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KATA PENGANTAR 
KEPALA PUSAT KESEHATAN HAJI 

 
Sesuai dengan amanat UU Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Ibadah Haji dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 
442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, 
maka telah disusun Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 
sebagai salah satu Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji 
Indonesia. 
Buku Pedoman teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan petugas pengelola 
program kesehatan Haji di Pusat, Dinas Kesehatan Provinsi,  Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota, Rumah Sakit dan Puskesmas serta menjadi referensi dalam 
upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, serta upaya-upaya pembinaan 
dan perlindungan kesehatan jemaah haji. 
Terima kasih kami ucapkan kepada para Kontributor yang telah memberikan 
masukan sehingga buku ini dapat terwujud. Kritik dan saran dari berbagai pihak 
sangat kami harapkan agar pedoman ini menjadi lebih sempurna.  
 
 
 

Kepala Pusat Kesehatan Haji 
 

 

 

Dr. Wan Alkadri Sai Sohar, MSc 

NIP. 19510919 198003 1 004 
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KATA SAMBUTAN  
SEKRETARIS JENDERAL  

 
Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan 

hidayahnya maka Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji ini dapat 

terwujud sebagai bagian dari Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia. 

 

Amanat UU nomor 13 tahun 2008, pasal 3 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 

bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, 

pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah 

haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan ajaran agama Islam. Sesuai 

dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaran Kesehatan Haji, tujuan 

Penyelenggaraan Kesehatan Haji adalah meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji 

sebelum keberangkatan, menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama 

menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di Tanah Air dan mencegah terjadinya 

transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji.  

 

Pelayanan Kesehatan dimaksud meliputi kegiatan pemeriksaan, perawatan, dan 

pemeliharaan kesehatan jemaah haji yang diikuti dengan bimbingan dan penyuluhan 

kesehatan, yang diselenggarakan di Puskesmas, Rumah Sakit dan dalam perjalanan 

di kelompok terbang dan selama di Arab Saudi melalui pelayanan kesehatan di BPHI 

Daker dan BPHI sektor.  

 

Semoga pedoman teknis ini dapat menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji 

Indonesia. 

 
Sekretaris Jenderal 
Kementrian Kesehatan RI 
 
 
Dr. Ratna Rosita, MPHM 
NIP. 19521205 198003 1 001 
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I. PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 

13 Tahun 2008  tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji,  
Pemerintah wajib menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Haji 
agar jemaah haji dapat menunaikan ibadah dengan baik sesuai 
ketentuan ajaran Islam. Kementrian Kesehatan bertanggung 
jawab untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan haji sejak 
sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, di perjalanan pergi dan 
pulang, selama di Arab Saudi dan setelah kembali ke Indonesia.  
Penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan untuk memberikan 
pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya 
bagi Jemaah Haji pada bidang kesehatan, sehingga Jemaah Haji 
dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran 
agama Islam. Tujuan tersebut dicapai melalui upaya-upaya 
peningkatkan kondisi kesehatan sebelum keberangkatan, 
menjaga kondisi sehat selama menunaikan ibadah sampai tiba 
kembali ke Indonesia, serta mencegah transmisi penyakit 
menular yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jemaah haji.  

Kesehatan adalah modal perjalanan ibadah haji, tanpa 
kondisi kesehatan yang memadai, niscaya prosesi ritual 
peribadatan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu setiap 
jemaah haji perlu menyiapkan diri agar memiliki status 
kesehatan optimal dan mempertahankannya. Untuk itu, upaya 
pertama yang perlu ditempuh adalah pemeriksaan kesehatan. 

Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi 
status kesehatan sebagai landasan karakterisasi, prediksi dan 
penentuan cara eliminasi faktor risiko kesehatan. Dengan 
demikian, prosedur dan jenis-jenis pemeriksaan mesti ditata-
laksana secara holistik. 

Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji ini 
selanjutnya digunakan sebagai acuan dan standar dalam 
penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum 
keberangkatan.  

 
B. DASAR HUKUM 
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 Tentang Karantina Udara  
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular 
3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran. 
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji  
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 

7. Keputusan Presiden Nomor 62  tahun 1995 tentang 
Penyelenggaraan Urusan Haji, yang diubah dan disempurnakan 
dengan Keputusan Presiden  Nomor 119 tahun 1998 

8. SK Bersama Menteri Kesehatan & Kesejahteraan Sosial dan 
Menteri Agama Nomor 458 tahun 2000 tentang Calon Jemaah 
Haji Wanita Hamil Melaksanakan Ibadah Haji 

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442 tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia 

 
C. TUJUAN 

Tujuan Umum 
Terselenggaranya pemeriksaan, perawatan, dan pemeliharaan 
kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan melalui 
pendekatan etika, moral, keilmuan, dan profesionalisme dengan 
menghasilkan kualifikasi data yang tepat dan lengkap sebagai 
dasar pembinaan dan perlindungan kesehatan jemaah haji di 
Indonesia dan pengelolaan kesehatan jemaah haji di Arab Saudi. 

 
Tujuan Khusus 
1. Tercapainya identifikasi status kesehatan jemaah haji 

berkualitas. 
2. Tersedianya data kesehatan sebagai dasar upaya perawatan 

dan pemeliharaan, serta upaya-upaya pembinaan dan 
perlindungan jemaah haji. 

3. Terwujudnya pencatatan data status kesehatan dan faktor 
risiko jemaah haji secara benar dan lengkap dalam Buku 
Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) Indonesia. 

4. Terwujudnya fungsi BKJH sebagai sumber informasi medik 
jemaah haji untuk kepentingan pelayanan kesehatan haji. 

5. Tersedianya bahan keterangan bagi penetapan laik kesehatan 
(istitho’ah) jemaah haji.  

6. Tercapainya peningkatan kewaspadaan terhadap transmisi 
penyakit menular berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 
masyarakat Internasional/Indonesia.  

 
D. RUANG LINGKUP 

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah penilaian status 
kesehatan bagi jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi 
sebagai upaya penyiapan kesanggupan ber-haji melalui 
mekanisme baku pada sarana pelayanan kesehatan terstandar 
yang diselenggarakan secara kontinum (berkesinambungan) dan 
komprehensif (menyeluruh). 
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Yang dimaksud kontinum dan komprehensif yaitu : bahwa proses 
dan hasil pemeriksaan selaras dan bermanfaat bagi pelayanan 
kesehatan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan, serta 
upaya-upaya pembinaan dan perlindungan jemaah haji.  

 
 

E. SASARAN 
1. Petugas pemeriksa kesehatan jemaah haji 
2. Pengelola program kesehatan haji 
3. Instansi pemerintah di semua jenjang administrasi yang 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan haji 
4. Organisasi profesi terkait penyelenggaraan haji 
5. Lembaga Swadaya Masyarakat terkait penyelenggaraan haji 

 
F. PENGERTIAN 

1. Jemaah haji adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam 
yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

2. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah rangkaian 
kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, 
pemeriksaaan penunjang medis dan penetapan diagnosis 
jemaah haji. 

3. Jemaah haji risiko tinggi adalah jemaah haji dengan kondisi 
kesehatan yang secara epidemiologi berisiko sakit dan atau 
mati selama perjalanan ibadah haji, meliputi : 

a. jemaah haji lanjut usia 
b. jemaah haji penderita penyakit menular tertentu yang 

tidak boleh terbawa keluar dari Indonesia berdasarkan 
peraturan kesehatan yang berlaku 

c. jemaah haji wanita hamil 
d. jemaah haji dengan ketidakmampuan tertentu terkait 

penyakit kronis dan atau penyakit tertentu lainnya. 

4. Peraturan kesehatan yang berlaku adalah ketentuan 
perundangan dalam bidang kesehatan yang berlaku dalam 
penyelenggaraan kesehatan di tingkat nasional maupun 
internasional. 

5. Jemaah Haji Mandiri adalah jemaah haji yang memiliki 
kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa 
tergantung kepada bantuan alat/obat dan orang lain.  

6. Jemaah Haji Observasi adalah jemaah haji yang memiliki 
kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan 
bantuan alat dan atau obat.  
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7. Jemaah Haji Pengawasan adalah jemaah haji yang memiliki 
kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan 
bantuan alat dan/obat dan orang lain.  

8. Jemaah Haji Tunda adalah jemaah haji yang kondisi 
kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti 
perjalanan ibadah haji.  

 
 

II. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 
 

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji diselenggarakan 
secara kontinum dan komprehensif melalui dua tahapan. 
Tahapan pemeriksaan merupakan urutan kronologis agar 
terselenggara secara efektif-efisien, serta memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan kesehatan haji. 
Penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan sarana pelayanan medis 
Puskesmas dan Rumah Sakit. 

Puskesmas merupakan sarana pengampu pemeriksaan 
kesehatan jemaah haji, sedemikian rupa sehingga kondisi 
kesehatan jemaah haji dapat dinilai secara leg e artis dan tetap 
terjaga kesahihannya.  

Rumah Sakit merupakan sarana rujukan pemeriksaan 
kesehatan jemaah haji, sehingga penilaian kesehatan dapat 
dilaksanakan secara baik dan benar. 

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah haji 
merupakan bagian pelayanan rutin dan agar tidak 
dikonsentrasikan. Konsentrasi pelaksanaan pemeriksaan, baik 
waktu dan tempat dapat mengakibatkan penurunan mutu dan 
gangguan bagi pelayanan lain.  

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama  merupakan 
pemeriksaan kesehatan bagi seluruh jemaah haji di Puskesmas 
untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya 
perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan 
perlindungan. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pemeriksa 
Kesehatan Haji Puskesmas. 

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua merupakan 
pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data status 
kesehatan terkini bagi pemantauan dan evaluasi upaya 
perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan, serta 
rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji. 
Bagi jemaah haji Non-RISTI, data kesehatan dapat diperoleh dari 
pemeriksaan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan 
kesehatan yang dilakukan oleh Dokter. Bagi jemaah RISTI, data 
kesehatan diperoleh dari pemeriksaan  rujukan ke Rumah Sakit. 



 5

Mekanisme kerja dan Tim Pemeriksa Kesehatan Tahap 
Pertama dan Tim Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua ditetapkan 
oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai peraturan 
yang ada. Kerjasama pelaksanaan pemeriksaan kesehatan 
jemaah haji antar Kabupaten/Kota di koordinasikan oleh Dinas 
Kesehatan Provinsi setempat. 
 

A. PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP PERTAMA  
1. BATASAN  

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama adalah upaya 
penilaian status kesehatan pada seluruh jemaah haji, 
menggunakan metode pemeriksaan medis yang dibakukan 
untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya 
perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan 
perlindungan. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh oleh 
Tim Pemeriksa Kesehatan di Puskesmas yang ditunjuk oleh 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 
 

2. FUNGSI  
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama berfungsi sebagai : 
a. Identifikasi, karakterisasi dan prediksi, serta penentuan 

metode eliminasi  faktor risiko kesehatan jemaah haji 
b. Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, 

serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan 
kesehatan jemaah haji. 

 
3. PROSEDUR PEMERIKSAAN 

Prosedur pemeriksaan adalah tata cara pelaksanaan 
pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji. 
a. Jemaah haji mengajukan permintaan Pemeriksaan 

Kesehatan untuk mendapatkan Surat Keterangan 
Pemeriksaan Kesehatan bagi kelengkapan pendaftaran 
haji. (Lampiran 1) 

b. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji di Puskesmas sesuai 
tempat tinggal/domisilinya. 

c. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai protokol standar 
profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar 
sebagai berikut :  
1). Anamnesis 
2). Pemeriksaan fisik 
3). Pemeriksaan penunjang  
4). Penilaian kemandirian 
5). Tes kebugaran 

d. Hasil pemeriksaan dan kesimpulannya dicatat dalam 
Catatan Medik dan disimpan di sarana pemeriksaan.  
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e. Catatan Medik merupakan sumber data dan dasar 
pengisian Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) setelah 
buku tersebut tersedia.  

f. Hasil pemeriksaan kesehatan menjadi dasar penerbitan 
Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan oleh dokter 
pemeriksa 

g. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan diserahkan oleh 
jemaah sebagai kelengkapan dokumen perjalanan 
ibadah haji di Kantor Kementerian Agama. (lampiran 1) 

h. Jemaah haji yang memenuhi syarat dapat segera 
diberikan imunisasi Meningitis meningokokus (MM). 
Pelaksanaannya diatur oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. Penatalaksanaan imunisasi terlampir 
(lampiran 2).  

i. Dokter mengeluarkan Surat Keterangan Vaksinasi atau 
Profilaksis sebagai dasar penerbitan International 
Certificates of Vaccination (ICV) oleh Kantor Kesehatan 
Pelabuhan (KKP). Contoh Surat Keterangan Vaksinasi atau 
Profilaksis terlampir (lampiran 3)  

j. Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas pelaksanaan 
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan melaporkan 
hasilnya kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. 

k. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selanjutnya 
melaporkan rekapitulasi hasil Pemeriksaan Kesehatan 
Tahap Pertama kepada Kepala Daerah dengan tembusan 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 

l. Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan diatur menurut 
kebijakan daerah setempat.  

 
4. STANDAR PEMERIKSAAN 

Standar pemeriksaan adalah spesifikasi minimal yang harus 
dipenuhi dalam pemeriksaan kesehatan agar dapat diperoleh 
manfaat pelayanan kesehatan secara maksimal.  
a. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan oleh Tim Pemeriksa 

Kesehatan yang memenuhi kualifikasi/standar pemeriksa. 
b. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan oleh dokter 

dan didampingi seorang perawat. Pemeriksaan jemaah haji 
pria sedapat mungkin oleh dokter pria, atau oleh dokter 
wanita dengan didampingi perawat pria. Pemeriksaan 
jemaah haji wanita sedapat mungkin oleh dokter wanita, 
atau oleh dokter pria dengan didampingi perawat wanita. 

c. Jenis pemeriksaan kesehatan bagi Jemaah Haji (JH) dapat 
dikelompokkan menjadi pemeriksaan pokok, pemeriksaan 
lanjut dan pemeriksaan khusus. 



 7

d. Pemeriksaan Pokok adalah pemeriksaan yang harus 
dilakukan pada semua JH. Data yang diperoleh meliputi 
identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik (tanda 
vital, postur, syaraf kranial, toraks, abdomen), kesehatan 
jiwa dan laboratorium klinik rutin.  

e. Pemeriksaan Lanjut adalah pemeriksaan tambahan yang 
perlu dilakukan pada JH WUS-PUS, memiliki indikasi 
gangguan metabolic (metabolic syndrome), Lansia (usia ≥ 
60 tahun) dan pendamping jemaah uzur/sakit. 

f. Pemeriksaan Khusus adalah jenis pemeriksaan yang 
dilakukan atas dasar indikasi medis pada JH yang 
menderita suatu penyakit, dimana penyakit tersebut 
belum dapat ditegakkan diagnosisnya dengan data 
pemeriksaan pokok dan lanjut.  

g. Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara holistik dengan 
pemeriksaan medis dasar sebagai berikut : 
1). Identitas, terdiri dari : 

a) Nama, dilengkapi dengan bin/binti 
b) Tempat dan tanggal lahir 
c) Alamat tempat tinggal/domisili 
d) Pekerjaan 
e) Pendidikan terakhir 
f) Status perkawinan 

2). Riwayat Kesehatan  
a) Riwayat Kesehatan Sekarang, meliputi : 

(1). Penyakit menular tertentu.  
(2). Penyakit tidak menular/disabilitas.  

b) Riwayat Penyakit Dahulu, meliputi penyakit yang 
pernah diderita (termasuk operasi yang pernah 
dijalani), ditulis secara kronologis.  

c) Riwayat Penyakit  Keluarga, meliputi jenis penyakit 
yang diderita anggota keluarga yang berhubungan 
secara genetik.  

3). Pemeriksaan fisik, meliputi :  
a) Tanda vital: 

(1). Tekanan darah 
(2). Nadi meliputi : frekuensi, volume, tegangan, 

ritme. 
(3). Pernapasan meliputi : frekuensi, ritme. 
(4). Suhu, diukur di aksila dengan termometer air 

raksa. 
b) Postur tubuh (termasuk tinggi badan,  berat badan, 

dan  indeks massa tubuh). 
c) Kepala : pemeriksaan saraf kranial, mata, Telinga, 

Hidung, Tenggorok dan Leher. 
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d) Paru/toraks 
• Inspeksi : simetrisitas, retraksi, venektasi, 

bentuk dada, penggunaan otot bantu napas 
• Palpasi : fremitus 
• Perkusi : (sonor/hipersonor, pekak/redup) 
• Auskultasi : vesikuler, ronki, mengi/wheezing 

e) Kardiovaskuler 
• Inspeksi : pergeseran impuls apikal 
• Palpasi : tekanan vena jugularis, kuat angkat 

impuls apikal, pergeseran impuls apikal 
• Perkusi : batas jantung (konfigurasi jantung) 
• Auskultasi : bunyi jantung, bising jantung 

f) Abdomen 
• Inspeksi : vena ektasi, hernia 
• Palpasi : nyeri epigastrium, pembesaran organ 

abdomen, perabaan ginjal, massa abnormal 
• Perkusi : nyeri ketok sudut kostovertebral, asites 
• Auskultasi : bising usus 

g) Ekstremitas : bentuk, kekuatan otot, refleks  
h) Pemeriksaan jiwa, menggunakan instrumen 

pemeriksaan Barthel Indeks Bagian 3: Fungsi 
Perilaku (Lampiran 4) dan Algoritme Pemeriksaan 
Kesehatan Jiwa. (Lampiran 5) 

4). Pemeriksaan Penunjang 
a) Laboratorium 

(1). Darah 
(a). Semua jemaah meliputi ; hemoglobin, 

hematokrit, lekosit, trombosit, golongan 
darah (A-B-0 dan bila perlu Rhesus), laju 
endap darah. 

(b). Jemaah dengan indikasi meliputi : gula darah 
sewaktu dan profil lemak darah. 

(2). Urin 
(a). Makro : warna, bau, kejernihan, derajat 

keasaman, berat jenis 
(b). Mikro : sedimen (lekosit, eritrosit, sel epitel, 

kristal)  
(c). Glukosa urin 
(d). Protein urin 
(e). Tes kehamilan (dengan reagen beta-HCG) 

bagi jemaah haji wanita pasangan usia subur 
atau jemaah haji wanita lainnya atas 
indikasi) 
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b) Elektrokradiografi (EKG), bagi Jemaah dengan 
indikasi gangguan metabolic dan Lansia.  

c) Radiologi Dada, bagi Jemaah dengan indikasi 
gangguan metabolic dan Lansia. 

5). Penilaian kemandirian, menggunakan instrumen 
pemeriksaan Barthel Indeks Bagian 1 (Penilaian fungsi 
Perawatan Diri) dan 2 (Penilaian Fungsi 
Kerumahtanggaan dalam Aktivitas keseharian).    
(Lampiran 4)   

6). Tes Kebugaran. Pemeriksa dapat memilih salah satu 
metode yang sesuai dengan kondisi jemaah dan 
ketersediaan sarana-prasarana. (Lampiran 6). 

h. Setiap jemaah haji wanita diinformasikan perihal 
ketentuan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 
Agama dan Menteri Kesehatan tentang Calon Haji Wanita 
Hamil Untuk Melaksanakan Ibadah Haji. Salinan SKB 
terlampir. (Lampiran 7). 

i. Setiap jemaah haji wanita pasangan usia subur 
diharuskan menandatangani surat pernyataan di atas 
meterai tentang kesediaan menunda keberangkatannya 
bila menjelang keberangkatannya diketahui hamil dengan 
kondisi kehamilan di luar ketentuan yang diperkenankan 
menurut SKB Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. 
Formulir Surat Pernyataan terlampir (Lampiran 8). 

j. Bagi jemaah haji wanita hamil : 
 Dilakukan konseling, informasi, dan edukasi tentang 

ketentuan penyelenggaraan kesehatan haji, serta 
diberikan alternatif solusi yang dapat diambil.  

 Tidak dilakukan pemberian imunisasi meningitis 
meningokokus ACW135Y. 

k. Dokter pemeriksa menuliskan diagnosis kesehatan jemaah 
haji dan kesimpulan hasil pemeriksaan.  

l. Diagnosis berupa penyebutan nama dan kode. Kode 
diagnosis ditulis sesuai dengan kode ICD-X .  

m. Kesimpulan hasil pemeriksaan dibuat dalam kategori 
Mandiri, Observasi, Pengawasan atau Tunda. 
Selengkapnya lihat tabel (Lampiran 15).  

n. Dokter pemeriksa membuat Surat Keterangan 
Pemeriksaan Kesehatan yang memuat kesimpulan hasil 
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan diserahkan 
kepada jemaah haji. 

o. Ringkasan hasil pemeriksaan kesehatan ditulis dengan 
lengkap dan benar dalam Buku Kesehatan Jemaah Haji, 
sesuai petunjuk pengisian BKJH (Lampiran 9)  

p. Bagi jemaah haji Non-Risiko Tinggi (risti), BKJH disimpan 
di sarana Pemeriksaan Kesehatan sampai satu bulan 
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sebelum dimulainya operasional embarkasi haji tahun 
berjalan. BKJH tersebut  selanjutnya diserahkan kepada 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sebagai kelengkapan 
dokumen penetapan kalaikan dan selanjutnya diserahkan 
kepada jemaah haji sebelum keberangkatan ke embarkasi 
(asrama) haji. 

q. Bagi jemaah haji Risiko Tinggi (risti), BKJH dapat 
digunakan sebagai dokumen rujukan oleh Puskesmas ke 
rumah sakit rujukan untuk mendapatkan pemeriksaan 
kesehatan lanjut dan atau khusus.  

r. Jemaah haji dibekali Surat Pengantar Rujukan 
Pemeriksaan yang dibuat oleh dokter Pemeriksa 
Kesehatan Puskesmas untuk mendatangi rumah sakit 
yang ditunjuk agar mendapatkan Pemeriksaan Kesehatan. 
Contoh Surat Rujukan Pemeriksaan Kesehatan terlampir 
(Lampiran 10)  

s. Untuk kepentingan penegakkan diagnosis, penentuan 
metode perawatan dan pemeliharaan kesehatan, maka 
jenis pemeriksaan dapat ditambah sesuai kebutuhan.  

t. Dokter Pemeriksa Kesehatan Puskesmas berhak 
mendapatkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Dokter 
Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit/Rujukan sebagai 
bahan informasi untuk melengkapi BKJH. 

u. Dokter Pemeriksa Kesehatan Puskesmas 
bertanggungjawab atas kelengkapan isi BKJH. 

v. Dokter Pemeriksa melaporkan data hasil pemeriksaan dan 
rekapitulasinya kepada Pusat Kesehatan Haji secara 
periodik, secara langsung atau berjenjang melalui Dinas 
Kesehatan.  

w. Data Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji dikompilasi dan 
disampaikan melalui surat elektronik ke Pusat Kesehatan 
Haji up Bidang  yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan 
pemeriksaan kesehatan jemaah haji. 

x. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan menggunakan 
format formulir yang disediakan. Rekapitulasi 
disampaikan dapat disampaikan kepada pihak-pihak 
tertentu sebagai informasi kesehatan jemaah haji.  

y. Kepala Puskesmas bertanggung jawab atas pelaksanaan 
Pemeriksaan Kesehatan Puskesmas dan melaporkan hasil 
akhir pemeriksaan kesehatan kepada Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya tiga 
minggu sebelum operasional embarkasi haji dimulai. 
Formulir laporan terlampir (Lampiran 13).  
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5. STANDAR PEMERIKSA  
Standar pemeriksa adalah rumusan kriteria ketenagaan 
minimal yang harus tersedia untuk mencapai standar 
pemeriksaan yang ditetapkan.  
Pemeriksa Kesehatan Tahap Pertama adalah Tim Pemeriksa 
Kesehatan yang akan menjalankan fungsi Penilaian Kesehatan 
di Puskesmas. Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan dilakukan 
dengan pertimbangan sebagai berikut :   
a. Tim Pemeriksa berjumlah sekurang-kurangnya  empat 

orang, yaitu : 
1). satu orang dokter umum pria atau wanita,  
2). satu orang perawat wanita, 
3). satu orang perawat pria dan  
4). satu orang analis laboratorium kesehatan. 

b. Tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa 
Kesehatan harus mempunyai legalitas untuk 
melaksanakan fungsi profesinya (mempunyai SIP yang 
masih berlaku bagi dokter, dan SK Jabatan Fungsional 
bagi tenaga kesehatan lain). 

  
6. STANDAR FASILITAS 

Standar fasilitas adalah rumusan kriteria tempat dan fasilitas 
minimal yang harus tersedia untuk mencapai standar 
pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan Kesehatan 
Pertama dilakukan di Puskesmas yang ditunjuk.  
Puskesmas yang ditunjuk sebagai tempat Pemeriksaan 
Kesehatan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :   
a. Memiliki prasarana gedung yang memadai bagi pelayanan  
b. Memiliki fasilitas diagnostik ter-kalibrasi. 
c. Memiliki fasilitas laboratorium sederhana  
d. Memiliki sarana dan manajemen catatan medik yang baik. 

 
B. PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP KEDUA 

1. BATASAN   
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua adalah upaya penilaian 
status kesehatan terhadap jemaah haji tahun berjalan untuk 
memperoleh data status kesehatan terkini bagi evaluasi upaya 
perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan, serta 
rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji.  
Data kesehatan terkini diperoleh melalui kompilasi data 
perawatan, pemeliharaan dan rujukan. Pemeriksaan 
kesehatan rujukan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa 
Kesehatan di Rumah Sakit. Penetapan rumah sakit dan Tim 
Pemeriksa Kesehatan dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota.  
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2. FUNGSI 
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua berfungsi sebagai :  
a. Penyediaan data status kesehatan jemaah yang lengkap 

dan terkini melalui kompilasi hasil pemeriksaan kesehatan 
tahap pertama, pemeriksaan dalam rangka perawatan dan 
atau pemeliharaan, serta pemeriksaan rujukan. 

b. Identifikasi, karakterisasi dan prediksi, serta penentuan 
metode eliminasi  faktor risiko kesehatan jemaah haji 

c. Dasar upaya perawatan dan pemeliharaan kesehatan, 
serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan 
kesehatan jemaah haji. 

 
3. PROSEDUR PEMERIKSAAN 

a. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua dilakukan pada 
jemaah haji berdasarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan 
Tahap Pertama dan atau hasil pemeriksaan dalam rangka 
perawatan dan pemeliharaan kesehatan.  

b. Jemaah haji risti diarahkan untuk mendapatkan 
Pemeriksaan Kesehatan rujukan di rumah sakit yang 
ditunjuk. 

c. Pemeriksaan Kesehatan rujukan dilakukan segera setelah 
diketahui sebagai risti melalui Pemeriksaan Kesehatan 
Tahap Pertama, dan sudah selesai selambat-lambatnya 
satu bulan sebelum operasional embarkasi haji dimulai. 

d. Direktur rumah sakit yang ditunjuk bertanggungjawab 
atas pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Rujukan dan 
melaporkan hasil pemeriksaan kesehatan kepada Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. 

e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota selanjutnya 
melaporkan rekapitulasi hasil Pemeriksaan Kesehatan 
Tahap Kedua kepada Kepala Daerah dengan tembusan 
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. 

f. Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan diatur menurut 
kebijakan daerah setempat.  

 
4. STANDAR PEMERIKSAAN  

a. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua dilakukan oleh Tim 
Pemeriksa Kesehatan yang memenuhi kualifikasi/standar 
pemeriksa. 

b. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan oleh dokter 
dan didampingi seorang perawat. Pemeriksaan jemaah haji 
wanita sedapat mungkin dilakukan oleh dokter wanita, 
atau oleh dokter pria dengan didampingi perawat wanita. 
Pemeriksaan jemaah haji pria sedapat mungkin dilakukan 
oleh dokter pria, atau dokter wanita dengan didampingi 
perawat pria.  
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c. Dokter Pemeriksa melakukan pemeriksaan Kesehatan 
dengan protokol standar profesi kedokteran sesuai baku 
emas penatalaksanaan gangguan kesehatan yang 
ditemukan. 

d. Pada jemaah haji risiko tinggi dilakukan pemeriksaan 
medis sesuai kebutuhan (atas indikasi). 

e. Jemaah haji yang memenuhi syarat, diberikan imunisasi 
Meningitis meningokokus ACW135Y. Penatalaksanaan 
imunisasi UterlampirU. (Lampiran 2).  

f. Bagi jemaah haji dengan diagnosis penyakit menular 
tertentu, pada akhir masa Pemeriksaan Kesehatan Tahap 
Kedua diharuskan telah dinyatakan sembuh atau tidak 
menular, dengan menunjukkan Surat Keterangan 
Pengobatan. (Lampiran 12) 
1). Bagi jemaah haji penderita  tuberkulosis paru aktif (BTA 

positip) harus telah mendapatkan pengobatan dan 
dinyatakan tidak menular (BTA negatip).  

2). Bagi jemaah haji penderita kusta tipe multibasiler, 
harus telah mendapatkan pengobatan dan dinyatakan 
tidak menular. 

g. Bagi jemaah haji dengan diagnosis penyakit tidak menular 
diharapkan telah mendapatkan perawatan dan 
pemeliharaan kesehatan yang adekuat pada akhir masa 
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua, dan dinyatakan laik 
untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji dengan 
catatan advis medik bagi dokter kloter jika perlu. 
Dibuktikan dengan menunjukkan Surat Keterangan 
Pengobatan. (Lampiran 12) 

h. Dokter Pemeriksa menuliskan diagnosis sesuai dengan 
hasil pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan 
kesimpulan pemeriksaan dalam Catatan Medik. Catatan 
Medik ini menjadi dasar pengisian BKJH. 

i. Kode diagnosis ditulis sesuai dengan kode ICD-X .  
j. Kesimpulan hasil pemeriksaan dibuat dalam kategori 

Mandiri, Observasi, Pengawasan atau Tunda. 
Selengkapnya lihat tabel.  

k. Untuk kepentingan diagnosis, perawatan dan 
pemeliharaan kesehatan, jenis pemeriksaan dapat 
ditambah, dilengkapi atau berulang sesuai dengan 
kebutuhan. 

l. Pada jemaah haji yang perawatan dan pemeliharaan 
kesehatannya memungkinkan ditata-laksana di 
Puskesmas, maka dilakukan rujukan balik ke Puskesmas 
pengirim disertai Surat Rujukan Balik Pemeriksaan 
Kesehatan (Lampiran 11). BKJH diserahkan oleh rumah 
sakit ke Puskesmas pengirim.  
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m. Pada jemaah haji yang pemeliharaan kesehatannya tidak 
memungkinkan ditata-laksana di Puskesmas, perawatan 
dan pemeliharaan kesehatan dilakukan di sarana 
kesehatan berkompeten.  

n. BKJH dapat disimpan di rumah sakit sampai satu bulan 
sebelum dimulainya operasional embarkasi haji tahun 
berjalan. BKJH selanjutnya diserahkan kepada Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada 
jemaah haji sebelum keberangkatan ke embarkasi 
(asrama) haji. 

o. Direktur Rumah Sakit yang ditunjuk melaporkan hasil 
pemeriksaan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten Kota selambat-lambatnya tiga minggu sebelum 
operasional embarkasi haji dimulai. Formulir laporan 
terlampir. (Lampiran 14).  

p. Dinas Kesehatan wilayah setempat mengkoordinasikan 
kompilasi data kesehatan jemaah haji secara periodik dan 
memastikan pengirimannya ke Pusat Kesehatan Haji 
melalui media yang ditentukan.  

q. Data hasil pemeriksaan dan rekapitulasinya dapat 
disampaikan melalui surat elektronik ke Pusat Kesehatan 
Haji up Bidang  yang ruang lingkupnya meliputi kegiatan 
pemeriksaan kesehatan jemaah haji 

 
5. STANDAR PEMERIKSA 

Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua adalah Tim Pemeriksa 
Kesehatan yang akan menjalankan fungsi Penilaian Kesehatan 
Tahap Kedua, yang dapat meliputi Tim Pemeriksa Kesehatan 
Puskesmas dan Tim Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit 
Rujukan. Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Tahap Kedua 
diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan 
pertimbangan sebagai berikut :   

a. Tim Pemeriksa Kesehatan Rujukan sekurang-kurangnya 
terdiri dari : 

1). Dokter spesialis Penyakit Dalam, OBSGIN dan Bedah. 
2). Dokter Umum berkemampuan melakukan pemeriksaan 

General Check Up. 
3). satu orang perawat wanita,  
4). satu orang perawat pria, 
5). satu orang analis laboratorium kesehatan, 
 

b. Tenaga kesehatan yang ditetapkan sebagai Tim Pemeriksa 
Kesehatan Tahap Kedua harus mempunyai legalitas untuk 
melaksanakan fungsinya (mempunyai SIP yang masih 
berlaku bagi dokter, dan SK Jabatan Fungsional bagi tenaga 
kesehatan lain). 
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6. STANDAR  FASILITAS  
Pemeriksaan Kesehatan Non-Rujukan dilaksanakan di 
Puskesmas dan Pemeriksaan Kesehatan Rujukan 
dilaksanakan Rumah Sakit.  
Rumah Sakit Rujukan yang ditunjuk sebagai tempat 
pemeriksaan kesehatan mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut :   
a. Memiliki prasarana gedung yang memadai bagi pelayanan  
b. Memiliki fasilitas diagnostik lengkap dengan kalibrasi 

untuk pemeriksaan kesehatan General Check Up. 
c. Memiliki fasilitas laboratorium klinik 
d. Memiliki fasilitas pemeriksaan penunjang  yang 

dibutuhkan. 
e. Memiliki sarana dan manajemen catatan medik yang baik. 

 
 

C. PENETAPAN KELAIKAN KESEHATAN  
1. BATASAN 

Penetapan Kelaikan Kesehatan adalah upaya penentuan 
kelaikan jemaah haji untuk mengikuti perjalanan ibadah haji 
dari segi kesehatan, dengan mempertimbangkan hasil 
Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama dan Kedua melalui 
pertemuan yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut oleh 
Tim Pemeriksa Kesehatan Puskesmas, Tim Pemeriksa 
Kesehatan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 
dan Dinas Kesehatan Provinsi selambat-lambatnya dua 
minggu sebelum operasional embarkasi haji dimulai. 
 

2. FUNGSI 
Penetapan Kelaikan Kesehatan dilakukan untuk menentukan  
status kelaikan kesehatan jemaah haji mengikuti perjalanan 
ibadah haji. 
 

3. PROSEDUR UMUM 
a. Tim Pemeriksa Kesehatan Tahap Pertama dan Kedua 

dapat menyelenggarakan pertemuan Penetapan Kelaikan 
Kesehatan Jemaah Haji sejak dalam masa pemeriksaan 
kesehatan sampai selambat-lambatnya dua minggu 
sebelum operasional haji dimulai. 

b. Pertemuan Penetapan Kelaikan Kesehatan Jemaah Haji 
diselenggarakan oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota. 
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4. PROSEDUR PENETAPAN 
Prosedur Penetapan Kelaikan Kesehatan adalah tata cara 
pelaksanaan penetapan kelaikan kesehatan jemaah haji 
untuk mengikuti perjalanan ibadah haji, sebagai berikut : 
a. Pengumpulan BKJH yang memuat hasil pemeriksaan 

kesehatan, pengobatan, dan pemeliharaan kesehatan, dan 
kesimpulan pemeriksaan.  

b. Rekapitulasi hasil pemeriksaan jemaah haji dengan 
urutan sebagai berikut : 
1). Pengecekan kelengkapan data. 
2). Penilaian  kelaikan kesehatan berdasarkan kesimpulan 

pemeriksaan. 
3). Penentuan kelaikan kesehatan, ditulis dalam BKJH.  

c. Hasil penentuan kelaikan kesehatan jemaah haji 
dinyatakan dalam bentuk rekomendasi. 

d. Rekomendasi disampaikan kepada Bupati/Walikota, 
ditembuskan kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota, PPIH bidang kesehatan embarkasi, dan 
Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi. 
 

5. STANDAR KELAIKAN KESEHATAN 
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. Penetapan memenuhi 
syarat atau tidak memenuhi syarat kesehatan 
mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut : 
a. Status Kesehatan. Status kesehatan dikategorikan 

menjadi 4 (empat) yaitu Mandiri, Observasi, Pengawasan 
dan Tunda Kriteria kategori lihat tabel. (Lampiran 15)   

b. Peraturan Kesehatan Internasional dan Ketentuan 
Keselamatan Penerbangan.   
1). Peraturan Kesehatan Internasional menyebutkan jenis-

jenis penyakit menular tertentu sebagai alasan 
pelarangan kepada seseorang untuk keluar-masuk 
antar negara, yaitu ; 
a) Penyakit Karantina  

(1). Pes (plague) 
(2). Kolera (cholera) 
(3). Demam kuning (yellow fever) 
(4). Cacar (small pox) 
(5). Tifus bercak wabahi (typhus xanthomaticus 

infectiosa/louse borne typhus) 
(6). Demam balik-balik (louse borne relapsing fever) 
(7). Penyakit menular lain yang ditentukan kemudian 
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b) Penyakit menular, yang menjadi perhatian WHO  
(1). Tuberkulosis paru dengan BTA positip 
(2). Kusta tipe multi basiler 
(3). SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 
(4). Avian Influenza (AI) 
(5). Influenza A baru (H1N1) 
(6). Penyakit menular lain yang ditentukan kemudian 

c) Imunisasi meningitis meningokokus ACW135Y, 
dibuktikan dengan kartu ICV (International Certificate 
of Vaccination) yang sah  

2). Ketentuan Keselamatan Penerbangan 
a) Penyakit tertentu yang berisiko kematian 

dikarenakan ketinggian/penerbangan. 
b) Usia kehamilan   

c. Jemaah haji dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT 
apabila ;  
1). Status kesehatan termasuk kategori Tunda. 
2). Mengidap salah satu atau lebih penyakit menular 

tertentu pada saat di embarkasi.   
3). Tidak memenuhi persyaratan keselamatan 

penerbangan. 
 
 
 

III. PENUTUP 
 
Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji ini 
dipergunakan sebagai acuan dan standar penyelenggaraan 
pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan ke 
Arab Saudi. Adapun pengawasan dan pembinaan pelaksanaan 
selanjutnya dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi yang bersangkutan. 
Segenap ketentuan dalam petunjuk teknis ini agar dilaksanakan 
sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. 
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0BLampiran 1 
SURAT KETERANGAN  

PEMERIKSAAN KESEHATAN PERTAMA 
Golongan Darah

Kode Diagnosis

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alamat : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mengingat sumpah/janji jabatan dan tugas sebagai dokter sesuai Surat 
Keputusan tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Kesehatan Pertama, dengan 
ini menerangkan bahwa : 

Nama jemaah haji  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   bin/binti............................................ 
Umur   : . . . . . . . . tahun 
Jenis Kelamin  : Pria/Wanita  (coret yang tidak perlu) 
Pekerjaan  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamat  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Telah diperiksa pada tanggal ..... bulan ...... tahun 20....., dengan kesimpulan 
bahwa yang diperiksa : 

□ Memenuhi syarat kesehatan dengan baik  
□ Memenuhi syarat kesehatan dengan perhatian  
□ Memenuhi syarat kesehatan dengan catatan  
□ Tidak memenuhi syarat kesehatan.  

Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan pertama ini dipergunakan sebagai 
persyaratan untuk mengikuti perjalanan ibadah haji tahun ……… 

……………………..…… 20… 
Dokter Pemeriksa 

 
 

UDr.                                . 
NIP/NRPTT: 

 
Keterangan : 
 *) Kode diagnosis ditulis menurut kode ICD-X 
 Dibuat rangkap 3 untuk keperluan : 

1. Kantor Kementerian Agama 
2. Jemaah Haji yang bersangkutan 
3. Arsip 

 
 
 

Pas Foto 
4 x 6 cm 
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Lampiran 2  
PENATALAKSANAAN IMUNISASI MENINGITIS MENINGOKOKUS 

 
1. Imunisasi Meningitis meningokokus tetravalen pada jemaah haji diberikan 

minimal 10 hari sebelum keberangkatan ke Arab Saudi.  
2. Bila imunisasi diberikan kurang dari 10 hari terhitung saat keberangkatan 

ke Arab Saudi harus diberikan profilaksis dengan Ciprofloxacin 500 mg 
dosis tunggal. 

3. Komposisi Vaksin dan Kemasan 
Vaksin Tetravalent ACW135Y adalah preparat polisakarida murni yang 
diambil dari bahan Neisseria meningitidis group ACW135Y. Tersedia dua 
bentuk kemasan, yaitu dosis tunggal dan multi dosis (10 dosis). 

4. Cara Penyimpanan Vaksin 
a. Penyimpanan vaksin dalam lemari es pada suhu 2 - 8 º C. 
b. Pelarut dapat disimpan dalam suhu kamar 

5. Cara Pelarutan dan Cara Imunisasi  
a. Ambil cairan pelarut, seluruh cairan pelarut disedot ke dalam semprit 

kemudian dimasukkan ke dalam botol vaksin, kocok perlahan-lahan 
sampai vaksin larut semua. 

b. Vaksin yang telah dilarutkan dianjurkan untuk disimpan dalam termos 
es atau lemari es dengan suhu antara +2 dan +8 0C. Vaksin terlarut 
diketahui tetap stabil selama 1 (satu) bulan bila terjaga pada suhu +4 
0C, atau setidaknya selama 1 (satu) minggu bila terjaga pada suhu +25 
0C dan sekitar 4 (empat) hari bila terjaga pada suhu +37 0C. 

c. Vaksin disiapkan dengan semprit 1 cc dengan takaran dosis 0,5 cc 
untuk umur 2 tahun ke atas dan 0,3 cc untuk umur dibawah 2 tahun. 

d. Kulit di lengan kiri atas didesinfeksi dengan kapas alkohol  kemudian 
vaksin disuntikkan secara subkutan dalam.  

e. Vaksin yang telah disiapkan dalam semprit tidak dapat digunakan lagi 
setelah delapan jam karena alasan kontaminasi.   

6. Anti bodi terbentuk 10 hari setelah penyuntikan vaksin. Efikasi Vaksin 
95%. 

7. Kontra Indikasi 
Wanita hamil, panas tinggi serta bagi mereka yang peka atau alergi 
terhadap fenol. 

8. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) 
a. Hampir tidak ada, kadang-kadang timbul bercak kemerahan (skin rash) 

yang sangat ringan dan dapat terjadi syok/renjatan anafilaksis.  
b. Bila terjadi syok dapat diatasi dengan suntikan Adrenalin 1 : 1000 

dengan dosis 0,2 – 0,3 cc secara intra muskuler (IM).  
c. Untuk tindakan pengamanan, setelah dilakukan penyuntikan vaksin 

meningitis meningokokus tetravalen, pasien dianjurkan menunggu 30 
menit.  

9. Pencatatan 
a. Bukti legal vaksinasi adalah International Certificate of Vaccination 

(ICV) yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sesuai 
ketentuan yang berlaku.  

b. Dalam hal tindakan vaksinasi dilakukan oleh petugas Pemeriksaan 
Kesehatan, maka perlu diterbitkan Surat Keterangan Imunisasi 
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Meningitis Meningokokus yang ditandatangani oleh Dokter Tim 
Pemeriksa Kesehatan.  

c. Surat Keterangan Imunisasi Meningitis Meningokokus menjadi dasar 
penerbitan/legalisasi ICV oleh pihak yang berwenang di Kantor 
Kesehatan Pelabuhan (KKP). 

d. Tim Pemeriksa dapat membantu mengisi data vaksinasi pada kartu 
International Certificate of Vaccination (ICV), meliputi : nama jemaah 
haji, nomor paspor (bila sudah ada), tanggal penyuntikan vaksin, nama 
vaksin, nomor vaksin (batch number), dan dosis.  

e. Bagi jemaah haji yang tidak mempunyai bukti imunisasi Meningitis 
meningokokus tetravalen harus dilakukan penyuntikan vaksin di 
pelabuhan Embarkasi dan diberikan Cyprofloxacin 500 mg dosis 
tunggal sebagai profilaksis . Selanjutnya diterbitkan ICV untuk jemaah 
tersebut.  
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1BLampiran 3 
 

Surat Keterangan Vaksinasi  
 

 
5BLembar Pernyataan ini diberikan kepada : 
Nama  : ..................................................................................... 
                          bin/bt ......................................................................... 
Lahir  : ...................Tgl : ..../..../......... Kelamin   : Pria/Wanita 
No. Identitas : .......................................... Suku Bangsa : 
(KTP/SIM/Passpor*) 
 
sebagai Keterangan Telah Mendapatkan Imunisasi bagi Jemaah Haji Indonesia 
bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan vaksinasi atau menerima profilaksis 
untuk mencegah kejadian penularan penyakit selama melaksanakan ibadah haji, 
sesuai ketentuan Regulasi Kesehatan Internasional (International Health Regulation). 
 
 
 
 

Vaksin atau 
Profilaksis & 
Dosis 

Tanggal 
Pemberian 

Tanda Tangan 
& Nama Dokter 
Penanggung 
Jawab 

Pabrikan & No. 
Batch 
Vaksin/Profilaksis 

Masa 
Berlaku 

Instansi 

1.      

2.      

3.      
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2BLampiran 4 
 

BARTHEL INDEKS JEMAAH HAJI 
 
Penilaian berikut diadaptasikan untuk menilai kemampuan melakukan aktifitas sehari-
hari. Hasil penilaian berupa kesanggupan untuk melakukan aktifitas yang dinilai dengan 
ukuran-ukuran berikut secara mandiri, perlu pendampingan/ pengawasan, perlu 
bantuan atau ketergantungan. 

 
Bagian 1 : Penilaian fungsi Perawatan Diri 
Klien_______________________________Tanggal menaksir____________________ 

 

No FUNGSI SKOR KETERANGAN NILAI 

0 Inkontinensia/tak teratur 
(perlu enema) 

 

1 Kadang inkontinensia (sekali 
seminggu) 

 

1.  Pola Defekasi 

2 Teratur  

0 Inkontinensia, atau pakai 
kateter & tak terkontrol 

 

1 Kadang inkontinensia (maks. 
1x24 jam) 

 

2.  Pola Berkemih 

2 Teratur (untuk lebih dari 7 
hari) 

 

0 Butuh pertolongan orang lain  3.  Membersihkan Diri  
(melap muka, 
menyisir rambut, 
menyikat gigi) 

1 Mandiri 
 

0 Tergantung pertolongan 
orang lain 

 

2 

Perlu pertolongan beberapa 
aktivitas tapi dapat 
mengerjakan sendiri 
beberapa aktivitas yang lain 

 

4.  Penggunaan Toilet  
Pergi ke dan dari wc  
(melepas, memakai  
celana, menyeka,  
menyiram) 

3 Mandiri.  
0 Tidak mampu  

1 
Perlu seseorang menolong 
memotong tahu/ tempe/ 
Daging menu sayur dll. 

 
5.  Makan 

2 Mandiri.  
0 Tidak mampu  

1 Perlu bantuan untuk bisa 
duduk (2 org) 

 
6.  Berpindah tempat  

dari tidur ke ke 
duduk dan 
sebagainya. 2 Bantuan minimal (1 orang).  

0 Tidak mampu (imobil)  

1 Bisa berjalan dengan kursi 
roda 

 

2 Berjalan dengan bantuan 
satu  orang 

 

7.  Mobilitas / Berjalan 

3 Mandiri  
0 Tergantung orang lain  

1 Sebagian dibantu (misal 
mengancing baju) 

 
8.  Berpakaian    

(memakai baju) 

2 Mandiri.  
0 Tidak mampu  
1 Butuh pertolongan  

9.  Naik turun tangga 

2 Mandiri (naik turun)  
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0 Tergantung  orang lain  10.  Mandi 
1 Mandiri.  

 20 Mandiri  
 12-19 Ketergantungan Ringan  
 9-11 Ketergantungan Sedang  
 5-8 Ketergantungan Berat  
 

Skor  BAI 

0-4 Ketergantungan Total  
 
 

Bagian 2: Penilaian Fungsi Kerumahtanggaan dalam Aktivitas keseharian 
 

Klien_________________________________Tanggal menaksir__________________ 
 

N
O

 
 

ITEM 

A
N

G
K

A
 

TUGAS 

N
IL

A
I 

(P
re

st
as

i) 

1.  1.  Tidak bisa menggunakan telepon 
sama sekali  

 

 2.  Dapat menjawab telepon tetapi 
tidak bisa memutar angka 
telepon 

 

 3.  Dapat memutar angka telepon 
beberapa angka-angka terkenal. 
Termasuk menggunakan tombol 
yang dapat mempercepat 
panggilan (tombol redial) 

 

 

Telepon 

4.  Dapat menggunakan telepon 
atas prakarsa sendiri, mencari 
dan memutar angka telepon dan 
lain lain. 

 

2.  1.  Untuk berbelanja dengan 
sepenuhnya tidak mampu   

 

 2.  Perlu ditemani pada setiap 
berbelanja  

 

 3.  Dapat berbelanja sendiri untuk 
pembelian kecil 

 

 

Belanja ( jangan 
 meliputi 
pengangkutan 
 di sini - menilai 
pada item 6) 

4.  Dapat berbelanja sendiri dengan 
bebas 

 

3.  1.  Makanan Harus disiapkan dan 
dilayani  

 

 2.  Dapat memanaskan dan 
menyiapkan makanan sendiri, 
atau dapat menyiapkan 
makanan sendiri tetapi menjaga 
kecukupan diet ( lihat catatan di 
bawah) 

 

 

Persiapan 
Makanan 

3.  Dapat menyiapkan makanan 
dengan cukup jika disediakan 
sesuai ramuan 
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 4.  Dapat merencanakan, 
menyiapkan, menyediakan 
makanan cukup [dengan bebas 

 

4.  1.  Tidak bisa mengerjakan tugas 
kerumah-tanggaan manapun 

 

 2.  Dapat melaksanakan beberapa 
tugas ringan  sehari-hari  tetapi 
tidak pada suatu tingkatan yang 
diperlukan untuk memelihara 
suatu standard kebersihan 
tertentu yang bisa diterima ( 
lihat catatan di bawah) 

 

 3.  Dapat melaksanakan tugas 
ringan  sehari-hari,  misalnya 
yang membilas, membersihkan 
debu 

 

 

Kerumah-
Tanggaan 

4.  Dapat memelihara kebersihan 
rumah dengan bebas 

 

5.  1.  Semua binatu harus dilakukan 
oleh (orang) yang lain 

 

 2.  Dapat mencuci benda-benda  
kecil, membilas kaos kaki, 
stocking, dll 

 

 3.  Dapat melakukan binatu pribadi 
tetapi memerlukan bantuan 
dengan barang yang lebih berat 
seperti selimut dan handuk 

 

 

Binatu  
( tidak termasuk 
penyetrikaan ) 
 

4.  Dapat melakukan binatu sendiri 
dengan sepenuhnya 

 

6.  1.  Perlu bantuan secara manual 
dari 1 orang atau lebih atau 
tidak bepergian sama sekali 

 

 2.  Bepergian terbatas 
menggunakan taksi atau mobil 
dengan bantuan satu lain orang 

 

 3.  Dapat bepergian dengan 
angkutan umum bila ditemani 
atau dibantu oleh orang lain 

 

 

Pola Transportasi 

4.  Dapat bepergian dengan bebas 
dengan pengangkutan umum 
atau dapat mengemudi mobil. 
Termasuk perjalanan dengan 
taksi, tetapi  tidak termasuk 
dengan menggunakan angkutan 
publik. 

 

7.  1.  Tidak mampu 
meracik/mengambil obat untuk 
diri sendiri  

 

 

Kemampuan 
Pengobatan 
Mandiri 

2.  Dapat diharapkan mampu 
melakukan pengobatan sendiri 
(minum obat) jika obat  telah 
disiapkan dengan dosis terpisah 
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 3.  Dapat diharapkan mampu 
mengambil obat dengan dosis 
benar dan pada waktu benar 

 

8.  1.  Tidak mampu untuk menangani 
keuangan 

 

 2.  Dapat mengatur pembelanjaan 
sehari-hari, tetapi perlu bantuan 
perbankan, pembelian umum dll 

 

 

Kemampuan 
untuk menangani 
Keuangan 

3.  Dapat mengatur berbagai hal 
tentang keuangan dengan bebas 
( anggaran,  menulis cek, 
membayar sewa, 
rekening/daftar, pergi ke bank), 
mengumpulkan dan menjejaki 
pendapatan 

 

 Total score ( maksimal 30)  
 
Petunjuk Penilaian Umum 
1. Nilai yang diperoleh adalah kemampuan orang  sesungguhnya, yang pada 

umumnya lebih dari yang biasa dilakukan mereka sesungguhnya. Di dalam 
menaksir kemampuan, tidak hanya mempertimbangkan fungsi fisik tetapi juga 
pengamatan kemampuan berpikir ( seperti permasalahan yang disebabkan oleh 
dementia atau suatu cacat intelektual) dan perilaku ( seperti perilaku tertentu 
yang tak dapat diramalkan cenderung membahayakan). Klien yang mampu 
sepenuhnya mengerjakan tugas/fungsi yang terkait dengan kemampuan lisan, 
seharusnya tidak dinilai secara  mandiri ( dan oleh karena itu harus dinilai 
sebagai angka 2 atau 3). 

2. Di dalam menilai suatu yang sudah tidak relevan ( sebagai contoh, orang tidak 
mempunyai telepon atau tidak ada toko di lingkungan sekitar, hampiran atau 
tidak menggunakan pengobatan), tingkat nilai didasarkan pada kemampuan 
orang  pada  situasi lain yang benar-benar relevan dengan  situasi mereka. 

3. Ketika menaksir hal yang berkaitan dengan diet/makanan, cukup dengan 
perangkat ini atau bisa juga dengan menggunakan standard lain yang bisa 
diterima dengan  mempertimbangkan aspek sosial orang  yang bersangkutan dan 
konteks budaya. Tingkat nilai didasarkan pada  relevansinya atau konteks yang 
ada, bukan dengan memaksakan tingkat penilaian dengan menggunakan 
perangkat ini. 

 
Bagian 3 : Penilaian Fungsi Perilaku  
Klien ______________________________ Tanggal menaksir_______________ 
  

N
O

 

ITEM 

A
N

G
K

A
 

Pendamping  dan/atau 
Orang Yang Diperlukan 

Melayani N
IL

A
I 

1. PERMASALAHAN MENGEMBARA (KELUYURAN) ATAU 
PERILAKU MENGGANGGU 

 

 Terus-menerus 1 Perlu monitoring untuk 
kekambuhan dan pengawasan 

 

 Sebentar-sebentar 2 Perlu monitoring untuk 
kekambuhan dan pengawasan 
sehari-hari yang tidak ketat  

 

 Kadangkala 3 Perlu monitoring tetapi tidak 
perlu pengawasan secara 
teratur 
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 Tidak ada 4 Tidak perlu monitoring (belum 
pernah berperilaku dimaksud 
di masa lalu) 

 

2. KEKACAUAN VERBAL  ATAU GANGGUAN VERBAL  
 Terus-menerus 1 Perlu monitoring untuk 

kekambuhan dan pengawasan 
 

 Sebentar-sebentar 2 Perlu monitoring untuk 
kekambuhan dan pengawasan 
sehari-hari yang tidak ketat  

 

 Kadangkala 3 Perlu monitoring tetapi tidak 
perlu pengawasan secara 
teratur 

 

 Tidak ada 4 Tidak perlu monitoring (belum 
pernah berperilaku dimaksud 
di masa lalu) 

 

3. AGRESIFITAS  FISIK  
 Terus-menerus 1 Perlu monitoring untuk 

kekambuhan dan pengawasan 
 

 Sebentar-sebentar 2 Perlu monitoring untuk 
kekambuhan dan pengawasan 
sehari-hari yang tidak ketat  

 

 Kadangkala 3 Perlu monitoring tetapi tidak 
perlu pengawasan secara 
teratur 

 

 Tidak ada 4 Tidak perlu monitoring (belum 
pernah berperilaku dimaksud 
di masa lalu) 

 

4. KETERGANTUNGAN EMOSIONAL  
 Terus-menerus 1 Perlu monitoring untuk 

kekambuhan dan pengawasan 
 

 Sebentar-sebentar 2 Perlu monitoring untuk 
kekambuhan dan pengawasan 
sehari-hari yang tidak ketat  

 

 Kadangkala 3 Perlu monitoring tetapi tidak 
perlu pengawasan secara 
teratur 

 

 Tidak ada 4 Tidak perlu monitoring (belum 
pernah berperilaku dimaksud 
di masa lalu) 

 

5. MEMBAHAYAKAN DIRI  SENDIRI ATAU ORANG LAIN  
 Terus-menerus 1 Perlu monitoring untuk 

kekambuhan dan pengawasan 
 

 Sebentar-sebentar 2 Perlu monitoring untuk 
kekambuhan dan pengawasan 
sehari-hari yang tidak ketat  

 

 Kadangkala 3 Perlu monitoring tetapi tidak 
perlu pengawasan secara 
teratur 

 

  Tidak ada 4 Tidak perlu monitoring (belum 
pernah berperilaku dimaksud 
di masa lalu) 

 

 Total skor maksimal 20  
  
Instruksi Penilaian Umum 
1. Pertimbangkan semua sumber informasi (diskusikan dengan klien dan 

pendamping, staf, dll seperti yang dapat anda amati). 
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2. Jika anda mempunyai informasi tidak cukup untuk membuat suatu 
penilaian/beban maksimum, nilailah dengan angka 4 ‘tidak ada’. 

3. Tidak Ada berarti  bahwa anda tidak menemukan klien tidak mengalami keadaan 
tertentu di masa lalu. 

4. Monitoring berarti bahwa anda menemukan klien telah terlibat dalam perilaku 
tertentu di masa lalu. Pemberi layanan kesehatan sekarang dan yang akan perlu 
melakukan pengamatan terhadap klien, mewaspadai kemungkinan munculnya   
keadaan serupa dan perlu mengambil tindakan pencegahan berupa  intervensi 
yang sesuai untuk mencegah kekambuhan. 

5. Pengawasan berarti bahwa pemberi layanan kesehatan harus memastikan bahwa 
situasi spesifik atau pemicu yang mungkin memberi pengaruh kepada perilaku 
tertentu tidak terjadi, atau diatur dengan cara-cara yang dapat menekan 
seminimal mungkin. 

6. Sehari-hari berarti periode dua puluh empat jam. 
7. Pertanyaan 1 meliputi keluyuran malam hari dan juga klien pergi dari rumah 

atau, sedang dalam pengembaraan, bertentangan dengan kebiasaan orang lain 
atau mereka sendiri. 

8. Pertanyaan 2 meliputi bahasa yang mengandung kutukan dan ancaman secar 
lisan yang mengarah pada keluarga, pendamping, tetangga atau orang lain dalam 
suatu organisasi. Juga meliputi perilaku yang menyebabkan kegaduhan yang 
cukup mengganggu orang lain. Kegaduhan tersebut mungkin kombinasi yang 
berkenaan dengan suara orang (teriakan), atau suara gaduh  tidak berkenaan 
dengan teriakan seperti derik mebel atau benda lain. 

9. Pertanyaan 3 meliputi perilaku fisik dengan melakukan ancaman dan 
mempunyai potensi untuk merugikan anggota keluarga, pendamping, tetangga 
atau anggota lain dalam suatu organisasi. Termasuk di dalamnya, tetapi tidak 
terbatas pada, memukul, mendorong, menendang atau menggigit. 

10. Pertanyaan 4 terbatas pada perilaku berikut: ( a) perlawanan aktif dan pasif 
selain dari agresifitas fisik ( b) mencari-cari perhatian ( c) perilaku manipulatif 
dan/atau ( 4) penarikan diri. 

11. Pertanyaan 5 hanya menunjuk pada perilaku high-risk. Meliputi perilaku yang 
menuntut pengawasan atau intervensi dan strategi untuk meminimalkan bahaya 
tersebut. Contoh . seperti (itu) meliputi perilaku kebiasaan merokok tak aman, 
berjalan tanpa alat bantuan yang diperlukan, mengeluarkan diri melalui jendela, 
memotong bagian tubuh diri-sendiri dan kecenderungan bunuh diri. Pertanyaan 
ini berkisar pada perilaku dan tidak dapat diterapkan/berlaku pada klien yang 
sedang mendapatkan perawatan medis yang dapat menyebabkan perlukaan, 
sebagai contoh, mengepas atau hilangnya kesadaran. Tidak  dapat 
diterapkan/berlaku pada perilaku jangka panjang yang mungkin dapat merusak 
atau mengurangi kesehatan, seperti kebiasaan merokok atau  tidak terpenuhinya 
unsur diet tertentu. Dapat diterapkan/berlaku pada kondisi yang mengandung 
ancaman merugikan.  
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3BLampiran 5 
ALGORITME PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA 

 
 
Pemeriksaan yang dilakukan : 
 
Anamnesis : 
 
a. Keluhan fisik murni : keluhan fisik atau jasmaniah murni tanpa keluhan 

mental emosional. 
 
b. Keluhan fisik ganda : 

Keluhan fisik yang disertai dengan keluhan emosional dan satu sama lain 
berkaitan, seperti : demam tifoid disertai kesadaran menurun, cerebral 
malaria disertai kesadaran menurun. 
 

c. Keluhan psikosomatik : 
Keluhan fisik yang biasanya berlatar belakang faktor emosional, biasanya 
berhubungan dengan ketujuh sistem tubuh manusia, yaitu : 
1) Kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah) : berdebar-debar, 

tengkuk pegal, tekanan darah tinggi. 
2) Gastrointestinal (sistem pencernaan) : ulu hati sakit, perut sakit, 

kembung, mencret kronis. 
3) Traktus respiratorius (sistem pernapasan) : sesak napas, asma. 
4) Dermis (kulit) : gatal-gatal, eksim. 
5) Muskuloskeletal (otot dan tulang) : encok/rematik, pegal-pegal, sakit 

kepala, kejang. 
6) Endokrin (kelenjar endokrin) : banyak keringat, sering gugup, 

gangguan haid. 
7) Traktus urogenital (sistem kemih dan kelamin) : ngompol, impoten, 

napsu seks berlebihan/kurang. 
 

d. Keluhan mental emosional  
Keluhan yang jelas berlatar belakang faktor mental emosional, yaitu 
berkaitan dengan masalah alam perasaan, alam pikiran, dan perilaku, 
dapat dibagi dalam lima kelompok keluhan : 
1) Susah tidur atau gangguan tidur, perilaku antisosial, agresif, 

menantang. 
2) Gelisah, mengamuk, mengacau, ketakutan, curiga, cemburu, menarik 

diri, perilaku aneh,/kacau, mendengar suara bisikan. 
3) Murung, mudah tersinggung, banyak menangis/tertawa, 

gembira/sedih, banyak bicara/membisu, hiperaktif/pasif. 
4) Kecemasan yang tidak rasional dan perilaku menghindar, cemas, was-

was, panik, takut yang tidak rasional/fobia, prestasi kerja menurun. 
5) Sering menggunakan obat penenang/tidur/alkohol/ganja. 
 

e. Pertanyaan lain - 
1) Sudah berapa lama keluhan itu ada (lebih 3 bulan) dan timbul berapa 

kali dalam satu bulan? (1x/bulan) 
2) Apakah keluhan itu timbul bila ada stres atau bila sedang banyak 

pikiran? (ya) 
3) Bagaimana dengan produktivitas kerja, gairah belajar, napsu makan, 

dan gairah seksual? (menurun secara bermakna) 
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4) Apakah ada masalah dalam keluarga/pekerjaan/masyarakat? (ya) 
5) Apakah selama ini menggunakan obat tidur/penenang, alkohol, rokok, 

narkotik, dan atau zat psikoaktif lainnya tanpa petunjuk dokter? (ya) 
Bila salah satu pertanyaan di atas dijawab seperti jawaban yang dikurung, 
maka dapat dikatakan bahwa pasien itu mempunyai masalah kesehatan 
jiwa. 
 

Pemeriksaan fisik mengikuti cara-cara fisik diagnostik. 
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Lampiran 6 
TES KEBUGARAN 

  
Tes Kebugaran dilakukan dengan tujuan menilai tingkat kebugaran seseorang.  Tes 
Kebugaran dapat juga dipakai untuk mengetahui adakah peningkatan kebugaran 
atau kesanggupan fisik seseorang setelah menjalani latihan (pembinaan) fisik selama 
periode waktu tertentu. Berbagai metode dapat dipakai untuk menilai kebugaran. 
Berikut ini tersedia dua metode tes, yakni Tes Kebugaran Harvard (Harvard Step Test) 
dan Tes Jalan Rockport (Rockport Walk Test).  
 

I. Tes Kebugaran Harvard  
A. Diskripsi ;  

Harvard Step Test adalah tes kebugaran (kesanggupan jasmani) dengan cara 
perlakuan naik turun bangku untuk mengetahui kesanggupan kardiovaskuler 
seseorang, dengan parameter penilaian frekuensi nadi. 
Tes ini bermanfaat bagi penilaian kemampuan fisik seorang jemaah untuk 
melakukan thawaf dan sa’i sebagai rukun ibadah haji.  

B. Kontra Indikasi 
1. Penderita (tersangka)  infark miokard akut. 
2. Penderita penyakit jantung organik (bawaan), dengan EKG istirahat 

normal. 
3. EKG istrirahat abnormal. 
4. Penderita dengan terapi digitalis atau dalam keadaan hipokalemi 

C. Alat : 
1. Pengukur waktu ; arloji atau stopwatch 
2. Bangku Harvard setinggi 48,26 cm (19 inchi) 
3. Metronom (frekuensi 2 X ayunan per detik) 

D. Persiapan Tes 
Lakukan skrining awal kesiapan melakukan tes dengan kuesioner PAR-Q : 

 Jemaah haji dengan jawaban TIDAK pada semua pertanyaan, dapat 
melakukan tes ini 

 Jemaah haji dengan satu atau lebih jawaban YA, memerlukan 
pertimbangan medis untuk melakukan tes ini. Konsultasikan dengan 
dokter ahli bila perlu.   

E. Tata Kerja  
1. Mintalah jemaah haji berdiri menghadap bangku Harvard setinggi 19 inchi 

dengan tenang serta penuh perhatian. Metronom (sebelumnya telah dicek 
ketelitiannya dan diatur untuk memberikan irama dengan kecepatan 120 
kali per menit) mulai dijalankan. 

2. Suruhlah jemaah haji menempatkan salah satu kakinya (yang kanan 
ataupun yang kiri) di atas bangku tepat pada suatu detikan metronom.  

3. Pada detikan kedua, kaki lainnya dinaikkan ke atas bangku, sehingga 
jemaah haji berdiri tegak diatasnya. 

4. Pada detikan ketiga, kaki yang pertama kali naik ke atas bangku 
diturunkan. 

5. Pada detikan keempat kaki yang masih di atas bangku diturunkan pula, 
sehingga jemaah haji berdiri tegak di depan bangku. 

6. Siklus tersebut diulangi terus-menerus sampai jemaah haji tidak kuat lagi, 
tetapi tidak lebih dari 5 menit. 

7. Segera sesudah itu, jemaah haji disuruh duduk dan denyut nadinya 
dihitung selama 30 detik, 3 kali berturut-turut, masing-masing dari : 
1’-1’30’’, dari 2’-2’30’’ dan dari 3’-30’’ 

8. Lamanya percobaan yang dilakukan dihitung dengan menggunakan 
stopwatch. 
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F. Cara menghitung indeks kesanggupan jasmani serta penilaiannya dapat 
dilakukan dengan 2 cara: 
1. Cara Lambat 

a. Rumus 
              Indeks Kesanggupan Jasmani =  U     Lama naik-turun (detik)X 100___ 

                                       2X jml ketiga harga denyut nadi tiap 30’’ 
b. Penilaiannya: 

1). Kurang dari 55 = kesanggupan kurang 
2). 55 – 64  = kesanggupan sedang 
3). 65 - 79  = kesanggupan cukup 
4). 80 – 89  = kesanggupan baik 
5). Lebih dari 90   = kesanggupan amat baik 

 
2. Cara Cepat 

a. Dengan Rumus: 
Indeks Kesanggupan Jasmani =  U     Lama naik-turun (detik)X 100  _  

5,5 X harga denyut nadi selam 30’’ pertama 
 

b. Penilaiannya: 
1). Kurang dari 50 = kurang 
2). 50 – 80  = sedang 
3). Lebih dari 80 = baik 

 
 
 

c. Dengan Daftar 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

Petunjuk : 
 Carilah baris yang berhubungan dengan lamanya percobaan 
 Carilah lajur yang berhubungan dengan banyaknya denyut nadi selama 30” pertama 
 Indeks Kesanggupan Jasmani terdapat dipersilangan baris dan lajur 

 
II. Tes Jalan Rockport 

A. Deskripsi 
Tes Jalan Rockport merupakan salah satu metode yang biasa dipakai untuk 
menilai kesanggupan kardiovaskuler saat beraktivitas fisik dengan 
mengestimasi kapasitas aerobik. Orang yang dites diminta berjalan secepat 
mungkin (sesuai kesanggupan) sejauh 1 mil, lalu dihitung waktu tempuhnya 
(dalam menit) dan denyut nadinya dalam satu menit. Tes ini dapat dilakukan 

Lamanya 

percobaan 40-44 45-49 50-59 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90

0"-20" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

0'30"-0'59" 20 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10

1'0"-1'29" 30 30 25 25 20 20 20 20 15 15 15

1'30"-1'59" 45 40 45 35 30 30 25 25 25 20 20

2'0"-2'29" 60 50 45 45 40 35 35 30 30 30 25

2'30-2'59" 70 65 60 55 50 45 40 40 35 35 35

3'0"-3'29" 85 75 70 60 55 55 50 45 45 40 40

3'30"-3'59" 100 85 80 70 65 60 55 55 50 45 45

4'0"-4'29" 110 100 90 80 75 70 65 60 55 55 50

4'30"-4'59" 125 110 100 90 85 75 70 65 60 60 55

5'0" 130 115 105 95 90 80 75 70 65 65 60

Pemulihan nadi dari 1 menit hingga 1 1/2 menit



 33

pada semua orang, baik pria maupun wanita, setelah dinyatakan aman untuk 
melakukannya oleh dokter pemeriksa. Tes ini mudah dilakukan, tidak 
memerlukan banyak peralatan, dan murah.  

B. Alat yang digunakan 
 Pengukur waktu : jam dengan penunjuk detik atau stopwatch 
 lintasan halus sejauh 1 mil/1609 meter (bisa bolak-balik dengan total 

jarak 1 mil/1609 meter) 
C. Persiapan tes 

Lakukan skrining awal kesiapan melakukan tes dengan kuesioner PAR-Q : 
 Jemaah haji dengan jawaban TIDAK pada semua pertanyaan, dapat 

melakukan tes ini 
 Jemaah haji dengan satu atau lebih jawaban YA, memerlukan 

pertimbangan medis untuk melakukan tes ini. Konsultasikan dengan 
dokter ahli bila perlu.   

D. Tata Kerja 
1.  Catat data yang diperlukan untuk perhitungan : umur, jenis   kelamin, 

berat badan   
2. Sebelum melakukan tes, lakukan peregangan seluruh tubuh terutama otot-

otot tungkai dan diakhiri dengan pemanasan berupa berjalan secara 
perlahan    

3. Berjalan cepat atau berlari secara konstan semampunya pada jarak yang 
telah ditentukan (1,6 km), pada lintasan yang datar : lurus atau berputar 
(lapangan bola standar : keliling 400 m)  

4.   Peserta tes berdiri di belakang garis “start”. 
5. Setelah aba-aba “siap” peserta tes mengambil sikap start berdiri, siap 

untuk berjalan cepat atau berlari. 
6. Mulailah berjalan secepat mungkin (sesuai kesanggupan)   sejauh 1 mil 

(1609 meter) pada lintasan yang disediakan. 
7. Catat waktu (dalam menit) yang diperlukan untuk menempuh jarak 1 mil 
8. Segera setelah selesai menempuh jarak 1 mil, hitung denyut nadi dalam 1 

menit 
9. Hitung VO2max menggunakan rumus : 

132.853 - (0.0769 × berat badan) - (0.3877 × umur) + (6.315 × jenis 
kelamin) - (3.2649 × waktu tempuh) - (0.1565 × denyut nadi)  

Dengan : 

• berat badan dalam Pound (1 kg = 2,2 Pound) 
• pria = 1; wanita = 0 
• waktu tempuh dalam menit, sampai perseratus menit (misal : 8 menit 30 

detik ditulis 8,50 menit)  
• denyut nadi dalam kali/menit 
• umur dalam tahun  

Interpretasi hasil VO2max : 

Umur (th)  Pria Wanita 
Low Fit <37.1 <30.6 
Moderate Fit 37.1 - 44.2 30.6 - 36.6 

20 - 29 

High Fit 44.3+ 36.7+ 
    

Low Fit <35.3 <28.7 
Moderate Fit 35.3 - 42.4 28.7 - 34.6 

30 - 39 

High Fit 42.5+ 34.7+ 
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Low Fit <33.0 <26.5 
Moderate Fit 33.0 - 39.9 26.5 - 32.3 

40 - 49 

High Fit 40.0+ 32.4+ 
    

Low Fit <31.4 <25.1 
Moderate Fit 31.4 - 39.3 25.1 - 31.3 

50 - 59 

High Fit 39.4+ 31.4+ 
    

Low Fit <28.3 <21.9 
Moderate Fit 28.3 - 36.1 21.9 - 28.2 

60 ke atas 

High Fit 36.2+ 28.3+ 
 

 
• Tabel Hubungan waktu tempuh – VO2Max 

Waktu tempuh dihitung setelah menyelesaikan jarak 1   mil/1,609 km.  
Catat waktu tempuh (menit & detik), dan dilihat ke tabel nilai VO2Max 

 
 

Tabel 1 
                   Hubungan Waktu Tempuh – VO2Max 
 

No. 
 

Waktu Tempuh 
VO2Max 

ml/kg/menit 
1 5’18” – 5’23” 62 
2 5’24” – 5’29” 61 
3 5’30” – 5’35” 60 
4 5’36” – 5’42” 59 
5 5’43” – 5’49” 58 
6 5’50” – 5’56” 57 

7 5’57” – 6’04” 56 
8 6’05” – 6’12” 55 
9 6’13” – 6’20” 54 
10 6’21” – 6’29” 53 
11 6’30” – 6’38” 52 
12 6’39” – 6’48” 51 
13 6’49” – 6’57” 50 
14 6’58” – 7’08” 49 
15 7’09” – 7’19” 48 
16 7’20” – 7’31” 47 
17 7’32” – 7’43” 46 
18 7’44” – 7’56” 45 
19 7’57” – 8’10” 44 
20 8’11” – 8’24” 43 
21 8’25” – 8’40” 42 
22 8’41” – 8’56” 41 
23 8’57” – 9’14” 40 
24 9’15” – 9’32” 39 
25 9’33” – 9’52” 38 
26 9’53” – 10’14” 37 
27 10’15” – 10’36” 36 
28 10’37” – 11’01” 35 
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29 11’02” – 11’28” 34 
30 11’29” – 11’57” 33 
31 11’58” – 12’29” 32 
32 12’30” – 13’03 31 
33 13’04” – 13’41” 30 
34 13’42” – 14’23” 29 
35 14’24” – 15’08” 28 
36 15’09” – 16’00” 27 
37 16’01” – 16’57” 26 
38 16’58” – 18’02” 25 
39 18’03” – 19’15” 24 
40 19’16” – 20’39” 23 
41 20’40” – 22’17” 22 
42 22’18” – 24’11” 21 

 
 
Setelah mendapatkan nilai VO2max, tingkat daya tahan jantung-paru dapat 
diketahui dengan menggunakan tabel Klasifikasi kapasitas aerobik berdasarkan 
jenis kelamin dan usia 
 
 

TABEL 
KLASIFIKASI KAPASITAS AEROBIK MENURUT  AHA  

(American of Heart Association) -  1972 
 

Umur 
 

Low 
(kurang 
sekali) 

 
Fair 

(kurang) 

 
Average 
(cukup) 

 

 
Good 
(baik) 

 
High 

(Baik sekali) 

 
Wanita 

     

 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69  

 

< 24 

< 20 

< 17 

< 15 

< 13 

 

24 – 30 

20 – 27 

17 – 23 

15 – 20 

13 – 17 

 

31 – 37 

28 – 33 

24 – 30 

21 – 27 

18 – 23  

 

38 – 48 

34 – 44 

31 – 41 

28 – 37 

24 – 34  

 

49+ 

45+ 

42+ 

38+ 

35+ 

 
Pria/ 
Men 

     

 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49  

50 – 59 

60 – 69 

 

< 25 

< 23 

< 20 

< 18 

< 16 

 

25 – 33 

23 – 30 

20 – 26 

18 – 24 

16 – 22  

 

34 – 42 

31 – 38 

27 – 35 

25 – 33 

23 – 30  

 

43 – 52 

39 – 48 

36 – 44 

34 – 42 

31 – 40  

 

53+ 

49+ 

45+ 

43+ 

41+ 
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Contoh: Laki-laki 50 tahun, waktu tempuh 12 menit 30         detik (= 12,5 
menit),  maka : VO2Max = 31 
Kemudian lihat di tabel  Laki-laki umur 50 -59,  nilai 31    dengan 
kalsifikasi Kapasitas aerobic Ucukup 

 
 
 
Kuesioner Kesiapan Aktivitas Fisik (Physical Activity Readiness 
Questionnaire/PAR-Q Revisi 2002) 

Sumber : Canada's Physical Activity Guide to Healthy Active Living, Health Canada, 1998 
Uhttp://www.hc-sc.gc.ca/hppb/paguide/pdf/guideEng.pdf 

 
Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh jemaah haji sebelum 
menjalani tes kebugaran. Daftar pertanyaan ini diadaptasi dari PAR-Q revisi 2002, 
yang dikeluarkan oleh Canadian Society for Exercise Physiology. Mintalah jemaah haji 
untuk menjawab kuesioner ini secara jujur, dengan jawaban YA atau TIDAK.   
 
1. Apakah sebelum ini dokter pernah menyatakan bahwa anda memiliki gangguan 

jantung dan karenanya anda hanya boleh melakukan aktivitas fisik yang 
direkomendasikan dokter?  
                                                                                    (YA / TIDAK) 

 
2. Apakah anda merasakan nyeri dada ketika melakukan aktivitas fisik?                       

(YA / TIDAK) 
  

3. Dalam sebulan terakhir, pernahkah anda merasakan nyeri dada ketika anda 
sedang tidak melakukan aktivitas fisik atau sedang beristirahat?   
                        (YA / TIDAK) 

 
4. Apakah anda kehilangan keseimbangan karena dizziness atau pernahkah anda 

kehilangan kesadaran?                      (YA / TIDAK)  
 
5. Apakah anda mengalami gangguan pada tulang atau persendian (misalnya 

punggung, lutut, atau hip) yang dapat menjadi berat bila anda mengubah 
aktivitas fisik yang biasa anda lakukan?                                      
(YA / TIDAK)  

 
6. Apakah dokter anda saat ini minum atau seharusnya minum obat yang 

diresepkan dokter untuk tekanan darah atau gangguan jantung?   
                                    (YA / TIDAK)  

 
7. Apakah anda mengetahui ada alasan lain sehingga anda sebaiknya tidak 

melakukan aktivitas fisik?                                   (YA / TIDAK)  
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Lampiran 7 
SALINAN SKB 

 
KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 
DAN 

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR : 458 TAHUN 2000 

NOMOR : 1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000 
 

TENTANG 
CALON HAJI WANITA HAMIL UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI 

 
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

DAN 
MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL 

REPUBLIK INDONESIA 
 
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pembinaan, 

pelayanan, dan perlindungan terhadap jemaah haji, 
dipandang perlu memberi kesempatan untuk dapat 
melaksanakan ibadah haji bagi calon haji wanita 
hamil; 

  b. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di 
atas, perlu dilakukan penentuan kriteria bagi calon 
haji wanita hamil sesuai dengan kemampuan kondisi 
kehamilannya agar dapat terlaksana dengan aman, 
tertib, lancar, dan sempurna; 

  c. Bahwa dengan sehubungan dengan butir a dan b di 
atas, maka dipandang perlu meninjau kembali 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Kesehatan Nomor 135A tahun 1995 dan Nomor 
257/Menkes/SKB/III/1995 tentang Penundaan 
Calon Haji Wanita Hamil Untuk Melaksanakan 
Ibadah Haji. 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji; 
  2. Keputusan Presiden RI Nomor 136 tahun 1999 

tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian yang telah diubah dan 
disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI 
Nomor 147 tahun 1999; 

  3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 
321/Menkes.Per/X/1978 tentang Pengamanan 
Kesehatan Perjalanan Haji; 

  4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Agama dengan segala perubahannya 
terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
75 tahun 1984; 
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  5. Keputusa Menteri Agama RI dan Menteri Kesehatan 
RI Nomor 294 tahun 1986 dan Nomor 
788/Menkes/SKB/XI/1986 tentang Bimbingan 
Terpadu Program Terpadu Program Kesehatan 
Melalui Jalur Agama; 

  6. Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 
1117/Menkes/SK/XII/1992 tentang Pengamanan 
Kesehatan Jemaah Haji Indonesia; 

  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

    
   MEMUTUSKAN 
Menetapkan :  KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA 

REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KESEHATAN 
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG CALON HAJI WANITA HAMIL 
UNTUK MELAKSANAKAN IBADAH HAJI 

    
 

Pasal 1 
Yang dimaksud dengan calon haji wanita hamil adalah calon haji wanita 
berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan tes positip hamil. 
 

Pasal 2 
Calon haji wanita hamil yang diijinkan untuk menunaikan ibadah haji harus 
memenuhi persyaratan : 
a. telah mendapat suntikan vaksinasi meningitis paling lama 2 (dua) tahun 

sebelum keberangkatan haji dengan bukti International Certivicate of 
Vaccination (ICV) yang sah. 

b. pada saat berangkat dari embarkasi usia kehamilan mencapai sekurang-
kurangnya 14 (empat belas) minggu dan sebanyak-banyaknya 26 (dua 
puluh enam) minggu.  

c. tidak tergolong dalam kehamilan risiko tinggi, baik untuk ibu serta 
janinnya, yang dinyatakan dengan keterangan dari dokter spesialis 
kebidanan dan penyakit kandungan yang memiliki surat ijin praktik. 

d. menyerahkan surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang 
ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh suaminya atau 
pihak keluarganya yang lain sebagaimana contoh formulir terlampir. 

 
Pasal 3 

Apabila jemaah haji wanita hamil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
melahirkan di perjalanan atau di Arab Saudi, maka ia harus menanggung 
biaya melahirkan dan tiket pesawat bayinya kembali ke tanah air. 
 

Pasal 4 
Dalam pelaksanaan kerjasama ini, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dan 
Kesejahteraan Sosial, masing-masing bertanggung jawab sesuai tugas dan 
fungsinya masing-masing. 
 

Pasal 5 
Yang terkait dalam pelaksanaan kerjasama ini adalah : 
a. seluruh jajaran Kementerian Agama Tingkat Pusat, Provinsi, 

Kabupaten/Kota, dan Kecamatan 
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b. seluruh jajaran instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang 
kesehatan di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. 

 
Pasal 6 

Dengan berlakunya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama 
Nomor 135A tahun 1995 dan Nomor 257/Menkes/SKB/III/1995 tentang 
Penundaan Calon Haji Wanita Hamil Untuk Melaksanakan Ibadah Haji 
dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 7 
Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
     Ditetapkan di Jakarta 
     pada tanggal 13 Nopember 2000 
 
MENTERI KESEHATAN 
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL                 MENTERI AGAMA 
REPUBLIK INDONESIA            REPUBLIK INDONESIA 
 
 ttd      ttd 
 
dr. ACHMAD SUJUDI      MUHAMMAD TOLCHAH HASAN 
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Materai 
Rp. 

6000,- 

4BLampiran 8 
SURAT PERNYATAAN 

JEMAAH HAJI WANITA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 
Nama Jemaah Haji  : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 

  binti . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .  
Umur    : . .... . . tahun 
Pekerjaan  : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  
Alamat/Domisili : . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
 
Menyatakan bahwa : 

a. Telah diberikan penjelasan mengenai ketentuan  pemberangkatan 
jemaah haji wanita hamil yang diatur dalam SKB Menteri Agama RI 
dan Menteri Kesehatan RI Nomor : 458 Tahun 2000 dan Nomor : 
1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000. 

b. Telah mengerti dan memahami sepenuhnya ketentuan tersebut di atas. 
c. Akan mentaati ketentuan tersebut di atas dan bersedia 

menunda/membatalkan* keberangkatan untuk musim haji tahun 
…………M /……………H, apabila pada pemeriksaan kesehatan jemaah 
haji dinyatakan hamil dan tidak memenuhi ketentuan sesuai butir a.  

 
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran tanpa 
adanya paksaaan dari pihak manapun. 
 

      . . . . . . . . . . . . . . 20.  . . 
Yang membuat pernyataan 

 
 

 . . . . . . . . . . . . . . 
Nama jelas 

    
Saksi-saksi : 
1. Keluarga jemaah haji 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nama jelas 

2. Petugas Puskesmas 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nama jelas 
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Lampiran 9 
PETUNJUK  PENGISIAN  

BUKU KESEHATAN JEMAAH HAJI ( BKJH ) 
Cetakan Tahun 2009 ; Operasional Haji 1430 H / 2009 M 

 

I. Sampul Buku  
Kulit Muka Luar 
§ Berwarna cover hijau.  
§ Pada sisi atas terdapat nomor seri buku tercetak perforasi sebagai penanda 

keaslian buku. 
§ Terdapat kotak jendela untuk melihat isi tulisan kotak RISTI pada halaman 

Identitas Jemaah Haji. 
§ Terdapat tulisan : “Buku Kesehatan Jemaah Haji Indonesia” (Indonesian’s Hajj 

Pilgrim’s Medical Record). Disisi bawah terdapat tulisan Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia (Ministry of Health of The Republic of 
Indonesia) 

§ Biarkan laman ini tanpa tambahan tulisan/corat-coret.  
Kulit Muka Dalam. Biarkan halaman ini tanpa tulisan. 
Kulit Belakang Luar 
§ Informasi tentang Kartu Kewaspadaan Kesehatan Jemaah Haji 

1. Bilamana anda tetap sehat dalam waktu 2 minggu sejak kedatangan dari 
Tanah Suci. Kirimkanlah kartu ini ke Puskesmas terdekat dimana saudara 
berada. 

2. Bilamana anda jatuh sakit dalam waktu 2 minggu sejak kedatangan dari 
Tanah Suci. Diwajibkan berobat dengan membawa Buku Kesehatan 
Jemaah Haji ini ke dokter Puskesmas setempat.   

§ Terdapat keterangan tahun cetakan buku. 
 

Kulit Belakang Dalam. Terdapat amplop sebagai tempat lembar cetak lepas.  
Formulir cetak lepas terdiri dari: 

1. Form Surat Pernyataan Jemaah Haji Wanita  Usia Subur (WUS)  
2. Form Surat Rujukan  Pemeriksaan  Kesehatan  
3. Form Rujukan Balik Pemeriksaan  Kesehatan 
4. Form Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Pertama, dibuat rangkap 3 

untuk :   
a. Kantor Kementerian Agama  
b. Jemaah Haji yang bersangkutan 
c. Arsip Puskesmas 

5. Form Surat Keterangan Pengobatan Jemaah Haji   
6. Form Surat Keterangan Pendamping Jemaah Haji  
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DIABETES MELITUS tipe II Terkontrol 
HIPERTENSI Sedang 
OBESITAS dll. 

 

II. Identitas Jemaah Haji (BKJH)       
Kotak “Jenis RISTI”  
§ Diisi nama diagnosis RISTI oleh petugas kesehatan Rumah Sakit atau 

Puskesmas (bukan kode diagnosis). Contoh nama diagnosis : Diabetes Melitus 
tipe II terkontrol, Hipertensi Sedang, Penyakit Jantung Koroner, dll. 

§ Boleh berisi lebih dari satu jenis diagnosis. Contoh pengisian :  

 
§ Pengisian dilakukan berdasar hasil akhir pemeriksaan kesehatan tahap 

pertama, kedua dan pemeriksaan kesehatan di Embarkasi. 
§ Yang berwenang menuliskan nama diagnosis RISTI adalah Dokter Pemeriksa 

Kesehatan tahap pertama, kedua dan Dokter Pemeriksa di Embarkasi.  
§ Bila kotak ini terisi, maka berikan stempel risiko tinggi (RT) dengan tinta 

warna merah, sehingga tampak dari kotak transparan. Contoh stempel :  
 

 
Kotak Nama  
§ Ditulis nama lengkap jemaah haji (nama lengkap sesuai dengan nama yang 

tercantum dalam PASPOR dengan HURUF BALOK. 
§ Ditulis oleh petugas Puskesmas.  
Kotak Nomor Paspor 
§ Diisi sesuai nomor paspor  
§ Ditulis oleh petugas kesehatan di Embarkasi. 
Kotak Nomor Kloter 
§ Diisi sesuai nomor Kloter. Contoh ; 046-SOC, 012-BTJ, 025-SUB.  
§ Ditulis oleh petugas kesehatan di Embarkasi (dibantu petugas Kloter) 
Kotak Nomor Maktab 
§ Diisi sesuai nomor Maktab di Mekkah/Madinah   (Contoh ; 123-MEKKAH, 

100-MADINAH)  
§ Ditulis oleh petugas kesehatan di Kloter 

 
Kotak Pas foto 
§ Ditempelkan pas foto jemaah haji terbaru (foto 3 bulan terakhir) dengan 

ketentuan sesuai rekomendasi DEPAG, berukuran 4x6. 
§ Ditempel oleh petugas Puskesmas  
§ Di cap dengan stempel dari sarana layanan kesehatan di Puskesmas atau 

Rumah Sakit, dengan mengenai sebagian lembar pas foto.  
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III. INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION OR PROPHYLAXIS 
        International Health Regulations (2005) 
 
 1. Lembar depan:  

   a) Diisi oleh petugas Puskesmas (pemeriksaan kesehatan pertama), agar 
proses pemeriksaan dokumen di Embarkasi lebih cepat    

   b) Issued to: diisi dengan nama jemaah haji (tidak boleh di hapus atau di type 
ex atau dicoret)   

    c] Passpor number or travel document number: diisi nomor paspor jemaah haji 
atau  nomor dokumen travel jemaah haji         

                  
 2. Lembar belakang: 

a) Diisi oleh petugas Puskesmas (pemeriksaan kesehatan pertama), agar 
proses   pemeriksaan dokumen di Embarkasi lebih cepat 

b)  This is to certify that (name), diisi Nama jemaah haji; date of birth, diisi 
tanggal lahir; sex diisi jenis kelamin; 

      Nationality, diisi kebangsaan jemaah haji; national identification 
document, if applicable, diisi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomer KTP 

     Whose signature follows, tanda tangan jemaah; 
      Has on the date indicated been vaccinated or received prophylaksis against: 

(name of disease or condition) in accordance with IHR : diisi jenis vaksinasi 
yang diberikan pada jemaah haji; 

 
Tabel sertifikat vaksinasi atau profilaksis:  
 Diisi oleh dokter/petugas kesehatan yang memberikan vaksinasi, kecuali 

tanda tangan pada kolom signature an professional of   supervising 
clinicians 

 Vaccine or prophylaxis: diisi nama vaksin atau profilaksis yang digunakan 
telah diakui oleh WHO; 

 Date: diisi dengan tanggal vaksinasi;  
 Signature an professional status of supervising clinicians,  

Keputusan soal ini telah final : tanda tangan oleh petugas KKP, setelah 
jemaah menunjukkan Surat Keterangan Vaksinasi, jika diisi oleh petugas 
bukan dari KKP, maka ICV harus diganti. Dokter pemeriksa kesehatan 
yang memberikan vaksinasi membuat Surat Keterangan Vaksinasi 

 Manufacturer and batch no. of vaccine or prophylaxis, diisi dengan nama 
pabrik vaksin atau prpfilaksis dan no. Batch vaksin atau profilaksis;   
Contoh: GSK ACW135Y, Lot : N.358-A.41A; 

 Certificate valid from...until.., diisi sertifikat berlaku dari tanggal sampai 
tanggal yang dicantumkan; 

 Official stamp of administering center, Hanya boleh cap KKP, jika ada 
stempel selain KKP, maka ICV harus diganti. 

 

IV. SURAT KETERANGAN VAKSINASI                                           
Lembar pernyataan ini diberikan kepada: 
a) Nama: diisi nama jemaah haji serta diisi nama bin/binti 
b) Lahir  : diisi tempat lahir, tanggal: diisi/bulan/tahun 

    Kelamin : dipilih pria/wanita ( coret salah satu) 
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c) No. identitas: diisi nomor Kartu Tanda Penduduk/SIM/Passpor*) 
    Suku bangsa : diisi jenis suku bangsa 

d) Tabel surat keterangan vaksinasi: 
 Vaksin atau profilaksis dan dosis: diisi nama vaksin atau profilaksis 

serta dosis yang diberikan pada jemaah haji 
 Tanggal pemberian: diisi tanggal pemberian vaksin atau profilaksis 
 Tanda tangan dan nama dokter penanggung jawab: diisi tanda tangan 

dan nama dokter penanggung jawab 
 Pabrikan dan nomor batch vaksin/profilaksis: diisi nama pabrik dan 

nomor batch vaksin atau profilaksis 
 Masa berlaku: Berlakunya proteksi penyakit untuk masing-masing jenis 

vaksinasi 
 Stempel Instansi yang memberikan SURAT KETERANGAN VAKSINASI  

 
 

IV. IDENTIFICATION CARD (tulisan Arab)                                      

Jemaah Haji Indonesia (tulisan Arab) 
Embarcation (tulisan Arab), diisi nama Embarkasi 
Flight group  (tulisan Arab), diisi nomor kelompok terbang 
Isian di dalam kotak: 
        1. Name (tulisan Arab) 

a. Ditulis nama jemaah haji 
b. Bisa ditulis oleh Jemaah sendiri, Ketua Regu atau Ketua 

Rombongan.  
 
         2. Nasionality (tulisan Arab), diisi Indonesia 
 
         3. Pass. No. (tulisan Arab) 

a. Ditulis sesuai ketentuan penulisan nomor paspor. 
b. Bisa ditulis oleh Jemaah sendiri, Ketua Regu atau Ketua 

Rombongan.  
 
         4. Muttawwaf (tulisan Arab) 

a. Ditulis sesuai ketentuan penulisan Maktab, ditambahi alamat 
Maktab.        Misal : Maktab 15, Sektor IV-Jarwal.  

b. Bisa ditulis oleh Jemaah sendiri, Ketua Regu atau Ketua 
Rombongan.  
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         5. Guide (tulisan Arab) 
a. Ditulis nama pengurus Maktab atau organisasinya oleh Petugas 

Kloter (TPHI). Misal : Syech Muhammad. 
b. Bisa ditulis oleh Jemaah sendiri, Ketua Regu atau Ketua 

Rombongan.  
 

  6. Past history (tulisan Arab) 
                    Ditulis oleh Petugas kesehatan di Embarkasi ; 

a. Pneumonia, ditulis Yes untuk Ada atau No untuk Tidak Ada.  
b. Epilepsi, ditulis Yes untuk Ada atau No untuk Tidak Ada. 
c. Drugs, ditulis jenis obat yang menjadi alergen atau dihindari atau 

tidak boleh dipakai. 
d. Diabetes, ditulis Yes untuk Ada atau No untuk Tidak Ada.  
e. Alergy, to ditulis Yes untuk Ada dan sebutkan jenis alergennya atau 

No untuk Tidak Ada. 
f. Others, ditulis keterangan lain yang perlu.  
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 VI. Lembar-Lembar Informasi                     
a. Kata Pengantar Dirjen PP & PL 
b. Hak Jemaah Haji Indonesia 
c. Kewajiban Jemaah Haji Indonesia 
d. Kesiapan Jemaah Haji Menghadapi Musim Dingin 
e. Anjuran 

 VII. Keterangan Tentang Jemaah Haji                
Diisi oleh Petugas Pemeriksa di Puskesmas 

  Pemeriksaan secara legeartis 
a. Nama (Name)  

1. Ditulis nama lengkap jemaah haji dan bin/binti 
2. Diisi oleh Pemeriksa di Puskesmas menggunakan huruf balok  

 
b. No. paspor (Passport number)   

1. Ditulis nomor paspor 
2. Diisi oleh petugas embarkasi haji 

 
c. Jenis Kelamin (Sex) 

1. Ditulis sesuai jenis kelamin Pria/wanita (male/female) 
2. Diisi oleh Pemeriksa di Puskesmas menggunakan huruf balok 

 
d. Tempat lahir (Place of birth) 

1. Ditulis sesuai data identitas pada kartu tanda pengenal 
2. Diisi oleh Pemeriksa di Puskesmas menggunakan huruf balok 

 
e. Tanggal lahir (Date of birth) 

1. Ditulis sesuai data identitas pada kartu tanda pengenal 
2. Diisi oleh Pemeriksa di Puskesmas menggunakan huruf balok 

 
f.  Umur (Age) 

1. Ditulis umur dalam tahun sesuai data identitas pada kartu tanda pengenal 
2. Diisi oleh Pemeriksa di Puskesmas menggunakan huruf balok 

 
g. Alamat (Address) 

1. Ditulis diisi lengkap alamat tempat tinggal/korespondensi yang bisa 
dihubungi  sesuai data identitas pada kartu tanda pengenal disertai no 
telephon 
 Provinsi: diisi asal provinsi jemaah haji 
 Kabupaten/Kota: diisi asal kabupaten/kota jemaah haji 
 Kecamatan: disi asal kecamatan jemaah haji 

2. Diisi oleh Pemeriksa di Puskesmas menggunakan huruf balok 
 
h. Pendidikan terakhir (Education) 

1. Ditulis sesuai data pemeriksaan terakhir 
       2. Diisi oleh Pemeriksa di Puskesmas menggunakan huruf balok 
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i. Pekerjaan (Occupation) 
1. Ditulis sesuai data identitas pada kartu tanda pengenal 
2. Diisi oleh Pemeriksa di Puskesmas menggunakan huruf balok 

 
j. Status Perkawinan (Marital status) 

1. Ditulis sesuai data identitas pada kartu tanda pengenal 
2. Diisi oleh Pemeriksa di Puskesmas menggunakan huruf balok 

 
  k. Embarkasi (Embarcation) 

1. Ditulis sesuai asal Embarkasi  
2. Diisi oleh petugas Embarkasi dengan menggunakan huruf balok 

 
  l. Kloter (Flight group) 

1. Ditulis sesuai Kloter Jemaah Haji  
2. Diisi oleh petugas Embarkasi dengan menggunakan huruf balok 

 
  m. Maktab 

1. Ditulis sesuai tempat tinggal (maktab) jemaah haji  
2. Diisi oleh petugas Embarkasi (dibantu dengan petugas Kloter)  
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PEMERIKSAAN KESEHATAN  TAHAP PERTAMA      
  DATA PEMERIKSA  
1. Nama dokter, diisi nama jelas dokter pemeriksa, berikut gelar.  
2. Jabatan, diisi jabatan fungsional sebagai Dokter Pemeriksa atau Dokter 

Puskesmas.  
3. Alamat Puskesmas, diisi dengan alamat lengkap surat dan telpon. 
4. Tanggal pemeriksaan, diisi sesuai dengan tanggal penetapan diagnosis. 

 
A. FAKTOR RISIKO JEMAAH HAJI 
1. Pengisian bagian ini dilakukan seusai pengisian bagian lain. 
2. Urutkan nomor pengisian faktor risiko berdasarkan potensi ancaman terhadap 

keselamatan jemaah. Faktor risiko paling berbahaya ditulis paling atas.  
3. Bila ada jenis faktor risiko yang mirip/bersinggungan/berhubungan erat, 

pilihkan istilah yang paling ringkas dan informatif yang mampu menampung 
seluruhnya.  

4. Upayakan agar semua faktor risiko jemaah haji dapat tertulis, termasuk 
perilaku beresiko (Mis: Merokok). 

 
B. RIWAYAT KESEHATAN 
1. Riwayat Kesehatan Sekarang 

a.   Bila memiliki penyakit maka isilah dengan lengkap dan jelas secara naratif 
menurut kronologis-nya, mencakup : awitan masalah, keadaan pemicu 
kejadian, manifestasinya, serta semua pengobatannya (yang telah diberikan).  

b.  Gejala-gejala penting digambarkan dengan jelas (letak, kualitas, kuantitas 
atau keparahan, awitan, durasi, frekuensi, faktor-faktor yang memperberat 
atau mengurangi). Terutama perhatian pada : penyakit menular tertentu dan 
penyakit/disabilitas 

2. Riwayat Penyakit Dahulu.  
a.   Diisi lengkap secara kronologis meliputi penyakit yang pernah diderita pada 

masa kanak-kanak, dewasa, penyakit psikiatri, kecelakaan dan cedera, 
operasi dan perawatan di rumah sakit. 

b.   Bila terdapat keterangan yang panjang, buatlah resume secara terpisah 
untuk memudahkan penyampaian informasi secara lengkap. Misal : Fraktur 
Patologis, dengan tindakan operasi. 

3. Riwayat Penyakit Keluarga.  
Diisi lengkap tentang riwayat penyakit dan atau penyebab kematian pada 
anggota keluarga yang berhubungan secara genetik. Misalnya: penyakit 
diabetes, jantung, hiperkolesterolemia, kanker, asma, alergi, stroke, tekanan 
darah tinggi, penyakit ginjal, epilepsi, penyakit mental, anemia, artritis, dll 
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C. PEMERIKSAAN FISIK                     
1. Tanda Vital  

a. Tekanan Darah, diisi tekanan sistol dan diastol dengan alat tensimeter air 
raksa. 

b. Nadi, diisi hasil pemeriksaan nadi arteria radialis dengan 3 jari selama 1 
menit, meliputi: frekuensi berapa kali/menit, volume apakah 
kecil/cukup/besar dan ritme apakah reguler/irreguler 

c. Pernafasan, diisi hasil  pemeriksaan selama 1 menit, meliputi: frekuensi 
berapa kali/menit dan volume dangkal/cukup/dalam 

d. Suhu, diisi hasil pemeriksaan dengan termometer air raksa di axila selama 2 
menit atau termometer digital di axila  

 
2. Postur   

a.  Bentuk/habitus, diisi proposional/tidak proposional (dicoret salah satu), atau 
sebutkan dengan pilihan : leptosom, picnicus atau atletikus, simetris atau 
tidak simetris  

b.   IMT (indeks massa tubuh), diisi Tinggi Badan (TB) dalam cm dan Berat 
Badan (BB) dalam kg.  IMT diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan, rumus 

)(
)(

2mTB
kgBB= .  

Hasil Penilaian : Kategori BB lebih sekali ( > 27) ; Kategori BB lebih (25 - 27,0) 
; Kategori BB normal (18,5 - 24,9) ; Kategori BB kurang (17 - 18,4) ; Kategori 
BB kurang sekali (< 17). 

c.   Rasio LPP (lingkar pinggang pinggul) diisi bila dilakukan pemeriksaan.               
      Nilai normal:  0,8 – 1,2.  

 
3. Kulit 

Diisi sesuai hasil pemeriksaan saat inspeksi dan palpasi, meliputi warna kulit, 
kontinuitas, ujud kelainan kulit, turgor, intak, dll 

 
4. Kepala 

Diisi  sesuai dengan hasil pemeriksaan, termasuk bentuk dan simestrisitasnya 
dan kualitas rambut. Pemeriksaan syaraf kranial (diisi hasil pemeriksaan fungsi 
syaraf kranial dan tanda kelaian); mata (diisi hasil pemeriksaan tajam 
penglihatan/visus, kornea, lensa mata, dsb; Telinga (diisi fungsi pendengaran, 
membran timpani,dsb); Hidung (diisi kondisi anatomis dan fungsinya); 
Tenggorokan dan mulut (diisi hasil pemeriksaan tonsil, gigi-geligi, lidah, rongga 
mulut,dsb) 

 
5. Leher 

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan saat inspeksi dan palpasi. Nilailah 
simetrisitasnya, pembesaran kelenjar, kelainan organ, tanda-tanda kelainan lain 
yang dapat dilihat di bagian ini.  

 
6. Kelenjar dan pembuluh getah bening 

Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan saat inspeksi dan palpasi. Nilailah jumlah, 
kekenyalan, nyeri tekan pada bijih kelenjar. 

 
7. Dada:  

A. Pemeriksaan Umum dan Paru 
Diisi sesuai hasil pemeriksaan Inspeksi, Palpasi, Perkusi dan Auskultasi. 
• Inspeksi : simetrisitas, retraksi, venektasi, bentuk dada, penggunaan otot 

bantu napas 
• Palpasi : fremitus 
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• Perkusi : (sonor/hipersonor, pekak/redup) 
• Auskultasi: vesikuler, ronki, mengi/wheezing 
    

        B. Jantung 
Diisi sesuai hasil pemeriksaan Inspeksi, Palpasi, Perkusi dan Auskultasi. 
• Inspeksi : pergeseran impuls apikal 
• Palpasi : tekanan vena jugularis, kuat angkat impuls apikal, pergeseran 

impuls apikal 
• Perkusi : batas jantung (konfigurasi jantung) 
• Auskultasi : bunyi jantung, bising jantung 
   

8. Perut 
      a. Diisi pemeriksaan perut meliputi semua organ dalam perut (lambung, usus, 

hati, limpa) dan massa abnormal 
      b. Diisi Isi sesuai hasil pemeriksaan Inspeksi, Palpasi, Perkusi dan Auskultasi. 

• Inspeksi : vena ektasi, hernia 
• Palpasi : nyeri epigastrium, pembesaran organ abdomen, perabaan ginjal, 

massa abnormal 
• Perkusi : nyeri ketok sudut kostovertebral, asites 
• Auskultasi : bising usus 

 
9. Ekstremitas 

      Diisi hasil pemeriksaan meliputi inspeksi, palpasi meliputi bentuk, kekuatan otot 
dan refleks.  

     Refleks termasuk refleks biseps, triseps, patela, Achiles, Babinski 
 
10 Rektum dan Urogenital 

     Pemeriksaan meliputi: 
• Traktus Urinarius, diisi hasil pemeriksaan meliputi inspeksi dan palpasi, 

termasuk palpasi ginjal 
• Genitalia, diisi hasil pemeriksaan meliputi inspeksi dan palpasi 
• Rektum, diisi hasil pemeriksaan rektum 

     
D. PEMERIKSAAN JIWA                   

Menggunakan instrumen pemeriksaan Barthel indeks bagian 3: Fungsi Perilaku 
dan Algoritme   Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. 
1. Keluhan somatik tanpa kelainan organik, diisi jika ada keluhan dengan jelas 
2. Keluhan psikosomatis, diisi jika ada keluhan dengan jelas 
3. Keluhan mental emosional, diisi jika ada keluhan dengan jelas 

 
E. PEMERIKSAAN PENUNJANG                           
1. Laboratorium ( diisi bila dilakukan pemeriksaan ) 

• Darah, diisi sesuai hasil pemeriksaan: Hemoglobin, laju endap darah, jumlah 
lekosit, hitung jenis lekosit, golongan darah dan rhesus, gula darah sewaktu, 
Kolesterol (LDL), dan pemeriksaan darah lain atas indikasi 

• Urin, diisi sesuai hasil pemeriksaan: makroskopis,mikroskopis, glukosa urin, 
protein urin, dan pemeriksaan urin lain atas indikasi 

• Tes Kehamilan, diisi positive/negative termasuk (tgl/bl/th:   /  /   ) 
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2. Elektrokardiografi (EKG) → Diisi bila dilakukan pemeriksaan EKG 
3. Radiologi → Diisi bila dilakukan pemeriksaan Radiologi 
4. Penilaian Kemandirian (Barthel Indeks)  

• Skor : diisi sesuai dengan 2 hasil penilaian pemeriksaan yaitu:  Penilaian 
fungsi perawatan diri dan penilaian fungsi kerumah tanggaan dalam aktifitas 
keseharian/ (.../....) 

• Keterangan: diisi hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari ke-2 
hasil penilaian Barthel Indeks 

5. Tes Kebugaran 
• Metode : diisi jenis metode yang digunakan dalam menilai kebugaran 

pendamping jh 
• Nilai : Dicoret pilihan yang salah ( istimewa/baik/cukup/kurang )  

 
Diagnosa 
1. Isi dengan nama penyakit sesuai pola penamaan diagnosa pada ICD-X 
2. Sertakan kode ICD-X 
 
Kesimpulan 
1. Kategori: Pilih salah satu kategori :                                                ( 

Mandiri/Observasi/Pengawasan/Tunda) 
2. Saran/anjuran: Isilah sesuai dengan saran/anjuran dokter pemeriksa. 
 
Dokter Pemeriksa 
1. Isilah lengkap pada isian tanda tangan Dokter Pemeriksa, nama lengkap dokter, 

NIP/NRPTT dan stempel Puskesmas. 
2. Tanda tangan harus asli (bukan stempel). Gunakan tinta hitam dan awet (tidak 

luntur). 
3. Nama boleh disingkat, bila terlampau panjang. Boleh dengan cap. Gunakan tinta 

sewarna dengan NIP/NRPTT. 
4. NIP/NRPTT boleh dengan cap. Gunakan tinta sewarna (dengan nama), 

dianjurkan berwarna hitam. 
5. Stempel Puskesmas/Sarana Kesehatan, sesuai ketentuan berlaku.  

PEMERIKSAAN KESEHATAN TAHAP KEDUA              
Second Health Examination 
 
DATA PEMERIKSA                          

1. Nama dokter, diisi nama jelas dokter pemeriksa, berikut gelar.  
2. Jabatan, diisi jabatan fungsional sebagai Dokter Pemeriksa di Rumah Sakit  
3. Alamat Rumah Sakit, diisi dengan alamat lengkap surat dan telpon. 
4. Tanggal pemeriksaan, diisi sesuai dengan tanggal penetapan diagnosis. 

 
A.  FAKTOR RISIKO JEMAAH HAJI                            
B. RIWAYAT KESEHATAN                            
C. PEMERIKSAAN FISIK               
D. PEMERIKSAAN JIWA 
E. PEMERIKSAAN PENUNJANG 
F. DIAGNOSA 
G. KESIMPULAN 
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Point A-G diisi, sesuai dengan petunjuk sebelumnya. 
 
Dokter Pemeriksa       
1. Isilah lengkap pada isian tanda tangan Dokter Pemeriksa, nama lengkap 

dokter, NIP/NRPTT dan stempel Rumah Sakit 
2. Tanda tangan harus asli (bukan stempel). Gunakan tinta hitam dan awet 

(tidak luntur). 
3. Nama boleh disingkat, bila terlampau panjang. Boleh dengan cap. Gunakan 

tinta sewarna dengan NIP/NRPTT. 
4. NIP/NRPTT boleh dengan cap. Gunakan tinta sewarna (dengan nama), 

dianjurkan berwarna hitam. 
5. Stempel Rumah Sakit, sesuai ketentuan berlaku.  

CATATAN  KHUSUS             
• Kolom Tanggal:  

Tanggal, berisi tanggal periksa, diagnosa atau tindakan medis tertentu. 
• Kolom Keterangan :  

1. Lembaran ini merupakan catatan khusus dokter pemeriksa tahap 
pertama, kedua dan layanan rujukan tentang kelainan yang perlu 
mendapat perhatian selanjutnya. 

2. Sumber data asli dicantumkan disini. Misal : Nomor Register milik JH di 
RS tertentu. 

CATATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN AKHIR    
• Diisi oleh Dokter Pemeriksa di pelabuhan embarkasi haji, dengan 

mencantumkan nama lengkap, tanda tangan, NIP/NRPTT dan stempel Kantor 
Kesehatan Pelabuhan (KKP) setempat. 

• Keterangan yang dimasukkan dalam catatan adalah hasil pemeriksaan 
kesehatan akhir di embarkasi haji yang belum tercatat sebelumnya.  

KARTU STATUS                 
1. Diisi oleh dokter yang bertugas memberikan pelayanan medis kepada jemaah 

haji selama perjalanan ibadah haji. 
2. Diisi sesuai keterangan dan data yang pelayanan medis yang diberikan.  

 
REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN 
 Diisi sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan terakhir (final) di Puskesmas 

atau di Rumah Sakit Rujukan, yang terdiri dari: 
1. Berat Badan, diisi berat badan jemaah haji dalam kg 
2. Tinggi Badan, diisi tinggi badan jemaah haji dalam cm 
3. IMT ( Indeks massa tubuh), diisi hasil penilaian IMT 
4. Rasio Lingkar Pinggang Pinggul, diisi hasil penilaian rasio LPP. Lingkar 

pinggang diisi dalam cm, lingkar pinggul diisi dalam cm. 
5. Golongan darah, diisi sesuai dengan golongan darah 
6. Tekanan Darah, diisi sesuai hasil nilai Sistole dan diastole dalam mmHg 
7. Nadi, diisi sesuai hasil pemeriksaan nadi dalam 1 menit 
8. Respiration Rate (RR), diisi sesuai hasil pemeriksaan jumlah  nafas dalam 1 

menit 
9. Haemoglobin, diisi sesuai hasil pemeriksaan laboratorium  
10. Laju Endap Darah, diisi sesuai hasil pemeriksaan laboratorium 
11. Gula darah sewaktu, diisi sesuai hasil pemeriksaan laboratorium 
12. Kolesterol, diisi sesuai hasil pemeriksaan laboratorium. HDL,LDL dan 

Trigliserida diisi bila dilakukan pemeriksaan 
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13. Diagnosis menurut ICD X, diisi nama penyakit sesuai dengan diagnosa pada 
ICD-X  sertakan pula Kode ICD X.   

 
 
 Dokter Pemeriksa       

a. Isilah lengkap pada isian tanda tangan Dokter Pemeriksa, nama lengkap 
dokter, NIP/NRPTT dan stempel Rumah Sakit 

b. Tanda tangan harus asli (bukan stempel). Gunakan tinta hitam dan awet (tidak 
luntur). 

c. Nama boleh disingkat, bila terlampau panjang. Boleh dengan cap. Gunakan 
tinta sewarna dengan NIP/NRPTT. 

d. NIP/NRPTT boleh dengan cap. Gunakan tinta sewarna (dengan nama), 
dianjurkan berwarna hitam. 

e. Stempel Puskesmas atau Rumah Sakit, sesuai ketentuan berlaku. 

 

SUPLEMEN : K3JH  
• Halaman depan, 

Diisi tanggal jemaah haji tiba di Debarkasi disertai Stempel KKP dan 
alamat tujuan pengiriman 
1. Yth. Puskesmas : diisi dengan alamat Puskesmas dimana jemaah 

mendapatkan pemeriksaan dan alokasi BKJH (domisili).  
2. Suplemen ini harap tidak disobek, hingga 14 hari sekembalinya jemaah 

dari Debarkasi.  
 

1. Halaman belakang, 
     Diisi Keterangan dan Identitas 

1. Nama dan Alamat dari jemaah haji diisi oleh dokter Puskesmas (harus 
diisi) 

2. Tanggal kedatangan jemaah haji diisi oleh petugas Kantor Kesehatan 
Pelabuhan pada waktu Debarkasi Haji (harus diisi) 

                   3. Tersangka menderita penyakit diisi dengan memberi tanda X dalam (  ) 
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FORMULIR OBAT BAWAAN JEMAAH     
• Diisi oleh Dokter Pukesmas, Rumah Sakit dan di Embarkasi sebagai obat 

spesifik atas penyakit yang ada pada jemaah yang dianjurkan/dibawa oleh 
jemaah berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit, Puskesmas 
dan Dokter di Embarkasi Haji 

1. Pembuat Pernyataan  
• Keterangan : To Whom It My Concern 
• Herewith the undersigned : 

i. Name, diisi dengan Nama lengkap dokter KKP  Embarkasi Haji 
ii. Occupation, diisi dengan Medical Doctor 
iii. Address, diisi dengan alamat sarana kesehatan Dokter  

2. Subyek Keterangan 
• Keterangan  : Notifies that : 
• Name, diisi dengan nama  jemaah haji 
• Passport number, diisi dengan nomor paspor jemaah haji 
• Flight, diisi dengan nomor kloter 

3. Kolom Obat 
• Nomor 
• Item, diisi dengan nama obat 
• Unit, diisi dengan bentuk sediaan obatnya. 
• Amount, diisi dengan jumlah obat yang dibawa 

4. Date  
• Diisi dengan tanggal penandatanganan formulir ini. 
• Formulir obat-obatan pribadi ke Arab Saudi, terutama jemaah haji Risti. 

5. Physician 
• Name, diisi dengan nama dokter KKP Embarkasi Haji 
• Registered number, diisi dengan NIP 
• Stempel, diisi dengan stempel Kantor Kesehatan Pelabuhan  

 

FORMULIR-FORMULIR YANG DICETAK LEPAS (didalam amplop) 
1. Surat Pernyataan Jemaah Haji Wanita Usia Subur (WUS)               

a.   Isian data identitas sesuai pada kartu tanda pengenal (KTP). 
b. Penanda tangan Surat Pernyataan oleh Jemaah Haji Wanita Usia Subur, 

disertai saksi-saksi. Saksi keluarga utamakan Pria (suami, mahrom). Saksi 
Petugas Puskesmas utamakan Pria.  

c.    Materai berfungsi sebagai penanda pernyataan tersebut memiliki kekuatan 
hukum.  

 
2. Surat Rujukan Pemeriksaan Kesehatan  

a.   Merupakan surat keterangan rujukan dari dokter Pemeriksa Kesehatan I ke 
dokter Pemeriksa Kesehatan II 

b. Diisi oleh Dokter Pemeriksa Kesehatan I (Puskesmas)  
c.    Isian meliputi: nama jemaah haji disertai bin/binti (sesuai dengan data pada 

kartu tanda pengenal (KTP), umur, jenis kelamin, alamat tinggal dan 
diagnosis sesuai dengan Klasifikasi ICD-X 

d. Terapi, diisi pengobatan yang telah diberikan pada jemaah haji. 
e.    Diisi tanggal, nama Puskesmas, tandatangan dan nama dokter serta NIP/SIP 
f.    Stempel,  diisi dengan stempel Puskesmas 
g.    Dibuat rangkap 3 untuk keperluan: 
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1. Puskesmas 
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
3. Arsip 
 

3. Surat Rujukan Balik Pemeriksaan Kesehatan  
a.   Merupakan surat keterangan dari dokter Pemeriksa Kesehatan Rujukan 

untuk dokter Pemeriksa Kesehatan Puskesmas. 
b. Diisi oleh Dokter Pemeriksa Kesehatan Rumah Sakit.  
c.    Isian meliputi: nama jemaah haji disertai bin/binti (sesuai dengan data pada 

kartu tanda pengenal (KTP), umur, jenis kelamin, alamat tinggal dan 
diagnosis sesuai dengan Klasifikasi ICD-X 

d. Terapi, diisi pengobatan yang telah diberikan pada jemaah haji. 
e.    Saran terapi selanjutnya, diisi dengan saran untuk pengobatan selanjutnya 
f.    Diisi tanggal, nama Rumah Sakit, tandatangan dan nama dokter serta 

NIP/SIP 
g.    Stempel,  diisi dengan stempel Rumah Sakit 
h. Dibuat rangkap 3 untuk keperluan: 

1. Puskesmas 
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
3. Arsip 
 

4. Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Pertama   
a.   Kotak Golongan Darah, diisi sesuai golongan darah. 
b. Kotak Kode Diagnosa, diisi sesuai hasil pemeriksaan dengan kode ICD-X. 
c.    Lengkapi identitas Dokter sesuai SK Tim Pemeriksa Kesehatan JH. 
d. Lengkapi identitas JH sesuai dengan KTP. 
e.    Kesimpulan pemeriksaan kesehatan dipilih dengan memberi tanda X di 

kotak 
f.    Tahun perjalanan Haji diisi sesuai rencana keberangkatan menurut 

informasi dari Jemaah Haji.  
g.    Ketentuan penempatan Pas Foto sesuai ketentuan Pas Foto dalam BKJH.   
h. Dibuat rangkap 3 untuk :   

1. Kantor Kementerian Agama  
2. Jemaah Haji yang bersangkutan 
3. Arsip Puskesmas 

 
  5.  Surat Keterangan Pengobatan Jemaah Haji 

a.   Nama, diisi nama dokter 
b. Jabatan, di pilih salah satu dokter umum atau spesialis 
c.    Alamat, diisi Instansi dokter berasal 
d. Nama jemaah haji, diisi dengan bin/binti 
e.    Jenis kelamin, diisi pria/wanita 
f.    Pekerjaan, diisi jenis pekerjaan 
g.    Alamat, diisi alamat KTP dan Domisili 
h. Diagnosa, diisi nama diagnosa serta Kode ICD-X 
i.    Telah menjalani pengobatan yang sesuai selama, diisi berapa lama menjalani 

pengobatan 
j.    Dengan hasil pengobatan sampai dengan saat ini, di beri tanda (X)  
k. Jika belum sembuh, terkontrol dengan ................... 
l.    Diisi tanggal, bulan, tahun dan nama dokter serta NIP/No.Reg serta tanda 

tangan dokter. 
m. Dibuat rangkap 3 untuk keperluan : 

1. Jemaah haji yang bersangkutan 
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
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3. Arsip 
 
 6. Surat Keterangan Pendamping Jemaah Haji 

a.   Nama, diisi lengkap nama pendamping jemaah haji sesuai KTP disertai 
bin/binti 

b. Lahir, diisi tempat, tanggal lahir serta umur dalam tahun 
c.    Jenis kelamin, dipilih dengan mencoret salah satu pria/wanita 
d. Alamat, diisi sesuai KTP dan domisili 
e.    Diagnosa, diisi diagnosa jemaah haji yang mendampingi, disertai Kode 

penyakit ICD-X 
f.    Kesimpulan, diisi sesuai hasil kesimpulan pada surat keterangan 

pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang mendampingi (dilampirkan surat 
keterangan pemeriksaan kesehatan) 

g.    Nama, diisi lengkap nama jemaah haji yang didampingi sesuai KTP 
h. Lahir, diisi tempat, tanggal lahir serta umur dalam tahun 
i.    Jenis kelamin, dipilih dengan mencoret salah satu pria/wanita 
j.    Alamat, diisi sesuai KTP dan domisili 
k. Diagnosa, diisi diagnosa penyakit jemaah haji yang didampingi, disertai Kode 

penyakit ICD-X 
l.    Diisi tanggal, nama dan tandatangan pendamping jemaah haji disertai 

materai 
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Lampiran 10 
SURAT RUJUKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 

Nomor :       
 
Kepada Yth.  
Sejawat Dokter Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji  
RS ………………..................................... 
 
Dengan ini kami kirimkan jemaah haji : 

Nama  : ............................................................. 
     bin/binti .............................................. 
Umur  : ............ tahun 
Jenis kelamin : ............................................................. 
Alamat tinggal : ............................................................. 
     ............................................................. 
     Kab/Kota ............................................. 
Diagnosis   : ............................................................. 
     ............................................................. 
     ............................................................. 
     ............................................................. 

untuk dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan lebih lanjut. 
 
Terapi yang sudah diberikan ................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
 
 
      ............................ 20..... 
      Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji 
      Puskesmas ………………. 
 
 
      dr................................... 
      NIP/SIP 

 
Keterangan : 
 *) Kode diagnosis ditulis menurut klasifikasi ICD-X 
 Dibuat rangkap 3 untuk keperluan : 

1. Puskesmas  
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
3. Arsip 
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Lampiran 11 
SURAT RUJUKAN BALIK  

PEMERIKSAAN KESEHATAN 
Nomor :       

 
Kepada Yth.  
Sejawat Dokter Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji 
Puskesmas .................................... 
 
Dengan ini kami kirimkan kembali jemaah haji : 

Nama  : ............................................................. 
     bin/binti .............................................. 
Umur  : ............ tahun 
Jenis kelamin : ............................................................. 
Alamat tinggal : ............................................................. 
     ............................................................. 
     Kab/Kota ............................................. 
Diagnosis   : ............................................................. 
     ............................................................. 
     ............................................................. 
     ............................................................. 

untuk dilakukan pemeliharaan kesehatan lebih lanjut. 
 
Terapi yang sudah diberikan ................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
 
Saran terapi selanjutnya ....................................................... 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
 
      ............................ 20..... 
      Pemeriksa Kesehatan Jemaah Haji 
      RS ………………………….. 
 
 
      dr.................................. 
      NIP/SIP 

 
Keterangan : 
 *) Kode diagnosis ditulis menurut klasifikasi ICD-X 
 Dibuat rangkap 3 untuk keperluan : 

1. Puskesmas  
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
3. Arsip 
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 Lampiran 12 
 

SURAT KETERANGAN PENGOBATAN 
JEMAAH HAJI 

Nomor :       
 
Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . . . . . . . . . . 
Jabatan : ............................................................................. 
Alamat Instansi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. .  

Mengingat Sumpah Profesi dan Jabatan sebagai Dokter, dengan ini 
menerangkan bahwa jemaah haji dengan identitas di bawah ini : 

Nama  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
                bin/binti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tanggal lahir : tgl . . . . bulan. . . ….tahun...... Umur : . . th 
Jenis Kelamin : Pria/Wanita 
Pekerjaan  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Alamat  : .................................................... . . . . . . .  
Diagnosa  : 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Kode* : . . . . . . . . 

: 2. . . . . . . . . . . . . . . . . Kode* : …………… 
: 3. . . . . . . . . . . . . . . . . Kode* : …………… 
: 4. . . . . . . . . . . . . . . . . Kode* : …………… 
: 5. . . . . . . . . . . . . . . . . Kode* : …………… 

telah menjalani pengobatan yang sesuai selama . . . . . . . . . . . . . . . .   
dengan hasil pengobatan sampai dengan saat ini : 
(a) sembuh sempurna 
(b) sembuh dengan catatan . . . . . . .   
(c) belum sembuh, tidak lagi menular (bagi yang berpenyakit menular) 
(d) belum sembuh, terkontrol dengan …………………………………   
Surat Keterangan Pengobatan ini digunakan sebagai syarat kelaikan 
kesehatan perjalanan ibadah haji. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 20…… 
Salam Sejawat,  

 
Udr.                            . 
NIP/SIP : 

Keterangan : 
 *) Kode diagnosis ditulis menurut klasifikasi ICD-X 
 Dibuat rangkap 3 untuk keperluan : 

1. Jemaah Haji yang bersangkutan 
2. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
3. Arsip  
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Lampiran 13 
 

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN PUSKESMAS  
TAHUN ....... M/.......H 

 
Puskemas ...............................        Kabupaten/Kota ................................ 
 
No Nama Jemaah 

(bin/binti) 
Umur 
(th) 

Sex Alamat Kab/Kota Risiko 
Kesehatan/Diagnosis 

Kategori 
(MOPT) 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
 
                  ....................................... 20........ 

       Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan 
 
                   ................................................... 
                  NIP/SIP 
 
Keterangan :  

Kolom 1 : nomor urut     Kolom 6 : kab/kota sesuai alamat     
Kolom 2 : nama lengkap jemaah haji    Kolom 7 : bisa lebih dari satu risiko kesehatan/diagnosis  
Kolom 3 : umur (dalam tahun) saat diperiksa  Kolom 8 : kategori Mandiri, Observasi, Pengawasan, Tunda 
Kolom 4 : laki (L) atau perempuan (P)   Kolom 9 : keterangan rujuk (bila dirujuk), rujukan balik, dll 
Kolom 5 : alamat tempat tinggal/domisili 
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Lampiran 14 
 

HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN RUJUKAN 
TAHUN ....... M/.......H 

 
Rumah Sakit ...............................        Kabupaten/Kota ..................... 
 
No Nama Jemaah 

(bin/binti) 
Umur 
(th) 

Sex Alamat Kab/Kota Puskesmas 
Pengirim 

Risiko 
Kesehatan/Diagnosis 

Kategori 
(MOPT) 

Keterangan  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
 
                 ...........................................20...... 
                 Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan 
 
                 ..................................................... 
                 NIP/SIP 
 
Keterangan :  

Kolom 1 : nomor urut     Kolom 6  : kab/kota sesuai alamat     
Kolom 2 : nama lengkap jemaah haji   Kolom 7  : nama Puskesmas pengirim 
Kolom 3 : umur (dalam tahun) saat diperiksa  Kolom 8  : bisa lebih dari satu diagnosis 
Kolom 4 : laki (L) atau perempuan (P)   Kolom 9  : kategori Mandiri, Observasi, Pengawasan, Tunda 
Kolom 5 : alamat tempat tinggal/domisili   Kolom 10 : keterangan rujukan balik (bila dirujuk balik), dll  
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Lampiran 15 
KATEGORI PENILAIAN KESEHATAN 

JEMAAH HAJI INDONESIA 
 
No ASPEK PENILAIAN MANDIRI OBSERVASI PENGAWASAN TUNDA 

1.  GANGGUAN KESEHATAN  TIDAK YA YA YA 

1.1. Jenis Gangguan Kesehatan TIDAK Disorder, 
Disfungsi Disabilitas Penyakit Menular 

1.2. Koreksi Gangguan Kesehatan TIDAK Obat/Alat 
Orang Lain, 
Obat/Alat 

Karantina, Isolasi, 
Pengobatan 

1.3. Dampak Gangguan Kesehatan TIDAK Gangguan 
Aktifitas 

Ancaman Jiwa 
Sendiri 

Ancaman Jiwa 
Orang Lain 

2.  KEBUGARAN JASMANI ISTIMEWA, 
BAIK CUKUP KURANG Tidak Dapat 

Diperiksa 

3.  KEMANDIRIAN (ADL) MANDIRI MANDIRI   
(perlu pantauan) 

MANDIRI  
(perlu bantuan 

orang) 

Tidak Dapat 
Diperiksa 

4.  KESIMPULAN 
Memenuhi 

Syarat Dengan 
Baik 

Memenuhi 
Syarat Dengan 

Perhatian 

Memenuhi 
Syarat Dengan 

Catatan 

TIDAK 
Memenuhi Syarat 

 


