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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga
Petunjuk Teknis (Juknis) Operasionalisasi Siskohatkes bagi Petugas Kesehatan
Haji di Kabupaten/Kota dan Embarkasi dapat terselesaikan. Kami ucapkan
terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan
Juknis ini.
Juknis ini berisi informasi mengenai rangkaian komponen perangkat keras
dan perangkat lunak yang berguna untuk pengolahan data kesehatan jemaah
haji dalam mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
Selain itu Juknis ini juga memberikan informasi mengenai input data,
sampai dengan server yang digunakan. Sehingga dengan diterbitkannya
Petunjuk

Teknis

Operasionalisasi

Siskohatkes

ini

diharapkan

dapat

menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam proses input
Siskohatkes.
Semoga Petunjuk Teknis Operasionalisasi ini dapat berguna bagi semua
pihak, baik di Pusat sampai daerah.
Demikian, semoga dapat bermanfaat dan meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan Jemaah Haji

Jakarta,

Juni 2019

Kepala Pusat Kesehatan Haji,

Dr. dr. Eka Jusup Singka, M.Sc
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BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pelayanan kesehatan terhadap jamaah haji meliputi upaya-upaya
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif agar setiap jemaah haji dapat
menunaikan

ibadah

dengan

kondisi

kesehatan

yang

tetap

terjaga.

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji
mencakup aspek pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat
sehingga tercapai kondisi istithaah kesehatan bagi Jemaah.
Untuk mencapai pelayanan Jemaah haji yang berkualitas perlu dilakukan
penguatan

manajemen

penyelenggaraan

kesehatan

haji

dengan

mengembangkan sistem informasi kesehatan haji. Sistem informasi kesehatan
haji dilaksanakan melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan
(Siskohatkes).
Siskohatkes merupakan satuan rangkaian komponen perangkat keras
dan perangkat lunak yang berguna untuk kegiatan pengelolaan data kesehatan
Jemaah Haji. Siskohatkes dikembangkan sebagai sistem pengelolaan data
kesehatan haji yang terpadu mulai dari Puskesmas, Kabupaten/Kota, Provinsi,
Embarkasi/Debarkasi,

Arab

Saudi

serta

terintegrasi

dengan

Sistem

Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama.
Petunjuk teknis Siskohatkes ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman
yang lebih rinci dalam pengelolaan Siskohatkes yang diharapkan dapat memberi
kesatuan pengertian dan pemahaman dalam pengelolaan dan operasional
Siskohatkes.
1.2 Sasaran
Petunjuk teknis ini ditujukan kepada pengelola Kesehatan Haji di Pusat,
Provinsi,

Kabupaten/Kota,

Puskesmas

serta

petugas

Kesehatan

di

Embarkasi/Debarkasi.
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1.3 Tujuan Umum dan Khusus
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan disusunnya petunjuk teknis Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
bidang Kesehatan ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan aplikasi
Siskohatkes.
1.3.2 Tujuan Khusus
1. Petugas mampu memahami peran Siskohatkes dalam penyelenggaraan
kesehatan haji
2. Petugas mampu import data dasar jemaah haji Indonesia dari Siskohat
Kemenag
3. Petugas mampu melakukan proses entry data hasil pemeriksaan kesehatan
jemaah haji Indonesia
4. Petugas mampu melakukan proses entry data hasil pembinaan kesehatan
jemaah haji Indonesia
5. Petugas mampu melakukan proses entry data hasil pemberian vaksin jemaah
haji Indonesia
6. Petugas mampu melakukan proses pencetakan seluruh dokumen yang
diperlukan, antara lain KKJH, K3JH dan lain-lain
7. Petugas mampu menyelesaikan masalah terkait proses entry data di
Siskohatkes.
1.4 Dasar Hukum
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
dan Umroh;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi
Kesehatan;
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah
Kesehatan Jemaah Haji;
d. Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

62

Tahun

2016

tentang

Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia.
e. Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Istithaah kesehatan Jemaah Haji
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BAB 2
SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU BIDANG KESEHATAN
2.1 Gambaran Umum Siskohatkes
Sistem Komputerisasi Haji Terpadu bidang Kesehatan (Siskohatkes)
merupakan satuan rangkaian komponen perangkat keras dan perangkat lunak
yang berguna untuk kegiatan pengelolaan data kesehatan Jemaah Haji.
Perangkat keras dan infrastruktur Siskohatkes disediakan dan dikelola
oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pusat Kesehatan Haji (Puskeshaji)
bertindak sebagai user/pengguna yang mengusulkan dan menggunakan
perangkat keras dan infrastruktur yang diperlukan dalam operasional dan
pengembangan Siskohatkes. Perangkat keras dan infrastruktur yang digunakan
Siskohatkes diantaranya adalah jaringan internet dan komputer server terdiri
atas:
1. Web Aplikasi Siskohatkes, aplikasi utama dalam pengelolaan dan
operasional siskohatkes. Diakses melalui url: siskohatkes.kemkes.go.id;
2. Web Demo Siskohatkes, aplikasi siskohatkes yang digunakan untuk
keperluan demo, pelatihan dan uji coba/testing. Diakses melalui url:
demo.siskohatkes.kemkes.go.id;
3. Web Aplikasi Laporan Haji, aplikasi guna menampilkan dashboard
kompilasi

laporan

dari

aplikasi

utama.

Diakses

melalui

url:

laporanhaji.kemkes.go.id;
4. Web Aplikasi Business Inteligence, aplikasi yang diigunakan untuk
kompilasi data siskohatkes yang dapat diatur secara dinamis sesuai dengan
keperluan pemanfaatan data.
5. Aplikasi Siskohatkes Mobile, aplikasi khusus yang berbasis sistem Android
yang digunakan oleh petugas TKHI kloter dalam pencatatan dan pelaporan.
Dapat didownload dari Google Playstore

3
Pusat Kesehatan Haji

4
2.2 Rangkaian Sistem dalam Siskohatkes
Secara umum rangkaian sistem dalam Siskohatkes sebagai berikut:

Gambar 2.1. Rangkaian Sistem dalam Siskohatkes
Ruang lingkup Siskohatkes meliputi semua proses Penyelenggaraan
Kesehatan Haji, dimulai dari penyelenggaraan kesehatan haji di Indonesia
sampai penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi. Ruang lingkup tersebut
mempengaruhi luasnya pengguna dan operator yang berinteraksi dengan
Siskohatkes. Pengguna Siskohatkes di Indonesia meliputi operator Puskesmas,
Kabupaten/Kota, Provinsi, Embarkasi/Debarkasi dan lintas program/sektor
terkait. Pengguna di Arab Saudi meliputi operator Tim Kesehatan Haji Indonesia
(TKHI) Kloter, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Sektor,
Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) dan Kantor Urusan Haji (KUH).
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Gambar 2.2. Ruang lingkup pengguna Siskohatkes
Bisnis proses Siskohatkes dilaksanakan mengikuti periode penanggalan
bulan islam / hijriah sesuai dengan penyelenggaraan haji. Dalam Siskohatkes
ditetapkan awal periode tahun operasional pada tanggal 17 Muharram karena
tanggal tersebut adalah 1 (satu) hari setelah akhir pemulangan jemaah haji pada
operasional haji sebelumnya.

Gambar 2.3. Periodisasi Siskohatkes
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Periodisasi dalam siskohatkes dibagi 4 (empat) masa/periode yaitu :
1. Masa Tunggu, periode masa tunggu jemaah haji mulai dari jemaah
mendaftar dan memperoleh nomor porsi sampai 1 (satu) tahun sebelum
estimasi tahun keberangkatan jemaah haji;
2. Masa Keberangkatan, masa keberangkatan jemaah haji mulai dari 6 (enam)
bulan sebelum estimasi keberangkatan jemaah haji sampai awal operasional
haji atau awal jemaah masuk asrama haji embarkasi;
3. Masa Operasional, masa operasional haji mulai awal jemaah masuk asrama
embarkasi sampai akhir jemaah tiba di Indonesia;
4. Masa Pasca Operasional, masa setelah operasional haji berakhir sampai 14
(empat belas) hari setelah akhir jemaah tiba di Indonesia
Operasional

Siskohatkes

di

Indonesia

berjalan

mengikuti

Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia yang dapat digambarkan sebagai
berikut :

Gambar 2.4. Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia
Pelaksanaan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji di Indonesia
secara lengkap tertuang dalam Juknis Permenkes 15 tahun 2016. Siskohatkes
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dikembangkan dan berjalan berdasarkan ketentuan dalam Juknis tersebut
sebagai berikut:
1. Pemeriksaan

kesehatan

tahap

pertama

merupakan

pemeriksaan

kesehatan yang dilakukan kepada calon jemaah haji pada saat hendak
mendaftar sebagai Jemaah haji untuk memperoleh nomor porsi. Bagi jemaah
haji yang telah memperoleh nomor porsi tetapi belum dilakukan pemeriksaan
kesehatan tahap pertama, maka jemaah haji

tersebut harus melakukan

pemeriksaan tahap pertama, karena pemeriksaan kesehatan tahap pertama
adalah pemeriksaan yang sangat penting dan mendasar. Hasil pemeriksaan
ini akan menjadi dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan yang bertujuan
untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji. Oleh
sebab itu, pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan keharusan
setiap jemaah haji agar dilakukan secara dini (sesegera mungkin setelah
mendapatkan nomor porsi atau paling lambat 2 (dua) tahun dari perkiraan
keberangkatan).
2. Pembinaan kesehatan haji pada masa tunggu adalah proses pembinaan
kesehatan yang dilakukan sejak jemaah haji melakukan pemeriksaan
kesehatan tahap pertama ketika mendaftar haji. Seluruh jemaah haji baik risti
maupun non-risti yang sudah melakukan pendaftaran haji, wajib melakukan
pembinaan kesehatan. Pembinaan kesehatan pada masa tunggu dilakukan
kepada jemaah haji yang telah memperoleh nomor porsi sampai pada waktu
ditentukan

kuota

keberangkatannya

(dalam

hal

ini

estimasi

keberangkatannya adalah dua tahun mendatang). Pembinaan kesehatan haji
pada masa tunggu jika dilaksanakan secara terstruktur dan terarah, maka
akan terjadi peningkatan status kesehatan jemaah haji
3. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua merupakan pemeriksaan kesehatan
yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum masa keberangkatan
jemaah haji. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua merupakan
penetapan istithaah.
4. Pembinaan kesehatan haji di masa keberangkatan adalah pembinaan
yang dilakukan kepada jemaah haji setelah jemaah haji melakukan
pemeriksaan kesehatan tahap kedua sampai keberangkatan. Pembinaan
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kesehatan masa keberangkatan dilakukan pada jemaah haji yang telah
masuk dalam kuota keberangkatan tahun berjalan, artinya jemaah tersebut
sudah

dipastikan

akan

berangkat

setelah

memperoleh

konfirmasi

keberangkatan dari Kementerian Agama dan telah melakukan pemeriksaan
kesehatan tahap kedua (sudah ditetapkan status istithaah kesehatannya)
5. Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status
kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang merujuk kepada standar
keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan
internasional. Penetapan laik atau tidak laik merupakan wujud tanggung
jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada
jemaah haji karena tidak semua kondisi kesehatan atau penyakit tertentu
dapat dinyatakan aman bagi jemaah haji dan/atau jemaah lainnya selama
perjalanan di pesawat dan di Arab Saudi.
Proses Siskohatkes tidak terpisahkan dari Siskohat Kementerian Agama,
sehingga pengembangan dan operasionalnya pun selalu terkait dan terintegrasi
dengan Siskohat Kementerian Agama. Bentuk integrasi sistem tertuang dalam
nota kesepahaman/Memorandum of Understanding (MOU) antara Kementerian
Kesehatan dan Kementerian Agama tentang pemanfaatan data dan informasi
jemaah haji dan umrah di Kemenag dan Kemenkes melalui integrasi Siskohat
(Kemenag) dengan Siskohatkes (Kemenkes).
Berdasarkan hal tersebut, operasional Siskohatkes di Indonesia dapat
digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.5. Operasional Siskohatkes di Indonesia
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Pertukaran data antara Siskohat dan Siskohatkes dijalankan melalui
sistem pertukaran data menggunakan web service. Pertukaran dilakukan secara
otomatis atau berdasarkan permintaan
Pertukaran data / informasi antara Siskohat dan Siskohatkes yang
dilakukan adalah sebagai berikut:
Data dari Siskohat Kemenag:
1. Data Jemaah Estimasi Berangkat, data master/data lengkap identitas jemaah
saat pendaftaran dan memperoleh no porsi. Data identitas yang digunakan
adalah No Porsi. Setiap jemaah haji telah ditetapkan tahun estimasi
keberangkatannya saat mendaftar. Penentuan tahun estimasi dilakukan
secara otomatis setiap hari oleh Siskohat Kementerian Agama.
2. Data Jemaah Haji Berhak Lunas, data jemaah yang telah ditetapkan untuk
proses pelunasan. Data berupa informasi tambahan tentang status pelunasan
jemaah. Data ini menjadi acuan dalam pemantauan dan pelaksanaan
pemeriksaan kesehatan tahap kedua.
3. Data Jemaah di Embarkasi / yang akan berangkat, merupakan data /
informasi tentang keberangkatan jemaah. Data manifest keberangkatan yang
menjadi acuan dalam pemeriksaan tahap ketiga di embarkasi.
4. Data Jemaah yang Berangkat, update data keberangkatan setelah jemaah
berangkat.
Data dari Siskohatkes Kemenkes:
1. Data Pemeriksaan kesehatan tahap pertama;
2. Data Pemeriksaan kesehatan tahap kedua, data hasil / kesimpulan istitaah
dijadikan acuan untuk pelunasan.
3. Data Vaksinasi Meningitis Meningokokus, menjadi acuan dalam proses
pemvisaan dan penerbitan Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA).
4. Data Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga, data hasil / kesimpulan kelaikan
terbang menjadi masukan untuk penentuan keberangkatan.
5. Data jemaah rawat jalan dan rawat inap di KKHI dan RSAS.
6. Data jemaah haji wafat.
Pusat Kesehatan Haji
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2.3 Gambaran Umum Aplikasi Web Siskohatkes
Web

Siskohatkes

diakses

melalui

alamat

:

https://siskohatkes.kemkes.go.id

Gambar 2.6. Portal / Halaman Utama Siskohatkes
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Gambar 2.7. Penjelasan Menu Utama
Akses aplikasi Siskohatkes berada pada menu utama → Aplikasi →
SISKOHATKES SHAR’I atau bisa langsung diakses melalui alamat :
https://siskohatkes.kemkes.go.id/authenticate/login.
Untuk masuk kedalam aplikasi diperlukan Username dan Password.
Username dan Password diberikan kepada operator / petugas siskohatkes oleh
Tim Siskohatkes Pusat.
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Gambar 2.8. Menu Login (Akses ke aplikasi)
Username dan Password perlu diketikan dengan seksama, penulisan
perlu menggunakan aturan case sensitif dimana huruf besar dan kecil
berpengaruh. Ketidaksesuaian penulisan username dan password akan
mengakibatkan user/operator tidak dapat log in / masuk ke aplikasi. Kesalahan
memasukan password 3 (tiga) kali akan mengakibatkan user terkunci. Untuk
membuka kemballi akses user yang terkunci dapat menghubungi user yang
berada pada tingkat atas nya. Apabila user Puskeshams terkunci dapat dibuka
oleh petugas Kabupaten/Kota, bila user petugas Kabupaten/Kota yang terkunci
maka dapat dibuka oleh user petugas Provinsi, demikian pula apabila user
petugas Provinsi yang terkunci maka dapat dibuka oleh user petugas Pusat.
Pengaturan tersebut demi menjaga keamaan dalam akses aplikasi.
Apabila proses log in berhasil maka user akan disampaikan pada halaman
utama dashboard aplikasi.
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Gambar 2.9. Dashboard Utama Aplikasi
Tampilan aplikasi terbagi pada 3 (tiga) ruang utama, yaitu :
•

Daftar Menu Utama (Menu Bar), merupakan ruang tempat daftar menu
yang terdapat pada aplikasi yang dapat diakses oleh user. Daftar menu
untuk user dengan peran yang berbeda akan berbeda pula. Pengaturan /
pengelompokan menu pada aplikasi berdasarkan periode operasional dan
tempat penyelenggaraan. Gambar diatas contoh untuk user operator
Provinsi.

•

Ruang Utama Tampilan Data (Main area), merupakan ruang utama
tempat data / tampilan menu dapat diakses dan diproses. Data yang
ditampilkan tergantung dengan menu apa yang sedang diakses. Gambar
diatas adalah contoh tampilan data pada halaman / menu Dashboard.

•

Ruang Informasi & Akses Pengaturan (UP Bar), merupakan ruang
tambahan yang menampung informasi dan pengaturan user serta
beberapa fungsi tambahan lainnya.
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BAB 3
KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL
3.1 Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama
Langkah awal dalam mempersiapkan jemaah haji menuju istithaah
kesehatan adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama.
Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang sangat penting dan mendasar,
karena menjadi dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan yang bertujuan untuk
memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan kesehatan jemaah haji. Hasil
pemeriksaan kesehatan tahap pertama harus dicatat dan dientry dalam
siskohatkes. Data yang tersimpan dalam sistem dapat diakses dan digunakan
oleh petugas kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji sejak di
Indonesia sampai di Arab Saudi.
Data pemeriksaan tahap pertama meliputi:
•

Anamnesa.

•

Pemeriksaan fisik.

•

Pemeriksaan penunjang.

•

Diagnosis.

•

Penetapan tingkat risiko kesehatan.

•

Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut.

•

Data penunjang lain sesuai indikasi penyakit (optional).
Hal-hal yang diperiksa saat pemeriksaan kesehatan tahap pertama

mengacu pada Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
Pemeriksaan

kesehatan

tahap

pertama

dilaksanakan

oleh

tim

penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di puskesmas, klinik atau rumah
sakit yang ditetapkan oleh bupati/walikota atau dapat didelegasikan kepada
kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Entry data dapat dilakukan oleh petugas
yang ditetapkan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota. Petugas
yang telah ditetapkan tersebut diberikan hak akses (username) oleh tim
14
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siskohatkes pusat. Penambahan petugas entry dapat diusulkan oleh tim
kabupaten/kota pada tim Siskohatkes pusat melalui surat resmi untuk
mendapatkan username tambahan.
Entry data hasil pemeriksaan dilakukan oleh petugas entry ditempat
jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan, tidak perlu sesuai dengan data asal
domisili atau data alamat jemaah di sistem. Siskohatkes memungkinkan data
jemaah untuk diakses oleh setiap petugas di area kerja manapun.
Entry data hasil pemeriksaan tahap pertama dapat dilakukan sejak
jemaah mendapatkan nomor porsi sampai dengan enam bulan sebelum estimasi
keberangkatan jemaah yang bersangkutan.
Data hasil pemeriksaan tahap pertama dapat diakses melalui menu Masa
Tunggu → Pemeriksaan Tahap I.

Gambar 3.1. Menu Pemeriksaan Tahap I
Entry data hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama dapat dilakukan
melalui menu

yang terdapat di bagian atas menu. Langkah-langkah untuk

entry adalah sebagai berikut :
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Gambar 3.2. Entry Pemeriksaan Tahap I
Entry data hasil pemeriksaan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut
:
•

Data jemaah haji: data jemaah haji dalam Siskohatkes diperoleh dari

Siskohat Kemenag memalui proses sinkronisasi data. Apabila data jemaah
belum ada pada Siskohatkes, maka dapat diimport langsung dari Siskohat
Kemenag melalui menu import data jemaah. Pencarian dan input data jemaah
pada menu pemeriksaan menggunakan no porsi jemaah sebagai acuan,
sehingga data no porsi menjadi syarat utama yang harus ada untuk entry data.
•

Tempat pemeriksaan: data tempat jemaah diperiksa bukan tempat data

dientry. Data tempat pemeriksaan yang muncul atau dapat dipilih sesuai dengan
akses user yang digunakan. User puskesmas hanya akan muncul puskesmas
sesuai usernya saja, user kabupaten/kota muncul seluruh puskesmas, rumah
sakit dan atau tempat pemeriksaan dibawah area kerja kabupaten/kota tersebut.
Demikian pula untuk user Provinsi.
•

Dokter pemeriksa: data dokter yang melakukan pemeriksaan.

•

Tanggal pemeriksaan: data tanggal dilaksanakan pemeriksaan, bukan

tanggal saat data dientry. Apabila entry data tanggal pemeriksaan harap
disesuaikan dengan tanggal pemeriksaannya.
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•

Data hasil pemeriksaan: data hasil pemeriksaan dientry lengkap sesuai

dengan hasil pemeriksaan. Data yang bersifat wajib harus diisi datanya, apabila
tidak diisi maka tidak dapat disimpan. Format pengisian data perlu diperhatikan,
data diisi sesuai dengan format yg disediakan.
•

Kesimpulan hasil pemeriksaan: data kesimpulan hasil pemeriksaan perlu

diisi / ditetapkan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Perlu diperhatikan
kesesuaian kesimpulan dengan diagnosa dan data hasil pemeriksaan.
Beberapa kondisi yang mungkin dapat terjadi saat pelaksaan pemeriksaan tahap
pertama :
1. Jemaah haji melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama kurang dari
satu tahun namun belum 6 bulan sebelum estimasi keberangkatan.
Maka pemeriksaan kesehatan tahap pertama tetap harus dilakukan dan data
dientry dalam siskohatkes.
Contoh: Pada bulan November 2018, Pak Ahmad mendapat pemberitahuan
untuk keberangkatan haji bulan Juli 2019. Pak Ahmad harus tetap melakukan
pemeriksaan tahap pertama walaupun sudah melebihi batas ketentuan
pemeriksaan tahap pertama. Petugas harus mengentry data hasil
pemeriksaan ke dalam siskohatkes.
2. Jemaah haji sebelumnya telah melaksanakan pemeriksaan tahap pertama,
namun pada masa pelunasannya, jemaah tersebut tidak melunasi dan/atau
tidak jadi berangkat pada tahun keberangkatan.
Maka TIDAK PERLU lagi dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama
sehingga tidak perlu ada entry data baru ke siskohatkes. Pada jemaah yang
seperti ini, diperlukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua pada saat
menjelang pelunasan.
Contoh: Pada bulan Januari 2018, Pak Ahmad sudah melakukan
pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Estimasi keberangkatan Pak ahmad
adalah pada bulan Juli 2019. Namun pada masa pelunasan di tahun 2019,
Pak Ahmad tidak dapat melunasi, sehingga tidak berangkat pada tahun
tersebut. Maka Pak Ahmad TIDAK PERLU melakukan pemeriksaan
kesehatan tahap pertama kembali dan data siskohatkes tidak perlu di entry
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kembali (karena sudah ada data pemeriksaan kesehatan tahap pertama
sebelumnya).
Jemaah haji yang sudah melakukan pemeriksaan tahap pertama
selanjutnya dilakukan pembinaan kesehatan masa tunggu dan hasilnya dientry
pula ke dalam siskohatkes.
Pembinaan masa tunggu dalam aplikasi siskohatkes dientry saat
pembiaan pertama kali, pembinaan atau konseling selanjutnya bersifat
mengupdate data dan tidak perlu mengentry data baru. Update data konseling
yang disediakan sampai 4 (empat) kali. Dalam sistem terdapat status pembinaan,
status dinyatakan lengkap apabila telah dientry data konseling minimal 3 (tiga)
kali.
Data Pembinaan Masa Tunggu dapat diakses melalui menu Masa
Tunggu → Pembinaan MT.
Entry data pembinaan masa tunggu dapat dilakukan melalui menu
yang terdapat di bagian atas menu. Langkah-langkah untuk entry adalah sebagai
berikut :

Gambar 3.3. Entry Pembinaan Masa Tunggu

Pusat Kesehatan Haji

19
3.2 Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua merupakan pemeriksaan yang
dilakukan untuk memperoleh data status kesehatan dalam rangka penetapan
status istithaah kesehatan Jemaah Haji. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua
dilakukan oleh Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten/Kota yang di SKkan oleh Bupati/Walikota atau di delegasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua dientry ke dalam
Siskohatkes oleh Tim yang ditunjuk oleh dinas kesehatan kabupaten/kota atau
petugas kesehatan yang diusulkan dan ditetapkan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota.
Seluruh jemaah haji diwajibkan melakukan pemeriksaan kesehatan tahap
kedua dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sebelum masa operasional.
Pemeriksaan kesehatan tahap kedua ini dientry ke dalam siskohatkes, hasil
pemeriksaannya digunakan sebagai syarat pelunasan Biaya Penyelenggaraan
Ibadah Haji (BPIH). Jemaah haji yang dinyatakan tidak memenuhi syarat
istithaah kesehatan atau tidak mampu menjalankan ibadah haji dari aspek
kesehatan, maka tidak dapat melakukan pelunasan BPIH. Hal ini disebabkan
karena data jemaah haji yang tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan akan
terekam di siskohatkes dan siskohat yang terhubung dengan sistem pembayaran
di Bank Penerima Setoran (BPS).
Jemaah haji yang dapat melakukan pelunasan adalah jemaah haji yang memiliki
status istithaah kesehatan sebagai berikut :
1. Memenuhi syarat istithaah kesehatan.
2. Memenuhi syarat istithaah kesehatan dengan pendampingan.
3. Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan sementara.

Jemaah haji dapat melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua di
puskesmas, rumah sakit dan atau klinik yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua dientry ke dalam
Siskohatkes. Saat ini siskohatkes sudah terintegrasi dengan Siskohat
Kementerian Agama. Jika hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua belum
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lengkap, misalnya hasil laboratorium belum ada, maka hasil pemeriksaan
tersebut tidak dientry ke dalam Siskohatkes sampai semua hasil pemeriksaan
lengkap. Hasil pemeriksaan tersebut harus secepatnya diminta dan segera
dientry agar jemaah haji dapat segera melunasi/tidak melunasi BPIH.
Jemaah haji yang belum melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua
pada saat masa pelunasan BPIH, harus segera melakukan pemeriksaan
kesehatan dan hasilnya harus segera dientry ke dalam Siskohatkes sebelum
masa pelunasan berakhir. Jika tidak, maka jemaah haji akan mengalami
persoalan dalam pelunasannya.
Jika jemaah haji mendapatkan panggilan untuk berangkat haji secara tibatiba tetapi belum melakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan tahap
kedua di periode 6 (enam) bulan sebelum masa operasional, maka jemaah haji
yang

bersangkutan TETAP harus

melakukan

pemeriksaan

kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan yang dimaksud merupakan pemeriksaan kesehatan
tahap kedua yang langsung menentukan status istithaah kesehatannya. Pada
jemaah haji seperti ini tidak perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap
pertama tetapi langsung ke pemeriksaan tahap kedua.
Bagi Jemaah haji cadangan (biasanya disuruh melunasi BPIH terlebih
dahulu), pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilakukan setelah jemaah haji
yang bersangkutan melakukan pelunasan. Jika jemaah yang bersangkutan tidak
jadi berangkat maka data pemeriksaan kesehatan tahap kedua jemaah yang
bersangkutan menjadi data pemeriksaan kesehatan tahap pertama. Jemaah Haji
tersebut harus melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua pada tahun
berikutnya (minimal enam bulan sebelum masa operasional tahun berikutnya).
Selain data pemeriksaan tahap kedua, informasi mengenai jemaah berhak
lunas yang tidak melakukan pemeriksaan pun perlu dientry agar dapat diketahui
informasi dan kepastian jemaah dalam melakukan pemeriksaan dan ditetapkan
status istiaahnya.
Data Pemeriksaan Tahap II dapat diakses melalui menu Masa
Keberangkatan à Pemeriksaan Tahap II.
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Entry data pemeriksaan tahap II dapat dilakukan melalui menu
yang terdapat di bagian atas menu. Langkah-langkah untuk entry adalah sebagai
berikut :

Gambar 3.4. Entry Pemeriksaan Tahap II
Bagi jemaah yang diketahui informasi atau keterangan tidak melakukan
pemeriksaan tahap kedua bisa dientry di menu pemeriksaan tahap II dengan
menekan tombol alasan tidak dilakukan pemeriksaan. Alasan yang tersedia
adalah : Jemaah menolak diperiksa, jemaah sudah wafat atau jemaah
menunda tahun keberangkatannya. Daftar jemaah yang telah dientry karena
alasan tersebut berada di menu Pemeriksaan Tahap II pada tab Pemeriksaan
Kesehatan Tahap Kedua Lainnya.
Jemaah haji yang sudah melakukan pemeriksaan tahap kedua
selanjutnya dilakukan pembinaan kesehatan masa keberangkatan dan hasilnya
dientry ke dalam siskohatkes.
Data Pembinaan Masa Keberangkatan dapat diakses melalui menu Masa
Keberangkatan à Pembinaan MB.
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Entry data pembinaan masa keberangkatan dapat dilakukan melalui menu
yang terdapat di bagian atas menu. Langkah-langkah untuk entry adalah
sebagai berikut :

Gambar 3.5. Entry Pembinaan Masa Keberangkatan

3.3 Pemeriksaan Kesehatan Tahap Ketiga
Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status
kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang. Pemeriksaan Kesehatan
Tahap Ketiga dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH)
Embarkasi bidang Kesehatan di Embarkasi pada saat Jemaah masuk Embarkasi
sampai

kloter

tersebut

berangkat.

Petugas

Embarkasi

melaksanakan

pemeriksaan kesehatan tahap ketiga, pencatatan pelaporan dan di entry
kedalam SISKOHATKES. Data yang di entry meliputi :
1. Pemeriksaan Kesehatan
1) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi bidang Kesehatan
dapat melihat hasil rekam medis yang telah dilakukan sebelumnya dengan
Scan Barcode yang terdapat di Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH).
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Gambar 3.6. Hasil Rekam Medis setelah Scan Kartu Kesehatan Jemaah Haji
(KKJH)
2) Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status
kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang dan menjadi tugas
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi bidang Kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga meliputi:
a. Anamnesa.
b. Pemeriksaan Fisik.
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c. Pemeriksaan Penunjang.
d. Diagnosis.
e. Penetapan Kelaikan Terbang.
f. Rekomendasi/Saran/Rencana Tindak Lanjut
3) Jika Hasil pemeriksaan jemaah dinyatakan tidak laik, setelah dirujuk dan
dirawat hasil pemeriksaan dinyatakan laik maka akan diberangkatan pada
kloter berikutnya dan data hasil pemeriksaannya dientry kembali kedalam
SISKOHATKES.
4) Entry data hasil pemeriksaan tahap ketiga kedalam SISKOHATKES.

Gambar 3.7. Menu Entry Pemeriksaan Tahap Ketiga
2. Rawat Jalan
Jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan selama di embarkasi
dapat diberikan pelayanan rawat jalan di klinik embarkasi dan hasilnya dicatat
serta dientry ke dalam SISKOHATKES oleh Petugas.
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Gambar 3.8. Menu Entry Pemeriksaan Rawat Jalan
3. Rujukan
1) Jemaah haji yang mengalami gangguan kesehatan selama di embarkasi
dapat diberikan pelayanan rujukan di rumah sakit yang ditunjuk sebagai
rumah sakit rujukan Jemaah haji selama di embarkasi dan hasilnya di
catat serta di entry kedalam SISKOHATKES.
2) Jika Rumah sakit rujukan yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan
Jemaah

haji

selama

di

embarkasi

belum

terdaftar

di

dalam

SISKOHATKES, maka PPIH Embarkasi dapat memberikan usulan daftar
nama rumah sakit tersebut untuk ditambahkan di dalam SISKOHATKES.
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Gambar 3.9. Menu Entry Rujukan.
4. Higiene dan Sanitasi Asrama Haji
1. Pemeriksaan Asrama haji dan lingkungan dilaksanakan dengan tahapan
sebagai berikut:
a) Pemeriksaan Tahap Pertama dilakukan 6 Bulan sebelum masa
operasional.
b) Pemeriksaan Tahap Kedua dilakukan 1 Minggu sebelum masa
operasional.
c) Pemeriksaan Tahap Ketiga dilakukan selama masa operasional
Embarkasi/Debarkasi.
2. Hasil Kegiatan Higiene dan Sanitasi Asrama Haji meliputi:
1) Penilaian Asrama Haji:
a) Penilaian Lingkungan.
b) Sanitasi Air.
c) Limbah.
d) Vektor.
2) Pemeriksaan Makanan :
a) Penilaian hasil pemeriksaan catering makanan asrama.
b) Penilaian hasil pemeriksaan catering makanan pesawat.
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3. Data Hasil Higiene dan Sanitasi Asrama haji yang meliputi Penilaian
Asrama

Haji

dan

Pemeriksaan

Makanan

dientry

ke

dalam

SISKOHATKES.

Gambar 3.10 Menu Entry Penilaian Asrama Haji

Gambar 3.11 Menu Entry Penilaian Pemeriksaan Makanan
5. Vaksinasi
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Jemaah haji yang belum dilakukan penyuntikan vaksinasi meningitis
meningokokus pada saat masuk ke embarkasi, harus diberikan vaksinasi oleh
PPIH Bidang kesehatan Embarkasi dan dicatat serta dilaporkan kedalam
SISKOHATKES dan diberikan Kartu ICV

Gambar 3.12 Menu Entry Vaksinasi
6. Jemaah Wafat
Jemaah haji yang dientry ke dalam SISKOHATKES adalah Jemaah haji yang
wafat setelah masuk asrama haji sampai dia berangkat ke Arab Saudi, dan
ketika dia pulang ke Indonesia sampai dia keluar asrama haji.
Contoh Ilustrasi:
Mr. Y adalah Jemaah Haji Kab. W dengan Embarkasi X dan pada tanggal 27
Agustus 2018 telah masuk lingkungan Asrama Haji X. Pada saat akan turun
dari kendaraan, jemaah tersebut meninggal dunia karena jatuh, maka oleh
PPIH Bidang kesehatan Embarkasi data wafat tersebut di-entry kedalam
SISKOHATKES

berdasar

Surat

Keterangan

Kematian

dari

Rumah

Sakit/PPIH Embarkasi.
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Gambar 3.13 Menu Entry Jemaah Wafat
7. Pemutakhiran Data
Jemaah haji yang dientry ke dalam SISKOHATKES adalah Jemaah haji yang
sejak masuk dan berangkat dari asrama selama masa embarkasi, harus
dilakukan pemutakhiran Data terlebih dahulu, agar kloter keberangkatan
dapat terbentuk.
Dengan langkah sebagai berikut:
1. Klik menu Peralatan → Info Kloter
2. Klik Tombol Biru (Embarkasi)
3. Pilih Tahun Hijriah, Kloter, Entry tanggal Masuk dan Berangkat Asrama
4. Klik Tombol Perbaharui

Gambar 3.14 Menu Pemutakhiran Data
.
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PENGELOLAAN SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU BIDANG
KESEHATAN
4.1 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan Siskohatkes terbagi atas Tim:
a. Siskohatkes Pusat
b. Siskohatkes Embarkasi/Debarkasi
c. Siskohatkes Provinsi
d. Siskohatkes Kabupaten/ Kota
Kriteria petugas Siskohatkes:
a. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer, internet (Google Chrome
atau Mozilla Firefox), MS Word, Excel
b. Memiliki kemampuan menggunakan fitur-fitur yang ada di Siskohatkes
c. Mampu mengatasi permasalahan yang timbul ketika menggunakan
Siskohatkes
d. Mampu menganalisa data yang ada di dalam Siskohatkes

4.2 Kelembagaan
Petugas Siskohatkes ditetapkan dengan SK Kepala Instansi/Satuan kerja
kesehatan. Kelembagaan dalam Siskohatkes diatur berdasarkan Peran dan
fungsi di tingkat Pusat, Embarkasi/Debarkasi, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
a. Tingkat pusat
1) Merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan Siskohatkes;
2) Mengembangkan standar dan pedoman, bahan-bahan dan modul-modul
Siskohatkes
3) Menyiapkan sumber daya manusia professional yang dapat berperan
serta aktif dalam kegiatan Siskohatkes;
4) Melakukaan pembinaan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi
petugas pengelola Siskohatkes;
30
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5) Melakukan sosialisasi Siskohatkes di semua tingkat administrasi dan
stakeholder;
6) Melakukan kerja sama dengan pihak terkait;
7) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta tindak lanjutnya;
8) Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem;
b. Embarkasi/Debarkasi
1) Melaksanakan input data pemeriksaan pemeriksaan ketiga, rawat jalan di
embarkasi/debarkasi dan rujukan ke rumah sakit rujukan;
2) Menyiapkan sumber daya manusia professional yang dapat berperan
serta aktif dalam kegiatan Siskohatkes;
3) Melakukan kerja sama dengan pihak terkait;
c. Tingkat propinsi
1) Melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait Siskohatkes;
2) Membentuk kelembagaan Siskohatkes di tingkat Dinas Kesehatan
Provinsi;
3) Menyiapkan sumber daya manusia professional yang dapat berperan
serta aktif dalam kegiatan Siskohatkes;
4) Melakukan pembinaan SDM dalam rangka peningkatan kompetensi
tenaga pengelola Siskohatkes di wilayahnya;
5) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi;
6) Menyelenggarakan pelatihan Siskohatkes pada petugas Siskohatkes
Kabupaten/Kota;
7) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Siskohatkes serta tindak
lanjutnya;
8) Melakukan monitoring terhadap proses input data yang dilakukan oleh
Kabupaten/Kota serta membantu menyelesaikan masalah sistem di
wilayahnya;
d. Tingkat Kabupaten/Kota
Pusat Kesehatan Haji

32
1) Melaksanakan sosialisasi kebijakan Siskohatkes termasuk program
peningkatan kinerja tenaga pengelola Siskohatkes;
2) Membentuk kelembagaan Siskohatkes di tingkat Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota;
3) Menyiapkan sumber daya manusia professional yang dapat berperan
serta aktif dalam kegiatan Siskohatkes;
4) Melakukan

kerja

sama

dengan

Kantor

Kementerian

Agama

Kabupaten/Kota;
5) Menyelenggarakan pelatihan Siskohatkes kepada petugas Siskohatkes di
Puskesmas;
6) Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta tindak lanjutnya;
7) Melakukan monitoring terhadap proses input data yang dilakukan oleh
Puskesmas

serta

membantu

menyelesaikan

masalah

sistem

di

wilayahnya;

4.3 Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana dalam pengelolaan Siskohatkes disediakan oleh
satuan kerja pengelola program kesehatan haji di tingkat pusat, provinsi dan
kabupaten/kota.

4.4 Anggaran
Anggaran dalam pengelolaan Siskohatkes:
1. Pengelolaan Siskohatkes dibiayai melalui DIPA Satker Pusat Kesehatan Haji.
2. Pengelolaan server Siskohatkes dibiayai melalui DIPA Satker Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin) Kementerian Kesehatan.
Dukungan anggaran untuk pemeliharaan, koordinasi program dan informasi,
serta belanja modal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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4.5 Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dilakukan dalam rangka pembinaan kepada petugas pengelola
Siskohatkes di Provinsi, Kabupaten/ Kota dan embarkasi/debarkasi dilakukan
secara berjenjang.
Evaluasi dilaksanakan secara periodik untuk memperoleh informasi
sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana. Evaluasi
bermanfaat untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan dan mempercepat
pencapaian target.

4.6 Pemanfaatan
Pemanfaatan data dalam Siskohatkes untuk memastikan bahwa
pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan. Selain itu, sebagai informasi yang dibutuhkan untuk inovasi dan
pengembangan Siskohatkes.
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BAB 5
PENUTUP
Sebagai bagian dari sistem pendukung pelayanan kesehatan Haji,
pengembangan Siskohatkes merupakan suatu proses yang harus dilakukan.
Keberhasilan pelaksanaan Siskohatkes sangat bergantung pada prakarsa,
inovasi dan kesungguhan pelaksana dalam melaksanakan peran dan tanggung
jawabnya masing-masing serta ketersediaan pedoman, standar operasional dan
sarana prasarana.
Kesamaan pengertian, efektifitas kerjasama atau kemitraan serta sinergi
antara pengelola Siskohatkes di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota
serta Embarkasi/Debarkasi menjadi sangat berarti dalam mencapai tujuan
Pengembangan Siskohatkes selanjutnya.
Pada akhirnya perlu dipahami, bahwa semua pihak terkait perlu
menggalang

komitmen

dan

bertanggung

jawab

dalam

kelangsungan

Pengembangan Siskohatkes ini. Menjadi harapan bersama bahwa Kebijakan
Pengembangan Siskohatkes dapat diterapkan di seluruh pelayanan kesehatan
khususnya puskesmas pemeriksa kesehatan Haji di seluruh Indonesia, sehingga
dapat mempercepat pencapaian tujuan Penyelenggaraan Kesehatan Haji yang
Optimal.
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BAB 6
FREQUENTLY ASKED QUESTION – PERTANYAAN YANG SERING
MUNCUL DALAM PENGGUNAAN SISKOHATKES
1. Jemaah yang saya mau input kok tidak ada di Siskohatkes?
Apabila jemaah yang Anda ingin input tidak ada di Siskohatkes, Anda dapat
memanfaatkan fasilitas 'Impor Jemaah'. Caranya, Silahkan ketik no. porsi
jemaah pada kotak pencarian impor jemaah, (sebelah kanan atas yang ada
gambar kaca pembesar), lalu kemudian tekan enter. Apabila no porsi jemaah
yang Anda masukkan terdaftar di Kemenag, maka akan muncul layar
konfirmasi Jemaah, silahkan cek nama dan informasi jemaah lainnya. Jika
memang benar jemaah yang Anda maksud, silahkan klik impor. Setelah
muncul notifikasi berhasil disimpan, maka Anda dapat melanjutkan inputan
atas nama jemaah tersebut.

Gambar 6.1 Cara Import Data Jemaah
2. Jemaah setelah diinput tidak muncul di daftar pemeriksaan ?
Perlu diketahui, untuk jemaah di Siskohatkes terdapat tahun estimasi dan
tahun keberangkatan Jemaah. Tahun estimasi adalah tahun dimana jemaah
diestimasikan berangkat (masih belum pasti berangkat, tetapi sudah
diestimasikan), Apabila pada tahun estimasi jemaah tertera 1437, artinya
jemaah tersebut diestimasi berangkat tahun 1437 oleh Kemenag. Tetapi
untuk jemaah-jemaah tertentu tahun estimasinya masih 0 (nol), artinya
Kemenag juga belum mengestimasi jemaah tersebut akan berangkat tahun
hijriah berapa. Jika Anda menginput data jemaah dengan estimasi 0 maka
agar muncul pada daftar silahkan hapus 'Filter' pada kolom estimasi di daftar
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pemeriksaan.(pada saat muncul pertama kali pada daftar pemeriksaan filter
akan tertulis estimasi tahun berjalan).

Gambar 6.2 Filter Menu Jemaah
3. Jemaah saya sudah di-impor kemudian sewaktu mau dientry masih
tidak ada?
Secara sistem memang pada saat input data, baik pemeriksaan Tahap I,
Tahap II dan Tahap III dimungkinkan untuk mencari jemaah berdasarkan
NAMA JEMAAH, tetapi bisa jadi penulisan nama sangat bervariasi, sehingga
sewaktu dicari tidak ketemu karena penulisan kriteria pencarian dan nama
jemaah yang ada disistem tidak sama, oleh karena itu kami sarankan ketika
input data, lebih baik menggunakan NO PORSI saja. dibanding dengan nama.

Gambar 6.3 Entry Menu Jemaah
4. Mengapa saya tidak bisa print hasil pemeriksaan?
Pastikan browser / peramban Anda mengijinkan download file PDF dari
internet. Silahkan cek pada sebelah kanan atas browser / peramban Anda,
apakah terdapat tanda silang warna merah atau tidak, jika 'YA' klik pada tanda
silang tersebut dan pilih menu Allowed / Ijinkan, setelah itu klik tombol print
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kembali, dan pastikan komputer Anda sudah terinstall aplikasi PDF Reader
(Adobe Acrobat Reader).

Gambar 6.4 Print Hasil Pemeriksaan
5. Kenapa User saya tidak bisa masuk?
Apabila user Anda sebelumnya masih bisa digunakan, kemudian tidak bisa
digunakan, berarti user Anda terkunci, untuk membuka nya, Silahkan
gunakan fasilitas lupa password, kemudian isikan nama usernya atau alamat
email Anda, kemudian informasi user dan password akan dikirimkan ke email
Anda, alternative lainnya untuk user kab/kota bisa minta user provinsi untuk
membukanya dengan mengklik logo kunci yg berwarna merah menjadi hijau
pada menu pengguna.

Gambar 6.5 Buka Blokir User yang terkunci
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6. Apakah saya bisa mendapatkan hasil pemeriksaan jemaah yang
diperiksa di daerah lain?
Bisa. Siskohatkes sudah menyediakan fungsi print hasil pemeriksaan tahap
pertama, pemeriksaan tahap kedua, pemeriksaan tahap ketiga, vaksinasi,
dan rekam medis di menu Daftar Jemaah. Jadi semua petugas, tetap bisa
melihat perkembangan kesehatan setiap individu jemaah berdasarkan hasil
pemeriksaan yang sudah diinput oleh teman-teman daerah lain. Caranya :
pilih menu daftar jemaah, kemudian klik nama Jemaah tersebut. Maka akan
muncul pilihan print hasil pemeriksaan.

Gambar 6.6 Cetak hasil entry data dari daerah lain

7. Bagaimana caranya Cetak Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH)
Jemaah?
KKJH jemaah bisa dicetak melalui menu daftar jemaah. Pilih tombol/logo
Printer warna biru di samping tombol pencil. Lalu setelah muncul template,
sesuaikan settingan printer dengan ukuran 5x7 Inch atau 13 x 17 cm.
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Gambar 6.7 Pilih logo Printer Biru di Samping Tombol Pensil

Gambar 6.8 Cetak dan Setting Print untuk KKJH

8. Bagaimana jika BPS tidak bisa memproses pelunasan BPIH, padahal JH
tersebut sudah melakukan pemeriksaan kesehatan?
1. Lakukan pengecekan terhadap data pemeriksaan kesehatan JH, pastikan
data tersebut sudah di entry ke dalam Siskohatkes
2. Terjadi pertukaran data secara otomatis dan periodik antara Siskohatkes
dan Siskohat Kemenag.
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3. Lakukan koordinasi antara petugas Siskohatkes Kab/Kota dengan
petugas Siskohat Kemenag.
4. Bank/Kanwil Kemenag Provinsi/Kab/Kota bisa update data JH tersebut di
menu Siskohat dengan melampirkan printout Berita Acara Penentuan
Istithaah-nya
9. Bagaimana cara update data Jemaah pengganti?

Gambar 6.9 Cara update data dasar Jemaah dengan data Jemaah Pengganti
Jika data jemaah sudah pernah diinput pada menu wafat, maka hapus data
jemaah wafat tersebut. Selanjutnya anda dapat memanfaatkan fasilitas 'Impor
Jemaah'. Caranya, Silahkan ketik no. porsi jemaah pada kotak pencarian
impor jemaah, (sebelah kanan atas yang ada gambar kaca pembesar), lalu
kemudian tekan enter. Apabila no porsi jemaah pengganti yang Anda
masukkan sudah terdaftar di Kemenag, pada layar konfirmasi Jemaah,
silahkan cek nama dan informasi jemaah lainnya. Jika memang benar jemaah
pengganti yang Anda maksud, silahkan klik impor. Setelah muncul notifikasi
berhasil disimpan, Anda dapat melanjutkan entry data pemeriksaan
kesehatan terhadap jemaah pengganti.

10. Berapa Jeda waktu entry antara hasil pemeriksaan pertama dan kedua?
• Waktu pemeriksaan kesehatan tahap 1 lebih dahulu daripada
pemeriksaan kesehatan tahap kedua;
• Bila JH datang hanya untuk pemeriksaan kesehatan tahap kedua, maka
petugas memasukkan data sesuai tanggal pemeriksaan, namun tanggal
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pemeriksaan tahap pertama diubah menjadi 1 tahun sebelumnya. Contoh,
pemeriksaan kesehatan kedua pada tanggal 20 Mei 2019 maka
pemeriksaan pertama pada tanggal 20 Mei 2018
11. Bagaimana jika Jemaah Haji sudah pernah divaksinasi sebelumnya,
masih berlaku, dan diberikan di luar Puskesmas?

Gambar 6.10 Tempat pemberian vaksin dapat diketikkan secara bebas (free
text)
12. Bagaimana jika ada Jemaah Haji Indonesia yang tinggal di luar negeri
dan ingin melakukan pemeriksaan kesehatan, karena pemberangkatan
dari Indonesia?
1. Petugas pengelola kesehatan haji di kabupaten/kota asal Jemaah Haji
bersangkutan memberikan informasi kepada Jemaah Haji mengenai item
pemeriksaan kesehatan yang harus dipenuhi, dalam bentuk formulir bantu
pemeriksaan
2. Jemaah Haji melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit setempat,
kemudian
hasil
pemeriksaannya
diterjemahkan
ke
bahasa
Indonesia/Inggris dan dikirimkan (dalam bentuk hardcopy) ke petugas
pengelola kesehatan haji di kabupaten/kota asal Jemaah Haji tersebut
guna dientry ke Siskohatkes
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13. Bagaimana jika JH tinggal di luar negeri dan ingin berangkat dari
Indonesia tetapi belum divaksinasi Meningitis Meningococus?
1. JH dapat meminta vaksin dan legalisasinya di fasilitas kesehatan terdekat
di LN, kemudian membawa/mengirimkan ICV ke Indonesia
2. Berdasar data ICV tersebut Petugas Siskohatkes Kabupaten/Kota
menginput data vaksinasi ke dalam Siskohatkes, kemudian mencetak
Surat Keterangan Vaksin untuk pengurusan visa hajinya
14. Bagaimana cara print KKJH dan Surat Keterangan Vaksinasi untuk
Jemaah Haji yang tinggal di luar daerah domisilinya?
Bagi Jemaah Haji yang diperiksa di daerah lain KKJH dan surat keterangan
vaksinnya bisa diprint di daerah tempat pemeriksaan dengan memasukan no
porsinya di kolom filter.
15. Apa perbedaan tiap warna bendera di daftar pemeriksaan tahap
pertama?

Gambar 6.11 Tampilan Macam-Macam Bendera pada Daftar Pemeriksaan
Pertama
1. Pada pemeriksaan tahap pertama ditentukan status Risti kesehatan
jemaah haji yang dilambangkan dengan warna bendera, dengan
keterangan sebagai berikut:
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a. Warna merah : Risti dengan kategori Usia ≥ 60 + Penyakit
b. Warna kuning : Risti dengan kategori Usia < 60 + Penyakit
c. Warna hijau : Risti dengan kategori Usia ≥ 60 Tanpa Penyakit
d. Warna putih : Tidak Risti
2. Adapun pada saat print KKJH, warna yang muncul hanyalah warna
orange (Risti) atau warna putih (non-Risti)
16. Berapa kali pembinaan yang dapat diinput ke dalam Siskohatkes?
• Pada pembinaan masa tunggu, dapat dimasukkan 4 (empat) data
pembinaan, data pembinaan ke-2 s/d 4 dimasukkan dengan menu edit
(dengan klik ikon pensil)
• Pada pembinaan masa keberangkatan, dapat dimasukkan 2 (dua) data
pembinaan

17. Bagaimana cara mengatasi akses siskohatkes yang lambat?
1. Mencoba akses Siskohatkes pada waktu penggunaan internet sedang
tidak padat
2. Pastikan signal atau koneksi Internet baik dengan cara coba mengakses
website lain. Bila masih lambat juga, maka mengganti koneksi internet
dengan provider lain
3. Mengurangi beban browser dengan cara tutup jendela selain Siskohatkes
4. Clear browsing history dengan cara :
klik setting à advanced à clear browsing data àclear data (di chrome)
History à Clear Recent History (di firefox)
5. Lakukan tes kekuatan koneksi internet pada perangkat yang digunakan,
misalnya dengan menu Internet Access / Connection atau menggunakan
aplikasi SpeedTest

18. Bagaimana jika Jemaah Haji sudah melakukan pelunasan (Jemaah Haji
tambahan), tetapi kesimpulan hasil pemeriksaannya adalah tidak
memenuhi syarat istitha’ah kesehatan haji?
• Pada pelunasan Bipih tahap 1 dan 2, pemeriksaan kesehatan dilakukan
sebelum pelunasan dan hanya JH yang istithaah yang dapat melunasi.
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•

Untuk JH tambahan, pelunasan Bipih dilakukan terlebih dahulu sebelum
pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan tetap diinput ke
dalam Siskohatkes, termasuk penentuan status Istithaahnya. Bila
statusnya “Tidak Istithaah”, maka dilaporkan pada Kantor Kemenag
Kab/Kota setempat

19. Bagaimana jika JH harus konsumsi obat tertentu dan ingin membawa
obat lebih dari 5 item sesuai dengan risti?
• JH dapat mendaftarkan obat-obatan yang harus dibawanya dan diinput ke
dalam Siskohatkes. Dalam sekali input dapat mendaftarkan 5 (lima) jenis
obat bawaan dan jumlahnya. Setelah klik tombol “Simpan”, dapat
mendaftarkan 5 (lima) jenis obat bawaan dan jumlahnya. Lakukan terus
sampai seluruh jenis obat bawaan sudah diinput.

Gambar 6.12 Penambahan Daftar Obat bila Obat Bawaan lebih dari 5
obat
•

Print seluruh formulir obat bawaan untuk disahkan oleh dokter KKP
setempat.

20. Bagaimana cara input data vaksinasi bagi JH yang alergi terhadap
vaksin MM, tetapi diberikan profilaksis?
Pada saat entry vaksinasi pilih dengan pilihan “Kontra Indikasi Vaksin
Meningitis”
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Gambar 6.13 Isian “Kontra Indikasi Vaksin Meningitis”
21. Apakah perbedaan warna-warna dasar pada daftar data dasar Jemaah?
• Warna Hijau : JH sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 1 dan
2
• Warna Orange : JH sudah melakukan pemeriksaan kesehatan tahap 2
saja
• Warna Putih : JH belum melakukan pemeriksaan

Gambar 6.14 Warna-warna pada Daftar Data Jemaah
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