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KETENTUAN BAGI PESERTA
PELATIHAN TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA
TAHUN 2020 M/ 1441 H
1. Ketentuan Umum :
Peserta:
a. Peserta adalah dokter dan perawat yang akan bertugas sebagai TKHI yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI Cq Pusat Kesehatan Haji melalui proses
rekrutmen.
b. Pelatihan TKHI dilaksanakan selama 6 hari efektif.
c. Kegiatan diluar kurikulum pelatihan seperti tes kebugaran, MMPI, validasi dokumen
pendaftaran TKHI dan wawancara, pelaksanaan tes kesehatan lain dan wawancara
MMPI menjadi tanggung jawab Pusat Kesehatan Haji.
d. Peserta yang dapat mengikuti pelatihan TKHI adalah yang sesuai dengan dokumen
administrasi dan lulus proses rekrutmen dari Pusat Kesehatan Haji.
e. Pelatihan kompetensi Tenaga Kesehatan Haji Indonesia tahun 2020 M/ 1441 H adalah
syarat WAJIB yang merupakan rangkaian PENINGKATAN KOMPETENSI petugas.
f.

Waktu

pelaksanaan

pelatihan

kompetensi

di

14

Penyelenggara

Pelatihan

sebagaimana tercantum pada lampiran 1
g. Informasi selanjutnya dapat menghubungi panitia pelatihan Tim Kesehatan Haji
Indonesia di embarkasi masing-masing (lampiran1).
h. Diharapkan calon peserta dapat segera melengkapi seluruh persyaratan mengikuti
pelatihan yang ditetapkan.
i.

Peserta harus menyelesaikan seluruh penugasan, selama dan pasca pelatihan.
Penugasan selama pelatihan diserahkan saat pelaksanaan pelatihan berlangsung.

j.

Peserta diwajibkan membawa kelengkapan pakaian selama pelatihan :
a) Bagi Pria :
1) Memakai kemeja putih lengan panjang dan celana hitam (bukan bahan jeans)
2) Baju batik lengan panjang
b) Bagi Wanita :
1) Busana muslimah dengan warna pakaian atasan putih, dan bawahan
hitam
2) Busana muslimah tidak transparan dan tidak ketat.
3) Hijab warna putih polos.
c) Bagi Pria dan Wanita agar membawa:
1) Pakaian batik.
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2) Pakaian olahraga.
3) Sepatu olahraga.
4) Obat-obatan pribadi
5) Kartu BPJS
k. Peserta Membawa HP Berbasis Android untuk dipergunakan pada materi pencatatan
dan pelaporan dengan spesifikasi minimal, sebagai berikut:
1)

Android OS Kitkat, Android Version 4.4 (Selain Android tidak bisa).

2)

Ukuran Layar minimal 4" (inch).

3)

Prosessor minimal Dual Core.

4)

RAM 1GB.

5)

Memory Internal 8GB.

6)

HSDPA & GPRS

7)

Kamera 4 MP.

8)

Install aplikasi Camera 360 dari google playstore.

2. Kelengkapan Administrasi/Dokumen yang harus dibawa :
a. Untuk pembuatan sertifikat pelatihan
1) Mengisi biodata peserta sesuai format terlampir (lampiran 2)
2) Pas foto dengan latar belakang merah, ukuran 4 x 6 = 2 lembar
b. Surat tugas dari instansi masing-masing yang telah ditanda tangani dan distempel
mengikuti format terlampir (lampiran 3)
c. Menyertakan bukti pengeluaran untuk biaya transport:
1) Tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bis / stasiun / bandara /
pelabuhan pergi pulang (PP).
2) Tiket transportasi dari terminal bis/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat pelatihan
pergi pulang (PP).
3) Tiket pesawat real cost kelas ekonomi dengan rute terpendek dilampiri boarding
pass, tiket kereta, tiket kapal laut, dan tiket bis (PP).
4) Boarding pass harus sesuai tiket.
5) Bukti pembayaran transport lainnya.
6) Tiket pesawat akan diverifikasi ke maskapai penerbangan yang bersangkutan.

3. Kewajiban Peserta :
a. Menghubungi kontak person tempat pelatihan (terlampir dalam tabel tempat
pelaksanaan pelatihan TKHI) minimal 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan untuk
konfirmasi kehadiran, pada jam 08.00 s.d 17.00 (WIB/WIT/WITA)
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b. Melengkapi berkas dokumen dan administrasi pelatihan dan menyerahkannya kepada
panitia.
c. Hadir tepat waktu mengikuti seluruh sesi pelatihan dan menaati tata tertib
penyelenggaraan pelatihan.
d. Membawa kelengkapan pelatihan berupa pakaian selama pelatihan dan kelengkapan
keperluan pribadi lainnya.
e. Mematuhi dan memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang diterbitkan oleh
KEMENKES RI terkait dengan pelatihan dan persyaratan pemberangkatan petugas
haji tahun operasional Tahun 2020 M/ 1441 H.
f.

Calon petugas yang tidak hadir pada pelatihan dan atau tidak melengkapi persyaratan,
maka dianggap mengundurkan diri.

