KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya sehingga “JUKNIS TIM PROMOTIF PREVENTIF” sebagai
petunjuk teknis ini dapat terwujud. Petunjuk teknis ini menjelaskan mengenai
gambaran umum Tim Promotif Preventif (TPP).
Petunjuk teknis ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan tugas dari Tim
Promotif Preventif (TPP) dalam melaksanakan kegiatan upaya promotif dan
preventif dalam bentuk pembinaan kesehatan kepada Jemaah haji di Arab
Saudi. Petunjuk teknis ini berisi juga tujuan dan strategi TPP.
Penyusunan petunjuk teknis ini telah melibatkan berbagai pihak
terkait, baik lintas program dan lintas sektoral

yang merupakan

penyempurnaan dari petunjuk teknis sebelumnya. Perkenankan saya pada
kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua pihak
dalam penyusunan juknis ini. Semoga juknis ini memberikan manfaat yang
baik bagi pelaksana maupun Jemaah haji Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 11 menyatakan
bahwa setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk
mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang
setinggi-tingginya.
Pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan haji telah mengalami
perubahan paradigma. Strategi penyelenggaraan kesehatan haji yang
sebelumnya penguatan aspek kuratif saja (KKHI dan sektor/klinik
based)

berubah

menjadi

mengesampingkan

kuratif

penguatan

promotif

rehabilitatif,

preventif

ditambah

dengan

tanpa
pola

pendekatan perlindungan jemaah haji.
Promosi

Kesehatan

adalah

upaya

melakukan

perubahan/perbaikan perilaku dibidang kesehatan atau hal-hal lain
yang sangat berpengaruh terhadap perbaikan perilaku dan kualitas
kesehatan. Sasaran promosi kesehatan adalah masyarakat, dalam hal
ini Jemaah haji. Kegiatan promotif dan preventif dapat dilaksanakan di
dalam negeri dan dilaksanakan di Arab Saudi.
Untuk penguatan promotif preventif kesehatan pada jemaah
haji, sejak tahun 2016 dibentuklahTim Promotif Preventif (TPP) yang
merupakan implementasi pembinaan kesehatan bagi jemaah haji agar
jemaah

haji

tetap

sehat.

Konsep

dibentuknya

TPP,

selain

memperhatikan catatan dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang
menyatakan bahwa tim kesehatan haji Indonesia tidak memiliki tim
promotif dan preventif, dan dikuatkan dengan beberapa fakta setiap
tahunnya bahwa banyak jemaah haji Indonesia yang sakit. Sebagian
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besar jemaah haji tersebut dirujuk ke KKHI dalam kondisi kritis atau
dalam fase lanjut/eksaserbasi akut berat.
Untuk

mencegah

kejadian

tersebut

prinsip

limalevel

pencegahan (five level of prevention) harus dilaksanakan, yang
terdiri dari 1. Promosi kesehatan (health Promotion) 2. Pelindungan
khusus (Spesific Protection) 3. Diagnosis dini dan pengobatan (Early
Diagnosis and Prompt Treatment) 4. Pembatasan kecacatan (Disability
Limitation) 5. Rehabilitasi (Rehabilitation). Dalam melaksanakan
kegiatannya TPP berperan pada promosi kesehatan dengan bentuk
kegiatan penyuluhan, perlindungan khusus seperti penggunaan alat
pelindung diri (APD) dan penemuan kasus secara dini.
Peran TPP diharapkan dapat memperkecil insiden penyakit
kronis eksaserbasi akut dan atau penyakit-penyakit yang disebabkan
oleh faktor risiko baik faktor risiko eksternal (sosial, budaya, suhu yang
ekstrim, kelembaban rendah, dan debu) maupun internal (penyakit
bawaan, jenis kelamin, perilaku jemaah danpenyakit menular lainnya
yang sangat membahayakan keselamatan jemaah haji). Selain itu TPP
dibentuk untuk

menguatkan kegiatan promotif preventif kesehatan

yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
B. Tujuan
1.

Tujuan Umum
Mewujudkan jemaah haji Indonesia yang sehat secara mandiri.

2.

Tujuan Khusus
a. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku jemaah haji
Indonesia terkait dengan gangguan kondisi kesehatan selama
melaksanakan ibadah haji.
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b. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku jemaah haji
Indonesia terkait dengan upaya pengelolaan faktor risiko
penyakit.
c. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku jemaah haji
indonesia

dalam

upaya

mencegah

terjadinya

transmisi

penyakit menular.
C. Sasaran
Sasaran kegiatan Tim Promotif Preventif adalah jemaah haji
Indonesia.
D. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah.
4. Peraturan Menteri Kesehatan No 15 tahun 2016 tentang Istithaah
Kesehatan Jemaah Haji.
5. Peraturan

Menteri

Kesehatan

No

62

tahun

2016

tentang

penyelenggaran Kesehatan Jemaah Haji.
6. Peraturan Menteri Kesehatan No 3 tahun 2018 tentang Rekrutmen
Panitia

Penyelenggaraan

Ibadah

haji

Arab

Saudi

Bidang

Kesehatan, Tim Kesehatan Haji Indonesia, dan Tenaga Pendukung
Kesehatan Dalam Pengelenggaraan Kesehatan Haji.

E. Definisi Operasional
1. Tim Promotif Preventif adalah Tim yang merupakan bagian dari
PPIH bidang kesehatan dan berperan melaksanakan promosi
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kesehatan dengan bentuk kegiatan penyuluhan dan perlindungan
khusus.
2. Kegiatan Tim Promotif Preventif adalah kegiatan yang melakukan
perubahan/perbaikan perilaku, melalui upaya yang bersifat
promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan).
3. Penyuluhan adalah jumlah kegiatan penyampaian informasi
kesehatan kepada para jemaah haji di tiap kloter minimal 1 kali
selama pelaksanaan Ibadah Haji di Arab Saudi.
4. Distribusi dan Pemasangan Media KIE adalah jumlah kegiatan
distribusi dan pemasangan media KIE kepada jemaah haji
melalui para TKHI dan TGC.
5. Distribusi Alat Pelindung Diri (APD) adalah jumlah APD yang
diberikan kepada jemaah haji yang berada di kloter melalui TGC
dan para TKHI antara lain : Masker dan alas kaki.
6. Penemuan Kasus (Case Finding) adalah jumlah kasus penyakit
yang ditemukan pada jemaah haji di Arab Saudi.
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BAB II
GAMBARAN UMUM

A.

Penyelenggaraan Kesehatan Haji

Jemaah haji Indonesia tahun 2020 diperkirakan berjumlah 231.000
orang terdiri atas 214.000 jemaah haji reguler dan 17.000 jemaah haji
khusus. Seluruh jemaah dibagi ke dalam 529 kelompok terbang (kloter)
dari 13 embarkasi. Tiap kloter terdiri dari 350–450 jemaah.
Untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah
haji, Kementerian Kesehatan menyiapkan petugas kesehatan haji yang
dikelompokkan dalam PPIH Kloter sebagai tenaga Kesehatan Haji
Indonesia. Setiap kloter tenaga kesehatannya terdiri dari 1 orang dokter
dan 2 orang perawat.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH Arab
Saudi) Bidang Kesehatan yang terdiri dariadi Tim Promotif Preventif
(TPP), Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), Tim Gerak Cepat (TGC) dan Tim
Kesehatan Lainnya (TKL).
Proses Keberangkatan dan kepulangan jemaah haji menuju dan
dari Arab Saudi akan dibagi menjadi 2 gelombang yaitu:
1. Gelombang I.
Kloter gelombang I berangkat dari tanah air dan mendarat di Bandara
Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) di Madinah. Selanjutnya
jemaah menuju Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Sesudah
melaksanakan ibadah haji, kloter gelombang I kembali ke tanah air
melalui bandara King Abdul Aziz di Jeddah.
2. Gelombang II.
Kloter gelombang II berangkat dari tanah air dan mendarat Bandara
King abdul Aziz di Jeddah kemudian langsung menuju Makkah.
Sesudah melaksanakan haji, kloter gelombang II akan bertolak
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menuju Madinah dan kembali ke tanah air melalui Bandara Amir
Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah.

Gambaran keberadaan dan perpindahan kloter jemaah haji Indonesia di kota
Makkah dan Madinah dapat dilihat pada gambar berikut:

Jumlah
Kloter

Gambaran Perpindahan Kloter
di Makkah dan Madinah
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Madinah

Makkah

Grafik Perpindahan Kloter

Grafik ini dibuat secara umum misalkan : rata-rata kedatangan gel
I dan II dan diuraikan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.Di
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Madinah, jemaah haji Indonesia ditempatkan di pondokan-pondokan
yang areanya dibagi menjadi 5 sektor dan sebagian besar di
Markaziyah (Letak pondokan tidak terlalu jauh dengan Masjid Nabawi).
Di Makkah, jemaah haji Indonesia ditempatkan di pondokan-pondokan
yang areanya dibagi menjadi 11 sektor

B.

Tim Promotif Preventif (TPP).

Pelaksanaan upaya pembinaan kepada jemaah haji di Arab Saudi,
telah dibentuk Tim Promotif Preventif (TPP).TPP adalah tim yang akan
melakukan kegiatan promosi kesehatan, perlindungan jamaah, dan
penemuan kasus serta tindakan awal yang diperlukan.Tim promotif dan
preventif akan bekerja menyesuaikan pergerakan jemaah haji.
Kegiatan promotif dan preventif ini dapat dilakukan dengan strategi
dakwah kesehatan haji yaitu sebuah

agar jemaah haji dapat lebih

memahami dan termotivasi untuk melaksanakan anjuran-anjuran
kesehatan yang disampaikan. Pola kerja TPP akan disesuaikan dengan
situasi dan kondisi di masing-masing daerah kerja.
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BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pembinaan kesehatan hajidiselenggarakan dengan upaya promotif
dan preventif secara terpadu, terencana, terstruktur dan terukur, dimulai pada
saat di tanah air sampai kembali dari Arab Saudi.
Upaya promotif dan preventif dalam penyelengaraan kesehatan haji di
Arab Saudi dilakukan oleh Tim Promotif dan Preventif serta Petugas
Kesehatan Haji lainnya sebagai Duta TPP.

Pelaksanaan kegiatan TPP meliputi:
A. Strategi Kegiatan
1. Koordinasi
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Promotif

Preventif (TPP)

berkoordinasi dengan TKHI, petugas kloter lainnya, PPIH kesehatan
(TGC, TKR, TMB), PPIH non kesehatan (linjam, Bimbad dan Ka
Sektor), dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi.

Hubungan Kerja TPP dengan PKHI

TPP

TKHI

TKR

TGC

TMB
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2. Pembagian Tim Promotif dan Proventif
Untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan Tim Promotif Preventif
kepada jemaah haji, TPP dibagi menjadi beberapa tim yang jumlahnya
disesuaikan dengan sumber Daya Kesehatan (SDK) yang tersedia.
Di setiap tim ada minimal 1 orang tenaga medis/paramedis terkait
fungsi TPP dalam penemuan kasus (early diagnosis and prompt
treatment)
Pembagian Wilayah Kerja
Pembagian wilayah kerja TPP berdasarkan pola pergerakan jemaah
haji dengan lokasi kerja :
a. Madinah terdiri dari 5 sektor,
b. Mekkah terdiri dari 11 sektor.
c. Bandara terdiri dari 2 Bandara (AMAA Madinah dan KAA Jeddah)
Dalam melaksanakan kegiatan, TPP memiliki penanggung jawab di
masing-masing lokasi kerja dan sektor.

3. Pelaksanan kegiatan berdasarkan prioritas:
a. Kegiatan Promosi Kesehatan (Health Promotion) sebagai proses
pemberdayaan jamaah haji untuk memelihara, meningkatkan dan
melindungi kesehatannya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara
langsung

atau

dengan

menggunakan

media

KIE.

Materi

penyuluhan yang diberikan yang terkait dengan informasi tentang
pentingnya
pemahaman

menjaga

kesehatan

pendekatan

agama

jamaah

haji

maupun

baik
dengan

melalui
ilmu

pengetahuan. Oleh karena itu kegiatan promosi kesehatan melalui
dakwah kesehatan dengan menambahkan penjelasan dari ayatayat Al Quran, Hadits dan itjtima’ ulama (Fatwa ulama) misalnya
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-

QS

Al

Baqarah

ayat

195

berkaitan

dengan

larangan

mencelakakan diri sendiri.
-

QS An Nissa ayat 29 berkaitan dengan mendzolimi/menyakiti
diri sendiri

-

QS An Nahl ayat 81 berkaitan dengan berlindung dari sengatan
matahari,

-

QS Al Maidah ayat 86 berkaitan kebersihan diri,

-

QS Ali Imran ayat 97 berkaitan dengan Istithaah,

-

QS Ali Imran ayat 133 berkaitan manajemen stres

-

QS Al Arafayat 31 berkaitan dengan pola makan sehat.

-

Hadits riwayatI bnu Abbas berkaitan dengan air zam-zam

-

Fatwa MUI tentang istithaah kesehatan, safari wukuf dan badal
melempar jumrah.

Kegiatan

Promosi

Kesehatan

(Health

Promotion)

berupa

penyuluhan kesehatan, baik di bandara, pondokan, bis, dan
pelataran masjid. Selain penyuluhan, TPP juga mendistribusikan
media KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) berupa poster,
banner, leaflet, rekaman, dan video di pondokan, bis sholawat, dan
semua media sosial yang bisa dimanfaatkan seperti youtube,
whatsapp group (WAG) jemaah, WAG TKHI, dll. Materiinformasi
pentingnya menjaga kesehatan jamaah haji berupa materi tentang
pengendalian penyakit kronis dan penyakit menular (termasuk di
dalamnya diare, Mers-CoV), perilaku hidup bersih dan sehat
(PHBS), penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), Dehidrasi,
Kewaspadaan Heat Stroke, Pencegahan Kelelahan (Fatique) dan
Pengendalian Stress.
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b.

Kegiatan Perlindungan Spesifik (Spesific Protection), merupakan
upaya pencegahan terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan
pada Jemaah haji. Kegiatan yang
untuk

mengingatkan

dan

dilakukan TPP ini bertujuan

memastikan

Jemaah

Haji

selalu

menggunakan alat pelindung diri (APD) ketika berada di luar
pondokan dan selalu membawa tas kecil untuk tempat sandal saat
memasuki masjid agar sandalnya tidak hilang, yang dapat
menyebabkan kaki melepuh kepanasan karena tidak memakai
sandal.
Apabila ditemukan Jemaah haji yang tidak memakai APD (masker
dan sandal) maka TPP akan memberikan langsung ke Jemaah
haji tersebut.

c. Kegiatan deteksi dini dan pengobatan yang tepat (Early diagnostic
and Prompt Treatment) sebagai upaya tindakan pencegahan pada
Jemaah haji yang memiliki resiko dan segera memberikan tindakan
awal sehingga tidak menjadi parah. Kegiatan Early Diagnostic and
Prompt Treatment yang dilakukan berupa deteksi dini Jemaah haji
yang sakit, memberi pertolongan pertama yang dibutuhkan, dan
membantu

apabila

ada

jemaah

haji

yang

harus

dirujuk

berkoordinasi dengan TKHI kloter, TGC, dan TKR.

B. Pola Kerja dan Mekanisme
Mobilisasi TPP akan disesuaikan dengan pergerakan jemaah haji.
Di masa awal operasional haji, semua tim TPP akan berada di
Madinah.Ketika jemaah haji mulai datang ke Makkah (jemaah haji gelombang
1 pindah dari Madinah ke Makkah), maka sebagianTPP akan mulai bergerak
ke Makkah berangsur-angsur sampai H-4 kedatangan kloter terakhir
gelombang 1 di Madinah, seluruh tim TPP sudah ada di Makkah.
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Ketikaperiode Armina, seluruh Tim akan berada di Armina, mengikuti
pergerakan Jemaah haji. Sesudah periode Armina,TPP akan kembali ke
Makkah dan sebagian mulai bergerak ke Madinah ketika Jemaah haji
gelombang 2 mulai bergerak ke Madinah.
Diakhir operasionalketika tidak ada lagi kloter di Makkah (kloter
gelombang1 sudah kembali ke Indonesia dan kloter gelombang 2 sudah di
Madinah) semua TPP berada di Madinah.Setiap anggota TPP akan dibekali
dengan TPP Kit yang berisi, masker sekali pakai, kacamata pelindung, botol
waterspray, payung, topi, kanebo, handuk kecil, tempat minum, senter,
powerbank, hand sanitizer, dan tas. Prasarana yang bisadigunakan adalah
megaphone, minispeaker, atau bisa meminjam speaker hotel di pondokan
jemaah.
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap TPP berkoordinasi dengan
TKHI

yang

kloternya

berada

di

sektor

tanggung

jawabnya.

Untuk

memudahkan koordinasi dengan TKHI, TPP membuat grup sosial media TPPTKHI-TGC.
Sebelum kegiatan TPP, tim mengidentifikasi permasalahan kesehatan
dan faktor risiko yang ada dikloter tersebut sehingga kegiatan TPP akan lebih
tepat sasaran. Contoh Untuk kloter yang banyak target ibadah sunnah, maka
dalam kegiatan health promotion salah satu hal yang ditekankan adalah
pencegahan kelelahan. Atau untuk kloter yang jemaahnya banyak memiliki
penyakit diabetes mellitus (DM), akan disampaikan materi DM.
C. Kegiatan TPP

1. Kegiatan TPP di Madinah
Di Madinah Jemaah haji dibagi menjadi 5 sektor. Pembagian area
kerja di Madinah dibagi menjadi 6 disesuaikan dengan jumlah tim dan
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sektor yang ada di Madinah, yaituarea bandara, sektor 1, sektor 2, sektor 3,
sektor 4, dan sektor 5.
Lokasi kegiatan TPP di Madinah adalah dibandara, pelataran masjid
Nabawi, pondokan, dan didalam bis (perjalanan bandara-pondokan, sebelum
city tour, sebelum perjalanan Madinah-Makkah, atau sebelum turun dari
perjalanan Makkah-Madinah).
Materi yang diberikan oleh TPP di Madinah disesuaikan dengan
periode kegiatan.Di masa pra Armina, materi yang diberikan terkait dengan
PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat), penggunaan APD (Alat Pelindung
Diri), pengendalian penyakit kronis dan penyakit menular, pembatasan
aktifitas fisik, pencegahan kelelahan dan pengendalian stress, dan Mers-CoV.
Di masa pasca Armina, materi ditambah dengan materi tentang
peregangan

tubuh

selama

dipesawat

dan

persiapan

fisik

untuk

kepulangan.
2. Kegiatan TPP di Jeddah
Kegiatan TPP di Jeddah bertempat dibandara. TPP melakukan
pelayananpromotif preventif terhadap Jemaah haji yang baru mendarat
dengan berkoordinasi dengan TKHI, TimMobile dibandara, danPPIH lainnya.
Kegiatan TPP didaerah ini akanfokus kepada penguatan asupan cairan
yang baik, minum oralit, air zam-zam, dan penggunaan semprotan air.

3. Kegiatan TPP di Makkah
Di Makkah jemaah haji dibagi menjadi 11 sektor berdasarkan zonasi
daerah. Pembagian area kerja di Makkah dibagi menjadi 11 sesuai jumlah
sektor. Pembagian area kerja tidak mutlak, apabila sewaktu-waktu ada
kondisi yang mengharuskan untuk berubah, maka tim akan selalu berubah
sesuai kebutuhan. Lokasi kegiatan TPP di Makkah adalah dipondokan atau
didalam bis shalawat.
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Materi yang diberikan oleh TPP di Makkah spesifik terhadap
persiapan jemaah menghadapi Armina yaitu tentang Heat Stroke,
Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) ,pencegahan kelelahan dan
pengendalian stress. Selain itu, jemaah juga dipersiapkan menghadapi
keadaan Armina (suhu panas, toilet terbatas, kemungkinan tersesat dan
terpisah dari kloter, debu,keterbatasan tenda, dll)
4. Kegiatan TPP di Arafah
Di Arafah akan tetap dilakukan pelayanan promotif preventif
terutama dalam mengantisipasi cuaca panas dan aktifitasyang tidak perlu
(misalnya berjalan keJabal Rahmah, berdoa dibawah matahari langsung).
Kegiatan akan lebih berfokus ke Specific Protection dan Early Diagnostic and
Prompt Treatment agar Jemaah haji selalu menggunakan Alat pelindung diri
(APD), terutama semprotan air,tidak keluar tenda

dan tetap wukuf di

dalam tenda. TPP akan masuk ke tenda-tenda di Arafah, berkoordinasi
dengan para TKHI dan TGC yang berada bersama sama Jemaah haji di
TendaArafah.Pembagian tim kecil disesuaikan dengan jumlah pos
pelayanan kesehatan yang ada diArafah.
Jemaah haji yang menjadi sasaran TPP di Arafah adalah jemaah
haji yang tinggal di tenda dan sekitar tenda Arafah. Sedangkan jemaah
haji safari wukuf tidak menjadi sasaran TPP. Kriteria jemaah haji safari
wukuf harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan
Kepala Pusat Kesehatan Haji Nomor: HK/02/07/1988/2017 tentang
Penetapan Kriteria Safari Wukuf bagi Jemaah Haji Indonesia adalah
sebagai berikut:
1.

Kesadaran baik:
a. Airway, Breathing, Circulation baik
b. Glasgow Coma Scale (GCS)= 15
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c. Kesadaran

psikiatris

baik

(

3

P

memusatkan,

mempertahankan dan mengalihkan perhatian)
d. Kemampuan menilai realita baik (tidak ada halusinasi dan
waham)
2.

Hemodinamik (sirkulasi) stabil, Mean Arterial Pressure (MAP)
paling rendah 65 mmHg.

3.

Saturasi oksigen >89 dengan nasal kanula 2-3 ltr/menit.

4.

Transportable. Saat pemindahantidak memperberat kondisi
fisik,

berpotensi menimbulkan kecacatan atau mengancam

keselamatan jemaah haji sakit.
5.

Tidak menular/tidak infeksius.

6.

Penyakit tidak dalam periode akut.

7.

Tidak dalam kritis hipertensi.

5. Kegiatan TPP di Mina
Di Mina pelayanan promotif preventif tetap dilakukan. Pola
kerjanya adalah dengan memberikan edukasi kesehatan dijalan utama
sepanjang menuju Jamarat, bekerja sama dengan para TKHI, TGC dan
memotivasi jemaah haji agar menghindari dari akifitas yang tidak
perlu terutama saat cuaca panas, dan meminta kepada para
pembimbing ibadah untuk memberikan informasi kepada jemaah risti
untuk diwakilkan pelemparan jumrahnya mengingat jarak, cuaca dan
kondisi lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan dan
keselamatan jemaah haji lansia dan risti penyakit terutama jantung,
metabolik dan pernafasan. Selain itu TPP juga akan bertugas di area
sepanjang jalan menuju area Jamarat untuk melakukan kegiatan specific
protection dan jika menemukan kasus, memberikan pertolongan pertama,
jika perlu evakuasi membantu proses evakuasi bekerja sama dengan
TGC.
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TPP menganjurkan agar jemaah haji yang lelah tidak perlu
melontar jumroh dan meminta keluarga atau jemaah lain untuk
membadalkan pelontaran jumroh jemaah tersebut. Penekanan lainnya
adalah agar jemaah haji selalu menggunakan APD terutama
semprotan air saat di Mina dan menjaga kesehatan termasuk
didalamnya dengan asupan gizi yang baik, asupan cairan yang cukup
dengan ditambah mengkonsumsi oralit
6. Kegiatan TPP di tempat dan waktu tertentu
Pada kondisi tertentu, TPP melaksanakan kegiatan promotif
preventif di tempat-tempat umum, seperti Saat di Mekkah (terminal
Syb Amir dan Bab Ali), di Madinah (sektor khusus dan sekitar masjid
nabawi) untuk mencegah terjadinya heat stroke dan gangguan
kesehatan lainnya pada tempat tersebut.
D. Lokasi dan Kegiatan
Pemondokan, moda transportasi, area jamarat, tenda Jemaah,
Pelataran Masjid, Bandara, KKHI dan tempat tempat umum lainnya
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Tabel 3.1 Lokasi dan Kegiatan TPP di Arab Saudi
No
1

Tempat
Mekkah

-

Bab Ali

-

Syib Amir

-

Pondokan

-

Moda

Kegiatan
-

Melakukan

penyuluhan

terhadap jemaah
-

Membagikan

APD

untuk

Jamaah (sandal, Masker)

Transportasi
(Bis Sholawat)
-

Tempat tempat
Umum

2

Madinah

-

-

Pelataran
Masjid Nabawi

-

Pondokan

-

Moda

Melakukan

penyuluhan

terhadap jemaah
-

Membagikan

APD

untuk

Jamaah (sandal, Masker)

Transportasi
(Bis Sholawat)
- Tempat tempat
Umum
3

Bandara

-

-

DiRuang
Tunggu

-

DiPintu

Membagikan

APD

Jamaah (sandal, Masker)

Kedatangan
-

penyuluhan

terhadap jemaah

Bandara
-

Melakukan

Moda
Transportasi
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untuk

E. Pencatatan Pelaporan
Kegiatan TPP dilaporkan setiap hari. Pencatatan dan pelaporan TPP
meliputi kegiatan Health Promotionberupa penyuluhan, distribusi dan
pemasangan media KIE. Kegiatan Specific Protectionberupa pembagian
APD, dan kegiatan Early Diagnosis & Prompt Treatmentberupa penemuan
kasus (case finding) dan visitasi jemaah haji sakit.

Tabel 1. Target TPP
No
1

Variabel
Penyuluhan

Target
100%

Capaian

Ket
529 kloter:
1x Penyuluhan

2

DistribusidanPemasang

100%

an Media KIE
3

Distribusi Alat Pelindung

Sesuai

jumlah

media KIE
100%

Diri (APD)

Sesuai
APD
tersedia
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jumlah
yang

Tabel 2. Format laporan harian TPP dalam penyelenggaraan
kesehatan haji.

LAPORAN KEGIATAN HARIAN TIM PROMOTIF DAN PREVENTIF PPIH ARAB SAUDI 1439 H / 2018 M
Hari / Tanggal

:

JUMLAH
NO

KEGIATAN

s.d kemarin
Frek
Vol

Hari ini
Frek
Vol

Total s.d hari ini
Frek
Vol

KETERANGAN
Kloter

Lokasi

1 Promosi Kesehatan
Penyuluhan
a. Penyakit utama (Heat
Stroke , Hipertensi,
Diabetes Mellitus, MERS
CoV, Penyakit Paru
Obstruktif Kronik, Diare,
Penyakit Jantung, dll)
b. Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (Cuci tangan pakai
sabun, Tidak merokok,
Etika meludah/ batuk/
bersin/ buang sampah,
Asupan gizi, Pengelolaan
istirahat dan stress, dll)

Pondokan

2 Distribusi dan Pemasangan
Media KIE
a. Distribusi:
Leaflet
Brosur
b. Pemasangan:
Banner
Poster
3 Pemasangan Alat
Perlindungan Diri (APD)
1 Penggunaan payung
2 Penggunaan masker
3 Pemakaian water spray
4 Penggunaan alas kaki
4 Penemuan Kasus (Case
Finding )
1 Penemuan Disorientasi
2 Penemuan Dehidrasi
3 Penemuan Sesak napas
4 Penemuan Shock
5 Penemuan Oedem tungkai
6 Hypertensi
7 Ulkus DM
8 Luka bakar
9 Malnutrisi

dihadiri oleh TKHI,
Jamaah, Karom,
Karu

Pondokan,
jamaah di pondokan
jalan raya
dan jalanan
dan bis

Pondokan,
diarahkan ke sektor
jalan raya
dan dirujuk di KKHI
dan bis

5 Visitasi Jemaah Haji Sakit
1 RSAS
2 Pondokan
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BAB V

PENUTUP

Demikian Juknis ini disusun dengan harapan dapat memperluas
wawasan dan menjadi panduan Tim Promotif dan Preventif dalam
melaksanakan kegiatan upaya promotif dan preventif kepada Jemaah Haji
Indonesia.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Juknis ini masih banyak
kekurangan, oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk
kesempurnaan penyusunan Juknis ini.
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