan dalam
gambar 12, dimana Jemaah haji dengan jenis kelamin wanita masih
lebih banyak 10% dibanding jemaah haji dengan jenis kelamin pria.
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55%

Gambar 12. Karakteristik jemaah haji Indonesia berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis
kelamin; perbandingan tahun 2015 dan 2016

Gambar 13. Karakteristik jemaah haji Indonesia berdasarkan kelompok pendidikan dan
umur; perbandingan tahun 2015 dan 2016
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JEMAAH HAJI BERDASARKAN RISIKO KESEHATAN TINGGI

Risti 1436H/ 2015M

Risti 1437H/ 2016M

TOTAL
95.210 (60,90%)

TOTAL
104.030 (67%)

>60 thn: 9.578

<60 thn +
penyakit:
54.730

>60 thn +
penyakit:
30.722

>60 thn : 8.530

<60 thn +
penyakit :
50.231

>60 thn +
penyakit :
45.269

SUMBER DATA : SISKOHATKES

10

Gambar 14. Karakteristik jemaah haji Indonesia berdasarkan kelompok risiko tinggi
perbandingan tahun 2015 dan 2016

Hasil pemeriksaan kesehatan haji selain menghasilkan informasi status
kesehatan (risiko tinggi/ non risiko tinggi) juga menghasilkan informasi status
istithaah (kemampuan) kesehatan haji. Penilaian istithaah dari hasil
pemeriksaan kesehatan baru dilaksanakan pada tahun 2016 yang
merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016.
Aspek Kesehatan Istithaah:
a. Istithaah kesehatan merupakan bagian dari Istithaah Ibadah Haji.
b. Istithaah kesehatan bagi jemaah haji Indonesia apabila memenuhi
standar kelaikan kesehatan.
c. Standar kelaikan kesehatan adalah rumusan kriteria jemaah haji untuk
memenuhi syarat kesehatan dalam mengikuti perjalanan ibadah haji
secara mandiri, tidak membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang
lain.
Status istithaah kesehatan haji dikelompokan menjadi 4 kategori dan pada
tahun 2016 diperoleh prosentase istithaah kesehatan jemaah haji sebagai
berikut:
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1. Memenuhi syarat istithaah kesehatan jemaah haji sebesar 71,45%
2. Memenuhi

syarat

istithaah

kesehatan

jemaah

haji

dengan

pendampingan sebesar 28,5%
3. Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan jemaah haji sementara
sebesar 0,03%
4. Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan jemaah haji 0,006%
Hasil penetapan istithaah digunakan sebagai dasar/ acuan untuk pemberian
intervensi/ terapi kepada jemaah yang bersangkutan dengan tujuan membina/
mengobati kesehatannya agar kondisi kesehatan tetap bugar, baik dan bebas
cedera.

1. Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan Haji
a. Konsinyasi SDPK
Dengan

pelaksanaan

Konsinyasi

SDPK

diharapkan

dapat

menghasilkan modul yang memberikan manfaat dan meningkatkan
pelayanan terhadap jemaah haji. Target dua (2) dokumen modul SDPK
dapat tercapai.
Dua dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan ini yaitu daftar
kebutuhan obat dan alat kesehatan (alkes) habis pakai tahun 2016 serta
buku saku Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Tim
Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Panitia Penyelenggara Ibadah haji
(PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan (buku saku Tupoksi PKHI).
Dengan adanya daftar kebutuhan obat dan alat kesehatan habis
pakai tahun 2016 pemenuhan kebutuhan obat dan alkes dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berdasarkan pada data
(evidence

based).

Dalam

penyusunan

obat

dan

alkes

selain

memperhatikan ketersediaan (stok) yang ada juga disesuaikan dengan
pola penyakit tahun sebelumnya dan perkiraan kondisi lingkungan yang
terjadi pada musim haji. Kebutuhan yang disediakan yaitu kebutuhan
pelayanan kesehatan di embarkasi dan di Arab Saudi serta kebutuhan
untuk paket jemaah.
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Dengan adanya buku saku Tupoksi PKHI dapat memberikan
gambaran dan acuan dalam pelaksanaan tugas PKHI, calon petugas
dapat lebih memahami dan mempersiapkan diri dalam pelaksanaan
tugasnya sehingga pelayanan kesehatan pada jemaah haji dapat lebih
optimal.
b. Rekrutmen PKHI
Rekrutmen PKHI bertujuan untuk menyediakan dan mempersiapkan
sumber daya manusia sebagai petugas kesehatan haji pada pelayanan
jemaah haji di Arab Saudi. Target dan realisasinya disajikan pada tabel
15.
Tabel 15. Analisis Pencapaian Indikator Konsinyasi Rekrutmen PKHI

Indikator

Target

Realisasi

%

TKHI

1.152 orang

1.149 orang

99.7

PPIH

306 orang

306 orang

100

Tersedianya PKHI

Terdapat perbedaan dalam target tenaga TKHI dengan yang
dikerahkan/ditugaskan mendampingi jemaah haji. Hal tersebut karena
adanya perubahan dalam distribusi jemaah dan petugas saat masa
pemberangkatan. Terjadi pengurangan/selisih di Kloter JKG asal provinsi
Banten yang semula direncanakan sebanyak 18 kloter, diberangkatkan
hanya 17 kloter. Penetapan TKHI melalui SK Menteri untuk Provinsi
Banten sesuai dengan rencana kloter awal sebanyak 18 kloter.
Pada masa keberangkatan setelah ditetapkan terdapat 3 orang TKHI
yang gagal berangkat karena meninggal (1 orang perawat SUB),
kecelakaan (1 orang perawat SUB) dan mengundurkan diri karena hamil
(1 orang perawat BTJ). Guna mengisi kekosongan kloter tersebut, maka
3 orang TKHI dari JKG asal Provinsi Banten ditugaskan sebagai
penggantinya.
Kebutuhan TKHI sudah terpenuhi seluruhnya meskipun berbeda
dengan target awal yang ditetapkan. Kesesuaian/ketepatan dalam
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alokasi tenaga TKHI masih bergantung dengan ketetapan dari
Kementerian Agama mengenai pemberangkatan Jemaah Haji.
Tahun 2016, seluruh PKHI yang terdaftar sebagai peserta latih
diinstruksikan

untuk

terlibat

secara

langsung

dalam

pembinaan

kesehatan jemaah haji di daerah domisili masing-masing. Keterlibatan ini
turut membantu peningkatan kesehatan jemaah haji sejak awal sebelum
masa keberangkatan.
c. Implementasi ISO 9001:2008
Tujuan

implementasi

maintenance,

Surveilans

ISO
Audit,

9001:2008
sertifikasi

adalah
dan

terlaksananya

resertifikasi

ISO

9001:2008. Adapun target dan realisasinya disajikan pada tabel 16.
Tabel 16. Implementasi ISO 9001:2008

Indikator

Target

Realisasi

%

Pemeriksaan Kesehatan
Jemaah Haji di
puskesmas
ISO Rekrutmen PKHI

15 puskesmas

15 Puskesmas

100

Panitia
Rerkrutmen
PKHI
14 puskesmas
di luar pulau
jawa
14 EmbarkasiDebarkasi Haji

Panitia
Rerkrutmen
PKHI
14 puskesmas
di luar pulau
jawa
14 EmbarkasiDebarkasi Haji

100

Pemeriksaan Kesehatan
Jemaah Haji di
puskesmas
Pemeriksaan Kesehatan
Jemaah Haji di
Embarkasi-Debarkasi

100
100

Pencapaian pelaksanaan Implementasi ISO 9001:2008 tercapai
sesuai target yang ditetapkan.
Pelaksanaan implementasi ISO 9001:2008 berjalan seluruhnya,
walaupun masih meninggalkan banyak temuan hasil audit yang perlu
diselesaikan sebagai bahan masukan dan perbaikan dalam pelayanan
kesehatan haji.
Dengan implementasi ISO 9001:2008 di puskesmas, berpengaruh
terhadap peningkatan pelayanan dan pembinaan jemaah haji di
puskesmas, serta mengangkat jumlah cakupan entry data siskohatkes
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dalam upaya pencapaian indikator Pusat Kesehatan Haji dalam Renstra
Kementerian Kesehatan.
Dengan implementasi ISO 9001:2008 di Embarkasi/Debarkasi
berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan jemaah haji selama
berada di Embarkasi/Debarkasi Haji.
d. Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji
Untuk

kegiatan

Monitoring

Pelayanan

Kesehatan

Haji

telah

dilaksanakan di semua provinsi di Indonesia dengan peserta sesuai
ketentuan yang ditetapkan. Adapun Indikator Cakupan Pembinaan
Kesehatan Jemaah Haji yang diinput kedalam Siskohatkes tercapai
sebesar 65,68%, artinya berhasil mencapai diatas target tahun 2016
sebesar 65%.
Kendala selama pelaksanaan adalah:
• Terlambatnya diperoleh estimasi data Jemaah haji dari Kanwil
Kemenag, sehingga pemeriksaan kesehatan dan pembinaan Jemaah
haji belum bisa dilaksanakan.
• Sebagian besar pengelola program Siskohatkes di kabupaten/kota
belum mendapat pelatihan input data dan pengelolaan data
Siskohatkes.
• Gangguan jaringan internet yang tidak stabil dan sering terputus
sehingga aplikasi tidak bisa dipakai.
• Bersamaan waktu dengan persiapan kegiatan Pekan Imunisasi
Nasional (PIN) tahun 2016, sehingga beberapa daerah mengutamakan persiapan kegiatan PIN lebih dahulu, sedangkan pemeriksaan
kesehatan jemaah haji akan dilaksanakan setelah kegiatan PIN
selesai (setelah tgl 15 Maret 2016).
• Adanya pemahaman entry data yang belum sesuai, karena petugas
kabupaten/kota diharuskan meng-entry siskohatkes atau e-BKJH
termasuk pengisisan BKJH secara manual.
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Sedangkan upaya antisipasi yang dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
• Data jemaah haji sebenarnya sudah ada dalam Siskohatkes, karena
telah dilaksanakan MoU antara Kemenkes dan Kemenag dalam
pertukaran data jemaah haji. Selain itu pendekatan dengan Kandep
Kemenag kab/kota harus selalu terjalin dengan baik, sehingga bila
ada kendala mengenai data jemaah dapat langsung dikoordinasikan.
• Untuk

petugas

Siskohatkes

yang

belum

mendapat

pelatihan

Siskohatkes, maka Bidang Diklat SDM Kesehatan Badan PPSDM
melaksanakan Pelatihan Petugas Siskohatkes kabupaten/kota di 34
provinsi tahun 2016. Pengelola program kesehatan haji provinsi harus
juga melaksanakan sosialisasi ataupun menganggarkan pelatihan
penggunaan aplikasi siskohatkes kepada petugas yang belum
mendapat pelatihan.
• Untuk daerah yang jaringan internetnya sering mengalami gangguan,
disarankan entry data dilaksanakan menggunakan aplikasi e-BKJH,
karena dapat dilaksanakan secara offline.
• Disarankan pada daerah agar segera melaksanakan pemeriksaan dan
pembinaan kesehatan Jemaah haji, serta hasilnya dientry kedalam
aplikasi

Siskohatkes.

Hal

ini

mengacu

pencapaian

Indikator

Kesehatan Haji, yaitu angka pembinaan kesehatan jemaah haji pada
tahun 2016 ditargetkan di atas 65% pada 3 bulan sebelum
operasional haji dimulai (sebelum tanggal 8 Mei 2016).
• Petugas siskohatkes hanya mengentry salah satu aplikasi saja, yaitu
aplikasi Siskohatkes atau aplikasi e-BKJH. Untuk pengisian BKJH
secara manual dilaksanakan oleh petugas pemeriksa kesehatan haji.
e. Penguatan Klinik Kesehatan Haji di Embarkasi
Peralatan

kesehatan

di

Klinik

Embarkasi/Debarkasi

telah

disediakan dari pengadaan Pusat Kesehatan Haji untuk 4 (empat)
embarkasi/debarkasi, yaitu Medan (MES), Jakarta (JKG), Bekasi
(JKS) dan Surabaya (SUB). Dipilihnya ke-4 embarkasi/debarkasi ini
karena merupakan embarkasi besar milik pemerintah pusat.
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Sedangkan ke-14 embarkasi/debarkasi lainnya ada yang milik
pemerintah daerah ataupun milik pemerintah pusat tapi kapasitasnya
tidak begitu besar. Diharapkan embarkasi/debarkasi yang telah
mendapat bantuan peralatan tersebut dapat menjadi percontohan
bagi 14 embarkasi/debarkasi lainnya. Untuk Pemerintah Daerah
pemilik Asrama Haji sangat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan
sarana/prasarana sesuai standar, sehingga pelayanan kesehatan
bagi jemaah haji selama operasional penyelenggaraan haji dapat
terlaksana secara maksimal. Sebagai panduan untuk kelengkapan
klinik dimaksud, maka Pusat Kesehatan haji telah menerbitkan buku
Pedoman

Klinik

Embarkasi/Debarkasi

Haji,

yang

sudah

didistribusikan ke semua embarkasi/debarkasi haji di Indonesia.

2. Pembinaan kesehatan haji yang tepat guna
Berdasarkan capaian kegiatan-kegiatan pembinaan kesehatan haji yang
tepat guna, terlihat adanya perbedaan antara penetapan rencana kegiatan
dengan hasil yang dicapai. Perbedaan tersebut terlihat pada jumlah peserta
dan jumlah lokasi kegiatan. Sedangkan pada kegiatan penyusunan
instrumen monitoring pembinaan dan pengendalian faktor risiko kesehatan
haji, terlihat adanya penambahan hasil capaian, yaitu penyusunan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah
Kesehatan Haji dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
Perbedaan antara rencana kegiatan, alat ukur dan capaian kegiatan
tersebut antara lain disebabkan oleh:
a. adanya kebijakan untuk menjawab Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
BPK. Berdasarkan LHP BPK yang salah satunya menyebutkan bahwa
Kemenkes perlu menyusun peraturan tentang istithaah kesehatan
sebagai dasar dalam melakukan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan
di Indonesia dan saat operasional di Arab Saudi. Hal ini menjadi salah
satu faktor yang mendorong penguatan kebijakan dengan ditetapkannya
peraturan Menteri Kesehatan.
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b. adanya kebijakan untuk menyesuaikan kegiatan dengan perubahan
penyelenggaraan kesehatan haji yang sesuai dengan Permenkes Nomor
15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji
Dengan ditetapkannya Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah
Kesehatan Jemaah Haji perlu dilakukan upaya untuk mensosialisasikan dan
menerapkan amanah yang tercantum di dalamnya. Hal ini mengakibatkan
adanya penyesuaian capaian dari rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

D. Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Tahun
2017 M/1438 H
Upaya peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji tahun 2017M/1438H
ditujukan untuk meningkatnya kualitas layanan sebagiamana gambar 12 agar
memperluas jangkauan agar dapat menyeluruh dengan pembinaan kesehatan
sejak dini. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan hal:
a)

Peningkatan koordinasi, jejaring kerja serta kemitraan antar instansi
pemerintah dan pemangku kepentingan baik di pusat, propinsi maupun
kabupaten/kota. Termasuk dalam melakukan sosialisasi haji sehat dengan
melibatkan legislatif, lintas program dan lintas sektor.

b)

Peningkatan kuota dan pembiayaan petugas kesehatan haji. Peningkatan
kuota petugas didasarkan pada:
• Penguatan layanan promotif preventif dan gerak cepat layanan
emergensi
• Penguatan layanan deteksi dini dan visitasi aktif
• Penambahan jumlah menjadi 221.000 jemaah
• Rasio ideal jemaah berbanding petugas kesehatan 100:1
• Penambahan TKHI kloter menjadi 2 dokter dan 2 perawat untuk 380
jemaah perkloter, dan 2 dokter dan 3 perawat untuk >400 jemaah
perkloter.
c) Mengintegrasikan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji
sebagai bagian dari gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dengan
pendekatan keluarga dan program JKN.
d) Peningkatan sarana pelayanan kesehatan di Embarkasi dan Arab Saudi:
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•

Buku

kesehatan

jemaah

haji

secara

elektronik

(E-BKJH)

diperuntukkan bagi jemaah haji di pulau Jawa (62% dari total jemaah
haji Indonesia)
•

Peningkatan kapasitas klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI) di
Makkah

•

Perbaikan pos kesehatan di Jeddah dan pembentukan pos
kesehatan di Bandara Pangeran Abdul Aziz Madinah

•

Penyediaan ambulans sesuai standar

Gambar 15. Upaya Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Haji

E. Realisasi Anggaran
Anggaran Satker

Pusat Kesehatan Haji sebagaimana UU nomor 14

tahun 2015 tentang APBN 2016 ditetapkan sebesar Rp.269.202.558.000,dan mengalami 5 (lima) kali revisi baik karena perubahan kebijakan
percepatan pencapaian kinerja, efisiensi maupun administrasi. Revisi
efisiensi anggaran dilaksanakann sesuai Instruksi Presiden Republik
Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan
Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan

dan

Belanja

Rp.36.155.000.000,-

Negara

dilakukan

Tahun

dengan

Anggaran

mengurangi

2016,

sebesar

anggaran

tanpa

mengurangi capaian kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan
kinerja. Anggaran tersebut dapat diefisiensikan dari sisa kontrak pengadaan
merupakan hasil negosiasi panitia/ pejabat pengadaan yang lebih rendah
dari pagu anggaran, dan sisa paket meeting kegiatan diperoleh dari realisasi
paket meeting kegiatan yang lebih rendah dari pagu anggaran kegiatan.
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Pagu

anggaran

Pusat

Kesehatan

Haji

tahun

2016

sebesar

Rp.233.047.558.000,- dipergunakan untuk kegiatan Peningkatan Kesehatan
Jemaah Haji, dimana 84% anggaran berada pada pembiayaan Layanan
Operasional Haji Bidang Kesehatan. Pembiayaan tersebut diantaranya
untuk biaya operasional pelayanan kesehatan haji, penyediaan sarana dan
prasarana

Klinik

Kesehatan

Haji,

serta

penugasan

1.604

tenaga

pendamping kesehatan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Sedangkan Pembiayaan sebesar 26% dari pagu anggaran dipergunakan
untuk kegiatan PKHI yang Profesional, Pembinaan Kesehatan Haji yang
Tepat Guna, dan Dukungan Layanan Manajemen.
Data realisasi keuangan s/d 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp.215.119.107.823,- atau 92% dari pagu anggaran, uraian pagu dan
Realisasidisajikan
Belanja Tahun 2016
realisasi komponen kegiatan
dalam tabel 17.

Berdasarkan Kegiatan
Tabel 17.
Realisasi
Anggaran
Tahun 2016
Satuan Kerja Pusat Kesehatan
Haji

Nama Kegiatan
2041 Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
2041.040 PKHI yang Profesional
051 Konsinyasi sumber daya pelayanan kesehatan
052 Rekrutmen Petugas Kesehatan haji Indonesia (PKHI)
053 Implementasi ISO 9001:2008
2041.041 Pembinaan kesehatan haji yang tepat guna
051 Pembinaan Terpadu Jemaah Haji
052 Pengelolaan Siskohatkes
053 Monitoring Pelayanan Kesehatan Haji
054 Evaluasi Nasional Penyelenggaraan Kesehatan Haji
055 Penyusunan Pedoman Istithaah Kesehatan Haji, Umrah dan Pengendalian Faktor Risiko
056 Pengadaan Klinik Kesehatan Haji di Embarkasi
2041.042 Layanan Operasional Haji Bidang Kesehatan
051 Penyediaan Sarana dan Prasarana BPHI Makkah, Madinah, Jeddah, dan Sektor
052 Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan selama tahun 2016
053 Tenaga Pendamping Kesehatan Jemaah Haji
054 Pengadaan Logistik Kesehatan Haji
055 Penguatan Kinerja Klaim
056 Penyusunan Anggaran dengan Lintas Program

Pagu Setelah SB
Realisasi
%
233.047.558.000 216.423.236.588 92,87%
18.707.323.000 17.687.223.678 94,55%
207.778.000
179.478.000 86,38%
16.072.775.000 15.101.217.578 93,96%
2.426.770.000 2.406.528.100 99,17%
15.367.627.000
3.860.333.000
2.950.774.000
2.434.218.000
1.421.990.000
848.050.000
3.852.262.000

13.090.871.344
3.146.290.671
2.837.751.889
1.759.182.506
1.231.742.246
648.918.370
3.466.985.662

85,18%
81,50%
96,17%
72,27%
86,62%
76,52%
90,00%

196.437.808.000 183.392.554.963 93,36%
33.340.000.000 32.232.880.571 96,68%
20.114.345.000 17.937.317.463 89,18%
132.990.040.000 125.099.033.586 94,07%
3.723.865.000 3.340.371.263 89,70%
5.672.300.000 4.284.471.832 75,53%
597.258.000
498.480.248 83,46%

2041.043 Dukungan Layanan Manajemen
011 Layanan Internal Organisasi

1.407.300.000
1.407.300.000

1.187.186.565 84,36%
1.187.186.565 84,36%

2041.994 Layanan Perkantoran
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

1.127.500.000
1.127.500.000

1.065.400.038 94,49%
1.065.400.038 94,49%
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BAB IV PENUTUP
Sebagaimana dijelaskan dalam penetapan dan capaian kinerja untuk
pelaksanaan kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya dan Fasilitasi Pelayanan
Kesehatan Haji dan Pembinaan kesehatan haji yang tepat guna sudah
dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

A. SIMPULAN
1. Hasil entri pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji telah mencapai 65%
atau 109.720 pemeriksaan yang telah dientri kedalam siskohatkes pada
3 bulan sebelum operasional dengan hasil:
-

71,45% Jemaah memenuhi syarat kesehatan

-

28,5% Jemaah memenuhi syarat dengan pendampingan

2. Tersusunnya

2

(dua)

pedoman

sebagai

dasar

hukum

dalam

melaksanakan penyelenggaraan kesehatan haji yaitu Peraturan Menteri
Kesehatan no 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji
dan Peraturan Menteri Kesehatan No 62 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
3. Melakukan penugasan kesehatan promotif dan preventif bagi petugas
kesehatan haji kloter dan non kloter selain tugas kuratif.
4. Pemenuhan Standar Klinik Kesehatan di Embarkasi Haji dengan
mengadakan peralatan kesehatan pada 4 klinik kesehatan di asrama
embarkasi haji.
5. Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kegiatan unit kerja
lain, diantaranya:
-

Berperan dalam pendampingan Tim Nusantara Sehat

-

Dukungan pada kegiatan Komite Ahli Kesehatan Haji Nasional

-

Perencanaan kegiatan berdasarkan program paradigma sehat.
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B. SARAN
1. Perlu dilakukan pembinaan kesehatan haji jauh sebelum masa
keberangkatan sehingga dapat lebih optimal yaitu sebulan sebelum
Jemaah masuk embarkasi dapat mencapai 100%.
2. Melakukan sosialisasi Permenkes 15 tahun 2016 tentang Istithaah
Kesehatan Jemaah Haji dan Permenkes 62 tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Kesehatan haji kepada petugas kesehatan di provinsi
dan kabupaten/kota.
3. Rekrutmen petugas kesehatan haji Indonesia dilakukan lebih awal
sehingga pembekalan yang diberikan kepada petugas dapat lebih
komprehensif menyangkut banyak tugas yang akan dilakukan sejak di
asrama embarkasi hingga di Arab Saudi dan kembali ke Tanah Air.
4. Pemenuhan standar kesehatan pada seluruh klinik kesehatan di
embarkasi haji.
5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dalam mendukung
istithaah kesehatan Jemaah haji yang merujuk pada 5 (lima) level
preventif dan promotif dengan melalui tahapan:
-

Pemeriksaan kesehatan Jemaah haji seawal mungkin.

-

Penguatan TKHI dan PPIH unutk penerapan kegiatan promotif dan
preventif.

-

Kerjasama

lintas

program

dalam

meningkatkan

pembinaan

kesehatan bagi Jemaah haji.
-

Kerjasama lintas sektor untuk dukungan peningkatan akses terhadap
Jemaah haji dalam rangka pembinaan.

-

Membina

komunikasi

dengan

pemerintah

Arab

Saudi

untuk

kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan dapat
dukungan akses dan sarana layanan bagi Jemaah haji.
Keberhasilan Pusat Kesehatan Haji dalam pencapaian kinerja pada tahun
2016 ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi agar kegiatan-kegiatan di
tahun mendatang dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
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LAMPIRAN I
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2016
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LAMPIRAN II
Jumlah petugas kabupaten/kota yang mendapatkan Pembekalan operasional
pembinaan kesehatan haji bagi petugas kabupaten/kota dan puskesmas.

No

Nama Kab/Kota

Jumlah petugas

1

Kab. Berau

30

2

Kab. Tabalong

30

3

Kab. Bekasi

50

4

Kota Depok

30

5

Kota Jakarta Timur

44

6

Kota Malang

30

7

Kab. Sidoarjo

30

8

Kab. Gresik

45

9

Kab. Pasuruan

35

10

Kab. Klaten

50

11

Kab. Kudus

30

12

Kab. Majalengka

30

13

Kab. Sukabumi

35

14

Kab. Garut

30

15

Kota Jakarta Selatan

45

16

Kota Tarakan

30

17

Kota DI Yogyakarta

50

18

Kota Bandung

50

19

Kota Medan

50

20

Kab. Bulukumba

30

21

Kota Bukit Tinggi

50

Total
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804
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LAMPIRAN III
Jumlah Jemaah Haji yang mendapatkan pembinaan kesehatan haji tahun 2016
No

Kab/Kota

Jemaah

1

Kab.Berau

100

2

Kab.Tabalong

100

3

Kab.Bekasi

320

4

Kota.Depok

100

5

Kota.Jakarta Timur

236

6

Kota Malang

100

7

Kab.Sidoarjo

170

8

Kab.Gresik

100

9

Kab.Pasuruan

165

10

Kab.Klaten

175

11

Kab.Kudus

160

12

Kab.Majalengka

100

13

Kab.Sukabumi

135

14

Kab.Garut

100

15

Kota.Jakarta Selatan

235

16

Kota.Tarakan

100

Total
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