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Ruslan Fajar, SKM 

            

              Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan dan limpahan 

rahmat-Nya maka Buletin  SiGAR  Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Banjarmasin dapat diterbitkan. Buletin SiGAR memuat 

tulisan-tulisan dari pegawai KKP Kelas II Banjarmasin yang 

membahas informasi terkait kesehatan, karantina kesehatan 

maupun kegiatan-kegiatan lain di KKP Kelas II Banjarmasin. 

            Terbitnya Buletin SiGAR atas kerja keras dan perhatian 

dari banyak pihak, oleh karena itu tim redaksi mengucapkan 

terimakasih kepada para pegawai yang berkenan memberikan 

masukan dan saran membangun kepada tim redaksi, juga 

kepada anggota redaksi yang meluangkan waktu untuk bekerja 

agar Buletin SiGAR dapat terbit dengan baik.  Agar Buletin ini 

dapat terbit secara rutin, maka kami harapkan kontribusi setiap 

anggota maupun pegawai KKP dapat berperan aktif. Semoga 

tulisan-tulisan dalam Buletin ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca dan memberikan informasi yang berdampak baik bagi 

pembaca. 

MARCH 26  
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Sejarah Perkembangan KKP 
Sejarah perkembangan KKP tidak terlepas 

dari sejarah perkembangan Karantina di dunia. 
Karantina berasal dari bahasa latin 
yaitu “Quadraginta” yang artinya 40. Angka 40 
berasal dari peristiwa isolasi yang dilakukan 
terhadap penderita penyakit menular selama 40 
hari agar tidak menyebar ke orang lain. Tahun 1348 
lebih 60 juta penduduk dunia meninggal karena 
penyakit Pest (dulu dikenal peristiwa Black Death). 
Tahun 1377 di Roguasa dibuat suatu peraturan 
bahwa penumpang kapal dari daerah 
terjangkit pest harus diisolasi di suatu tempat di 
luar pelabuhan agar bebas dari penyakit tersebut. 
Ini adalah sejarah tindakan karantina yang pertama 
dilakukan. Tahun 1383 UU Karantina ditetapkan 
pertama kali di Marseille Prancis. Tahun 1911 di 
Indonesia penyakit pest muncul di Surabaya, tahun 
1916 muncul pest di Semarang dan tahun 
1923 pest muncul dengan masuk melalui 
pelabuhan Cirebon. 

Pada waktu itu (zaman kolonial Belanda) 
regulasi yang berlaku adalah Quarantine 
Ordonantie (Staatsblad Nomor 277 tahun 1911), 
penanganan kesehatan di pelabuhan dilaksanakan 
oleh Haven Arts (Dokter Pelabuhan) di 
bawah Haven Master (Syahbandar). Tahun 1949 
pemerintah RI membentuk 5 pelabuhan Karantina. 
Inilah awal dari keberadaan Kesehatan Pelabuhan 
di Indonesia. Tahun 1959 Indonesia mengeluarkan 
PP No.53 tentang penyakit Karantina dan tahun 
1962 dibuat UU Karantina No.1 tentang Karantina 
Laut dan No.2 tentang Karantina Udara. Tahun 
1970 terbit SK Menteri Kesehatan 
No.1025/DD/Menkes/78 tentang pembentukan 
Dinas Kesehatan Pelabuhan Laut (DKPL) dan 
Dinas Kesehatan Pelabuhan Udara (DKPU). 

Tahun 1978 terbit SK Menkes 
No.147/Menkes/IV/78 DKPL/DKPU dilebur menjadi 
Kantor Kesehatan Pelabuhan, salah satunya 
Kantor Kesehatan Pelabuhan di Banjarmasin. 
Adapun sejarah kepemimpinan KKP Banjarmasin 
sebagai berikut: 
1. dr. Djauhar Arief  (1968-1982) 

 
2. Petrus Pulung, SKM (1983-1998) 

 
3. dr. Prawira Kusumah, MS (1999-2003) 

     

 

4. Anas Sibadu,SKM.,M.Kes (2004-2009) 
     

5. Tadjudin Lodewyk, SH (2010-2013) 
 

6. Yohanis Rapa Patari, SE, M.Kes (Plt) 
(2013-2014) 

7. H. Sabilal Rasyad,  SKM., M.Kes  
    (2014-2017) 

8. H. Ruslan Fajar, SKM (2017-Sekarang)  
 

Terlepas dari hal tersebut, International 
Health Regulations (IHR) juga menjadi dasar akan 
Tupoksi KKP. IHR merupakan kesepakatan 
negara-negara anggota World Health Organization 
(WHO) untuk memiliki kemampuan deteksi dini, 
prevent, dan respons yang adekuat terhadap setiap 
ancaman kesehatan masyarakat yang berpotensi 
menyebar antar negara didasarkan pada sistem 
surveilans nasional dan peraturan perundangan 
yang telah ada di masing-masing negara. 
 
Visi dan Misi  
 Visi 
     “Pelabuhan Banjarmasin Sehat sebagai bagian 
dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat yang 
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong-royong” 
 
Misi 
     Adapun misi KKP Kelas II Banjarmasin 
membuat rakyat sehat. 
     Untuk menjalankan misi tersebut Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin 
melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut : 
1) Memelihara dan menghasilkan pelayanan 

kesehatan pelabuhan yang bermutu,merata dan 
memadai 

2) Memelihara dan meningkatkan kesehatan 
individu masyarakat pelabuhan dan lingkungan 
SEHAT pelabuhan dan bandara, kapal laut dan 
pesawat terbang 

3) Mendorong kemandirian masyarakat pelabuhan 
dan bandara untuk hidup sehat 

4) Meningkatkan dan mengembangkan SDM yang 
profesional 

5) Menjamin ketersediaan dan pemerataan 
sumber daya 

 

Selayang Pandang KKP Kelas II Banjarmasin 
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Struktur Organisasi 
Berdasarkan Permenkes RI No. 2348/ 

Menkes/Per/XI/2011 Tentang Perubahan 
Permenkes RI No.356/Menkes/IV/2008 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja KKP, Bagan Struktur 
Organisasi KKP Kelas II Banjarmasin sebagai 
berikut: 

 
 
Sesuai dengan Permenkes tersebut, adapun 
wilayah kerja KKP Kelas II Banjarmasin 
diantaranya: 
1. Bandara Syamsudin Noor 
2. Pelabuhan Laut kotabaru 
3. Pelabuhan Laut Batulicin 
4. Pelabuhan Laut Satui 
5. Pelabuhan Laut Tanipah/Kintap 
 
Sumber Daya 

Sumber Daya Manusia merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi dalam 
mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan 
SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM 
yang diperlukan tidak hanya yang memiliki 
kemampuan manajerial yang baik, namun penting 
juga didukung oleh sumber daya teknis yang 
handal didalam penyusunan program maupun 
dalam pelaksanaan tugas di lapangan. 
Di bawah ini terkait profil singkat Kepala KKP Kelas 
II Banjarmasin : 
1. Nama  : H. Ruslan Fajar, SKM 
2. Jabatan  : Kepala Kantor 
3. Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV.b 
4. Email  : ruslan_fajar@gmail.com 
5. Riwayat Jabatan : 

- Kepala KKP Kelas III Manokwari 
- Kepala KKP Kelas II Samarinda 
- Kepala KKP Kelas II Banjarmasin 

6. Latar Belakang Pendidikan : 
S1 Kesmas Univ. Hasanudin Makassar 

 
Sumber daya manusia yang ada di KKP Kelas II 
Banjarmasin berdasarkan jenjang pendidikan s/d 
Desember 2019 : 

 
Distribusi dari chart di atas adalah sebagai berikut: 
1. S2 Kesehatan  : 1 Orang 
2. S2 Umum   : 4 Orang 
3. Dokter Umum  : 4 Orang 
4. Dokter Gigi   : 1 Orang 
5. S1 Kesmas   : 21 Orang 
6. S1 Kesmas (Kesling) : 4 Orang 
7. S1 Hukum   : 1 Orang 
8. S1 Administrasi Publik : 1 Orang 
9. S1 Ekonomi  : 1 Orang 
10. S1 Akuntansi  : 2 Orang 
11. S1 Komputer  : 1 Orang 
12. DIII Kesling  : 14 Orang 
13. DIII Farmasi  : 1 Orang 
14. DIII Analis Kesehatan : 3 Orang 
15. DIII Perawat   : 9 Oran 
16. DIII Komputer  : 1 Orang 
17. SMA   : 4 Orang 
18. SMP   : 1 Orang  

Sumber daya manusia yang ada di KKP 
Kelas II Banjarmasin berdasarkan Jenis Jabatan 
s/d Desember 2019 : 

 
Distribusi dari chart di atas adalah sebagai berikut: 
1. Struktural   : 4 Orang 
2. Jabatan Fungsional : 17 Orang 
3. Jabatan Pelaksana  : 52 Orang 
 

8%

54%
1%

26%

3%1% 6% 1%

Chart distribusi Pegawai Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan

Pasca Sarjana/S.2 Sarjana/S.1

Diploma IV Diploma III

Akademi Diploma I

SMA/SMK/SPK SMP

6%

23%

71%

Chart Distribusi Pegawai  
Berdasarkan  Jenis Jabatan

Struktural Jabatan Fungsional

Jabatan Pelaksana
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Sumber daya manusia yang ada di KKP 
Kelas II Banjarmasin berdasarkan Jenis Kelamin 
s/d Desember 2019: 

 
Proporsi antara laki-laki dan perempuan hampir 
sama yakni: 
1. Laki-Laki  : 41 Orang 
2. Perempuan  : 32 Orang 
 
Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan 
Kekarantinaan 
1. Kendaraan  

No Jenis Kendaraan Jumlah 

1 Mobil jabatan 1 unit 

2 Mobil quarantine boarding 2 unit 

3 Mobil vector control 1 unit 

4 Mobil ambulance 6 unit 

5 Mobil kekarantinaan 
(embarkasi haji) 

1 unit 

6 Kendaraan roda 2 4 unit 

7 Kendaraan roda 3 3 unit 

 
2. Penunjang Teknis 

No Jenis Peralatan 

1 Thermal scanner 

2 Electro cardio graf (EKG) 

3 Vector control 
4 Mesin fogging 

5 Automatic tensimeter 

6 Automated external defibrillator 

7 Peralatan respon KKM 

 
3. Gedung dan Bangunan 

No Jenis Gedung dan Bangunan 

1 Gedung kantor induk di Banjarmasin 

2 Gedung Wilker Bandara 

3 Gedung Wilker Satui 
4 Gedung Wilker Kintap 

5 Gedung Wilker Kotabaru 

6 Gedung Wilker Batulicin 

 
Capaian Kinerja/ Penghargaan 

Adapun beberapa penghargaan yang telah 
diraih oleh KKP Kelas II Banjarmasin diantaranya : 
1. Standarisasi Pelayanan (ISO 9001) 

a. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji 
Embarkasi/Debarkasi Bidkes Tahun 2014 
s/d 2016 

 
b. Layanan Publik untuk Penerbitan ICV dan 

Izin Karantina Kesehatan Pelabuhan Tahun 
2017 dan 2018 

 

    
 
 

c. Peringkat Pertama Kinerja Pelaksana 
Anggaran Triwulan II Tahun 2018, Kategori 
Pagu dibawah 10 Miliar di Wilayah Kalsel 

 
 
 
 
 
 
 

d. Peringkat II Penilaian IKPA Tahun 2018 di 
Lingkungan Kemenkes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Puskes haji Awards Tahun 1437H/ 2016M 
Sebagai Penyelenggara Embarkasi/ 
Debarkasi Haji Terbaik Tahun 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 

56%

44%

Chart Distribusi Pegawai Berdasarkan 
Jenis Kelamin

Laki-Laki Perempuan
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        H. Ruslan Fajar, SKM 
        Kepala Kantor 

 
         ruslan_fjr@yahoo.com 
 

 
 

𝕎𝕒𝕤𝕡𝕒𝕕𝕒 𝕊𝕖𝕣𝕥𝕚𝕗𝕚𝕜𝕒𝕥 𝕍𝕒𝕜𝕤𝕚𝕟𝕒𝕤𝕚 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕒𝕤𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 
𝕒𝕥𝕒𝕦 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟𝕒𝕝 ℂ𝕖𝕣𝕥𝕚𝕗𝕚𝕔𝕒𝕥𝕖 𝕍𝕒𝕔𝕔𝕚𝕟𝕒𝕥𝕖 

(𝕀ℂ𝕍) ℙ𝕒𝕝𝕤𝕦

ari tahun ketahun jumlah ribuan orang akan 

melakukan perjalan ke Negara yang 

endemis dengan penyakit penyakit tertentu, 

misalnya Meningitis Meningokokus, pada Negara 

Arab Saudi yang mana Negara tersebut paling 

banyak dikunjungi masyarakat dunia setiap 

tahunnya, dalam rangka menjalankan ibadah Haji 

maupun ibadah Umroh dan seluruh pelaku 

perjalanan yg akan memasuki Negara Arab, 

diwajibkan oleh Negara tersebut diberikan 

vaksinasi Miningitis Meningokokus untuk 

menghindari terjadinya penularan, dengan bukti 

Internasional Certificate Vaccination (ICV). 

Sertifikat Vaksinasi Internasional menjadi 

bukti bagi pelaku perjalanan bahwa telah 

memperoleh vaksinasi meningitis. Kantor 

kesehatan pelabuhan (KKP) merupakan Unit 

Pelaksana teknis (UPT) Kemeterian Kesehatan RI 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan 

pengendalian penyakit. Kantor kesehatan 

pelabuhan juga memberikan pelayanan vaksin 

Internasional seperti Vaksin Miningitis dan Yellow 

Fever. 

Dengan permenkes 23 tahun 2018 

pemberian vaksinasi dapat dilakukan oleh Klinik 

KKP, Klinik atau Rumah Sakit yang memenuhi 

syarat tertentu, kecuali vaksinasi jamaah Haji 

dilakukan di Fasilitas pelayanan kesehatan. 

Sehubungan dengan banyaknya klinik dan RS 

yang dapat melakukan vaksinasi dan 

mengeluarkan ICV, memungkinkan terjadi peluang 

pemalsuan ICV. 

Maka diharapkan bagi masyarakat yang 

ingin mendapatkan vaksinasi sebaikanya 

mengunjungi klinik yang telah mendapatkan ijin dari 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di daerah 

masing-masing agar dapat terhindar dari ICV palsu 

atau ASPAL ( Asli tapi Palsu), mendapatkan ICV 

tapi tidak di Vaksinasi. Selain menderita kerugian 

materi, calon jamaah dapat ditunda 

keberangkatannya oleh petugas. Jamaah haji 

maupun umrah agar tidak sampai alpa untuk 

menjalani imunisasi, sebab meningitis atau radang 

selaput otak dapat mengakibatkan sakit kepala, 

kejang hingga meninggal dunia. 

Dalam rangka peningkatan pengawasan 

ICV kantor kesehatan seIndonesia telah diberikan 

alat deteksi ICV, yang disebut Barcode Scanner, 

yang dapat memperlihatkan biodata dan klinik 

pemberi vaksinasi seIndonesia.  
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H. Juanda, SH., MM 
Kasubbag Tata Usaha 
 
         hajijuanda88@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penerimaan negara terdiri 

dari penerimaan pajak dan 

penerimaan bukan pajak. 

Penerimaan bukan pajak disebut 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP) yaitu penerimaan 

pemerintah pusat yang bukan 

berasal dari pajak. Pengoptimalan 

PNBP bertujuan untuk 

menunjang pembangunan 

nasional. Sebagai salah satu 

sumber PNBP yang berasal dari 

Kementerian Kesehatan perlu 

dikelola dan dimanfaatkan untuk 

peningkatan pelayanan terhadap 

masyarakat. 

Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang berlaku pada Kementerian 

Kesehatan yang sebelumnya 

didasarkan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 tahun 2013 

Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

disesuaikan lagi berdasarkan PP 

64 tahun  

2019 tentang Jenis dan Tarif 

Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak yang berlaku pada 

Kementerian Kesehatan. 

Peraturan Pemerintah No 64 

tahun 2019 tentang Jenis dan 

Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku 

pada Kementerian Kesehatan 

terbit pada tanggal 17 September 

2019 dan sudah harus 

diberlakukan 30 hari setelah 

diterbitkan yaitu pada tanggal 17 

Oktober 2019. 

Menyikapi hal tersebut di 

atas Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Banjarmasin melakukan 

Sosialisasi PP 64 tahun 2019 

terhadap pengguna jasa dan wajib 

bayar di beberapa Wilayah Kerja 

Lingkup Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin. 

Sosialisasi dilaksanakan di Aula 

Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Banjarmasin pada 

tanggal 17 Oktober 2019. Tujuan 

Sosialisasi adalah untuk 

penyebaran informasi adanya 

pergatian PP 21 tahun 2013 

menjadi PP 64 tahun 2019 tentang 

Jenis dan Tarif Atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang berlaku pada Kementerian 

Kesehatan serta memberikan 

penjelasan pasal demi pasal yang 

ada di peraturan pemerintah 

tersebut. Diharapkan dengan 

adanya sosialisasi ini pengguna 

jasa dan wajib bayar dapat 

mengetahui adanya PP 64 tahun 

2019 beserta penjelasannya. 

Acara dibuka oleh Kepala 

KKP Kelas II Banjarmasin, H. 

Ruslan Fajar, SKM sekaligus 

membawakan materi tentang PP 

64 Tahun 2019. Materi yang 

dijelaskan antara lain mengenai 

Perbedaan antara PP No. 21 

Tahun 2013 dengan PP No. 64 

Tahun 2019 yaitu Pengenaan 

pungutan PNBP berdasarkan jasa 

layanan pemeriksaan, 

pengawasan, dan uji laboraturium 

bukan output (penerbitan 

dokumen). Misalnya penerbitan 

sertifikat sanitasi kapal direvisi 

menjadi jasa pengawasan 

tindakan sanitasi kapal. 

Pada PP 64 Tahun 2019 

terdapat beberapa Layanan baru 

SOSIALISASI PP NO. 64 TAHUN 2019 
TENTANG JENIS DAN TARIF PNBP 
YANG BERLAKU PADA KEMENKES 
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diantaranya jasa 

pemberian surat keterangan 

Medical Contraindication of 

Vaccination, bagi pelaku 

perjalanan yang kontraindikasi 

terhadap vaksinasi dan profilaksis, 

jasa pemeriksaan / pengawasan 

dalam rangka penerbitan 

Sertifikat Laik Higiene Sanitasi 

Rumah Makan / Restoran di 

lingkungan bandar udara, yang 

merupakan bagian dari tugas dan 

fungsi Kantor Kesehatan 

Pelabuhan dalam rangka cegah 

tangkal penyakit dan faktor risiko 

kesehatan di Pintu Masuk 

Negara serta terdapat 16 jenis 

vaksinasi tambahan. 

Jenis Pelayanan Vaksin di 

KKP Sesuai PP No.64 Tahun 

2019 

 
Terdapat pula tarif Rp.0 

bagi beberapa jenis pelayanan 

diantaranya bagi kapal negara, 

kapal wisata (Yacht) dan bagi 

kapal rakyat kurang dari 7 

(tujuh) Gross Tonnage semua 

jenis pelayanan di kenakan tarif 

Rp.0, kapal Fery (angkutan 

penyeberangan) dikenakan tariff 

Rp.0 untuk pelayanan jasa kapal 

dalam karantina dan jasa 

pemeriksaan kesehatan 

keberangkatan kapal selain itu, 

terdapat juga tarif Rp. 0 untuk 

pelayanan jasa pemeriksaan 

kesehatan dalam rangka 

penerbitan surat / sertifikat 

keterangan sehat bagi masyarakat 

pelabuhan / bandar udara / 

PLBDN yang dibuktikan dengan 

ID Card, penerbitan Surat 

Keterangan Laik Terbang (SKLT) 

bagi pelaku perjalalan, penerbitan 

Surat Ijin Pengangkutan Orang 

Sakit bagi pelaku perjalanan dan 

Surat Ijin Pengangkutan Jenazah. 

Dijelaskan pula mengenai biaya 

akomodasi, uang harian, dan 

transportasi sebagaimana di-

maksud. 

 
Pada tabel berikut dapat 

dilihat perbedaan tarif PNBP yang 

tercantum pada PP No.21 Tahun 

2013 dibandingkan dengan tarif 

PNBP yang tercantum pada PP 

No.64 Tahun 2019, baik dalam 

pelayanan vaksinasi maupun 

pelayanan dokumen 

kekarantinaan. 

 
 

Pasal 5 ayat 

(2) yang dibebankan kepada 

wajib bayar yang diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang 

berlaku, yaitu standar biaya 

umum dan standar biaya khusus 

di Kementerian Kesehatan. 

 

 

Beberapa ketentuan 

mengenai pasal 5 ayat (2) ini yaitu 

kegiatannya tidak dapat 

dibayarkan melalui SBK dan 

tidak dianggarkan di Kantor 

Kesehatan Pelabuhan serta 

dilakukan di luar perimeter 

dan Buffer Area pelabuhan dan 

bandar udara, kegiatannya 

dilaksanakan pada jam kerja 

maupun di luar jam kerja, system 

pembayaran oleh wajib bayar 

sesuai PMK 113 Tahun 2013 

tentang perjalanan dinas dalam 

negeri, pembayaran dari wajib 

bayar dapat diterima langsung 

oleh petugas dengan melampirkan 

surat tugas dan kwitansi sesuai 

dengan standar biaya masukan 

Kementerian Keuangan kemudian 

dilakukan pembukuan secara 

khusus, Satker wajib menunjuk 

petugas (selain bendahara) yang 

bertugas mengadministrasikan 

dan membukukan serta 

menyimpan seluruh dokumen atas 

pelaksanan Pasal 5 ayat (2). 

Adapun Contact Person 

pengaduan pelanggan dapat 

melalui Telp: 0511-3353948 dan 

email:kkp.banjarmasinnew@yah

oo.co.id  

 

Diharapkan dengan 

adanya sosialisasi ini para petugas 

dan pengguna jasa dapat 

memahami dan mengetahui 

mengenai isi dan maksud dari PP 

64 Tahun 2019 serta dapat 

dilaksanakan dan dipedomani 

bersama. 

mailto:kkp.banjarmasinnew@yahoo.co.id
mailto:kkp.banjarmasinnew@yahoo.co.id
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Khairul Ikhwan, SKM 
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         abdie_gie26@yahoo.com 
 

 

 
 
 

Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang 
khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau 
meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif 
terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu 
saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan 
sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak 
menjadi sumber penularan1. 

Selama ini vaksinasi internasional identik 
dengan sebutan vaksin umroh karena memang 
kebanyakan dari penerima layanan ini adalah 
mereka yang ingin melakukan perjalanan 
internasional ke Arab Saudi untuk melaksanakan 
ibadah haji ataupun umroh.  

Sertifikat Vaksinasi 
Internasional atau 
Internasional Certificate 
of Vaccination (ICV) 
adalah surat keterangan 
yang menyatakan 
bahwa seseorang telah 
mendapatkan vaksinasi 
dan /atau profilaksis 
yang diperlukan untuk 
perjalanan internasional 
tertentu2. 

Pemberian vaksin Meningitis Meningokokus 
merupakan syarat mutlak bagi semua calon jemaah 
haji dan umrah yang akan memasuki kawasan 
Kerajaan Arab Saudi. Ketentuan ini dibahas dalam 
Nota Diplomatik Kedutaan Besar Kerajaan Arab 
Saudi di Jakarta Nomor 211/94/71/577 tanggal 1 
Juni 2006, bahwa bagi setiap pendatang ke Arab 
Saudi, termasuk jemaah Haji/Umroh diwajibkan 
melakukan vaksinasi meningitis quadrivalent 
(ACWY135). 

Ibadah Haji adalah rukun Islam yang kelima 
bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan 
serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, 
serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. 
Sedangkan ibadah Umrah adalah berkunjung ke 
Baitullah di luar musim haji dengan niat 
melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan 
melakukan tawaf, sa’i, dan tahalul. 

Haji dan Umroh merupakan salah satu 
ibadah yang ingin dilakukan oleh umat muslim di 
seluruh dunia. Ibadah ini memiliki banyak 
keutamaan dan biasanya ibadah haji maupun 
umroh juga dirangkai dengan ziarah ke masjid 

Nabawi di Kota Madinah yang juga memiliki banyak 
keutamaan. Tidak heran apabila setiap tahunnya 
umat Islam yang melaksanakan ibadah umrah 
maupun haji jumlahnya kian meningkat dari waktu 
ke waktu. 

Informasi yang didapat dari kementerian 
agama republik Indonesia pada awal tahun 2020 
tercatat bahwa Kalimantan Selatan memiliki antrian 
yang sangat panjang, bayangkan saja apabila kita 
mendaftarkan diri untuk melaksanakan ibadah haji 
pada tahun ini maka kita akan masuk dalam daftar 
antrian keberangkatan pada 30 tahun yang akan 
datang dari tahun sekarang3. Hal ini tentunya 
sangatlah berat terutama bagi calon jamaah haji 
dengan usia yang sudah lanjut. Itulah beberapa 
diantara alasan yang membuat mayoritas umat 
muslim mencari alternatif agar bisa beribadah di 
Masjidil Haram dengan melaksanakan ibadah 
umroh. 

 
Ibadah umrah tidak terikat dengan waktu 

tertentu seperti halnya ibadah haji yang harus 
dilakukan pada bulan Dzulhijjah (Kalender Hijriyah). 
Pemerintah telah memberikan kuota khusus untuk 
masyarakat yang memiliki kelonggaran finansial 
untuk melaksanakan ibadah haji melalui jalur 
khusus dengan waktu tunggu yang singkat namun 
selain kuotanya juga terbatas melihat dari selisih 
biaya yang cukup besar kebanyakan dari umat 
muslim khususnya di Kalimantan Selatan lebih 
memilih untuk melaksanakan ibadah umroh. 

Melihat kenyataan tersebut kita perlu 
mengetahui bahwa wilayah jazirah Arab merupakan 
wilayah yang menjadi di kawasan endemis dari 

Layanan Vaksinasi Internasional Sudah 
Bisa Dilakukan Fasyankes Di Luar KKP 

mailto:abdie_gie26@yahoo.com
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beberapa penyakit penyakit penyakit yang bisa 
menimbulkan kegawatdaruratan kesehatan 
masyarakat yang meresahkan dunia diantaranya 
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus 
atau MERS-Cov dan Penyakit Meningitis. Tingginya 
angka kunjungan ke negara tersebut oleh 
masyarakat kita akan meningkatkan risiko transmisi 
penularan penyakit dan bisa jadi penyakit-penyakit 
tersebut terbawa kembali ke daerah kita saat 
kembalinya para jamaah haji/umroh tersebut ke 
daerah mereka masing-masing. 

Upaya Preventif telah dilakukan pemerintah 
kita melalui Pemberian Layanan Sertifikat Vaksinasi 
Internasional di Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) di seluruh Indonesia yang merupakan unit 
pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 
Pemberian layanan ini merupakan salah satu 
bentuk upaya dari pemerintah kita dalam rangka 
melindungi masyarakat dan negara dari penularan 
penyakit meningitis yang mungkin terbawa dari 
jazirah Arab ke Indonesia. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 23 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi 
Internasional pemberian vaksinasi meningitis tidak 
hanya bisa dilakukan oleh Kantor Kesehatan 
Pelabuhan saja namun sekarang juga bisa 
dilakukan oleh klinik ataupun Rumah Sakit yang 
memenuhi persyaratan dan bekerjasama dengan 
KKP. Hal ini dilakukan untuk memberikan 
pelayanan dan kemudahan bagi masyarakat 
terutama masyarakat masyarakat yang berdomisili 
di tempat yang jauh dari tempat pelayanan selama 
ini di kantor kesehatan pelabuhan. 
 

 
 

Situs Pendaftaran Vaksinasi Meningitis Meningkokus 

 

 
 

 
Pembayaran Dilakukan Non Tunai Untuk Vaksinasi 

 

 
Penyuntikan Vaksinasi Kepada Jamaah 

 
Dalam pelaksanaan pemberian layanan 

vaksinasi internasional, masyarakat bisa 
melakukan pendaftaran secara online melalui 
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website SINKARKES (Sistem Informasi 
Kekarantinaan Kesehatan) melalui alamat website 
www.sinkarkes.kemkes.go.id kemudian mengklik 
icon layanan vaksinasi dan mengisi data untuk 
pendaftaran atau bisa langsung datang ke klinik-
klinik yang telah mendapatkan izin dan 
rekomendasi dari KKP untuk mengadakan layanan 
vaksinasi internasional. 

Diantara klinik-klinik yang telah memenuhi 
syarat dalam pemberian layanan vaksinasi 
internasional kepada masyarakat diantaranya 
adalah : 
 
1. Klinik Alesha  

Alamat : JL. Gerilya Komplek Grand Batuah 
Mahatama No. 22 Kelurahan Tanjung Pagar 
Banjarmasin 

2. Klinik Firdaus 
Alamat : JL. Dahlia Gg. Budaya Blok. II RT. 28 
No. 49 Banjarmasin 

3. Klinik Kimia Farma Banjarmasin (S. Parman) 
Alamat : JL. S. Parman No. 42 Banjarmasin 

4. Klinik Amanda 
Alamat : JL. Belitung Laut No. 06 RT. 10 
Banjarmasin 

5. RSUD Brigjend Hasan Basry 
Alamat : JL. Jenderal Sudirman No.26A 
Hamalau Kec. Sungai Raya Kandangan 

6. Klinik PHC Banjarmasin 
Alamat : JL. Yos Sudarso No. 18 Banjarmasin 

7. Klinik Kimia Farma 111 (Banjarbaru) 
Alamat : JL. A. Yani Km. 34 Banjarbaru 

8. Klinik Adani 
Alamat : JL. Jenderal Sudirman RT. 002 RW. 
004 Tibung Raya Kandangan 

9. Klinik Utama Ammariz 
Alamat : JL. KH. Mansyur No. 6 RT. 15/04 
Pelaihari 

10. Klinik Sinar Alam 
Alamat : JL. Trikora Raya RT. 40 RW. 09 
Banjarbaru 

11. RSUD Ulin  
Alamat : JL. A. Yani KM. 2,5 Banjarmasin 

12. Klinik AL Fatih Medika 
Alamat : JL. A. Yani KM. 22 Landasan Ulin 
Banjarbaru 

 
 

Klinik-klinik ini telah mendapatkan 
rekomendasi atau izin dari kantor kesehatan 
pelabuhan untuk memberikan pelayanan vaksinasi 
meningitis selama 1 tahun dan nanti akan 
dievaluasi lagi pelayanan klinik tersebut untuk 
dilakukan perpanjangan pada tahun-tahun 
selanjutnya. 

 
Kepustakaan: 
 UU No. 8 Tahun 2019 Tentang 

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah  
 Permenkes No. 23 Tahun 2018 Tentang 

Pelayanan dan Penerbitan Vaksinasi 
Internasional 

 https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waitin
g-list 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayo 
Vaksin 

http://www.sinkarkes.kemkes.go.id/
https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list
https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list
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Secara umum Penyelenggaraan Kesehatan 

Haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 
Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan 
kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji . 
Seluruh upaya ini harus dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya sehingga para calon jamaah haji 
dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan 
ajaran Agama Islam.  

Penyelenggaraan kesehatan haji 
melibatkan banyak pihak dalam lingkup kesehatan 
mulai dari lingkup terkecil yaitu individu calon 
jamaah itu sendiri, puskesmas, rumah sakit, dinas 
kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan 
provinsi, Kementerian Kesehatan hingga kerjasama 
bilateral antara negara Indonesia dengan Arab 
Saudi.  

Penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan 
untuk: 
1. Mencapai kondisi istithaah kesehatan jamaah 

haji 
2. Mengendalikan faktor risiko kesehatan haji 
3. Menjaga agar Jamaah Haji dalam kondisi sehat 

selama di Indonesia, selama perjalanan, dan 
Arab Saudi 

4. Mencegah terjadinya transmisi penyakit 
menular yang mungkin terbawa keluar 
dan/atau masuk oleh Jamaah Haji 

5. Memaksimalkan peran serta masyarakat 
dalam Penyelenggaraan Haji 

Dalam kesempatan ini akan dipaparkan 
sebagian kecil dari rangkaian penyelenggaraan 
kesehatan haji yaitu Penyelenggaraan Kesehatan 
Haji di Pintu Masuk Negara. Pintu masuk Negara 
dalam hal ini adalah Bandara yang juga mencakup 
Embarkasi/Debarkasi. Penyelenggaraan 
Kesehatan Haji di Pintu Masuk ini sangat penting 
untuk dipaparkan karena bagian ini pada nantinya 
akan menentukan ketercapaian dari salah satu 
tujuan penyelenggaraan kesehatan haji yang 
bertujuan untuk mencegah terjadinya transmisi 
penyakit menular yang mungkin terbawa keluar 
dan/atau masuk oleh jamaah haji. 

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) 
merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan. 
Tugas dari KKP adalah melaksanakan pencegahan 
masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial 
wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, 
pengendalian dampak kesehatan lingkungan, 
pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta 
pengamaman terhadap penyakit baru dan penyakit 
yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, 
kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja 
Bandara, Pelabuhan dan Lintas Batas Darat 
Negara. 

 
Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam 

lingkup kecil di wilayah Bandara pada musim haji 
KKP melaksanakan fungsinya dalam bentuk 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang 
menjadi calon jamaah haji di Embarkasi/Debarkasi 
yang meliputi:  

- Pemeriksaan Kesehatan 

- Pelayanan rawat jalan 

- Pelayanan rawat darurat 

- Pemeriksaan laboratorium dan penunjang 

- Pelayanan rujukan 

- Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan; dan 

- Penanganan jamaah haji wafat di pesawat3 
Pemeriksaan kesehatan disini adalah 

pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di pintu 
masuk/keluar negara dalam rangka menetapkan 
status kesehatan jamaah haji laik terbang atau tidak 
laik terbang serta penilaian kembali Istitha’ah 

Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Pintu 

Masuk/Keluar Negara oleh Kantor Kesehatan 

Pelabuhan 

mailto:abdie_gie26@yahoo.com
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(kemampuan) kesehatan jamaah haji. Penilaian 
istitha’ah kesehatan dilakukan terhadap jamaah 
calon haji tertentu yang pada saat di embarkasi 
secara medis/klinis memiliki potensi untuk masuk 
dalam kategori tidak memenuhi syarat istitha’ah 
kesehatan. Penilaian Istitha’ah kesehatan terhadap 
jamaah calon haji pada fase Embarkasi dilakukan 
dengan mengacu pada Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitha’ah 
Kesehatan Jamaah Haji. 

 
Foto Kegiatan di Pemeriksaan Akhir 

 
Dalam proses pemeriksaan kesehatan ini 

jamaah haji akan diperiksa kondisi kesehatan dan 
status vaksinasinya lalu kemudian ditetapkan laik 
atau tidak laik terbang oleh Panitia Penyelenggara 
Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Bidang Kesehatan. 
PPIH Embarkasi Bidang Kesehatan terdiri dari 
beberapa unsur Kesehatan yang telah 
berkoordinasi sebelumnya dalam suatu forum rapat 
koordinasi yang diselenggarakan oleh KKP 
diantaranya Dinas Kesehatan kab/kota dan provinsi, 
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan, Rumah 
Sakit Pemerintah, Laboratorium kesehatan daerah 
serta dokter spesialis kesehatan penerbangan. 

Dalam proses pemeriksaan kesehatan 
sebelum keberangkatan jamaah calon haji di 
Embarkasi, apabila ditemukan adanya jamaah yang 
sakit atau tidak memenuhi syarat istitha’ah 
kesehatan maka akan diberikan pelayanan rawat 
jalan hingga rujukan ke rumah sakit yang telah 
ditunjuk oleh Menteri Kesehatan pada setiap 
Embarkasi Haji sebagai rumah sakit rujukan.  

Seluruh proses yang dilalui pada masa 
pemberangkatan ini dilakukan agar kondisi jamaah 
calon haji yang akan berangkat benar-benar prima 
untuk mengikuti rangkaian ibadah haji di Arab Saudi 
serta untuk mencegah keluarnya penyakit menular 
ataupun penyakit yang berpotensi wabah ke luar 
wilayah negara Indonesia. 

Adapun pada masa kedatangan jamaah haji 
di pintu masuk negara lebih difokuskan pada upaya 
deteksi dini, cegah tangkal dan respon terhadap 
adanya sinyal masuknya penyakit menular ataupun 
penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah ke 
wilayah kita. Fokus di pintu masuk bertujuan agar 
sinyal penyakit yang masuk bisa dideteksi dan 
direspon secara cepat dan tepat agar risiko 
penularan ke daerah bisa ditekan seminimal 
mungkin.  

Pada umumnya deteksi dini penyakit 
menular/potensial wabah diawali dengan 
pemeriksaan suhu tubuh jamaah haji secara cepat. 
Pemeriksaan suhu tubuh akan dilanjutkan dengan 
surveilans cepat terhadap jamaah yang memiliki 
suhu tubuh ≥ 380C dengan menggali data riwayat 
penyakit, riwayat kontak, hingga hal-hal mendasar 
lainnya yang secara epidemiologi mengarah 
kepada risiko penularan penyakit yang memiliki 
risiko dapat menimbulkan Kegawatdaruratan 
Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia 
(KKMMD).  

Kementerian kesehatan telah 
mendistribusikan alat Thermo Scanner ke beberapa 
KKP yang memiliki Bandara Internasional dan 
Embarkasi Haji untuk menunjang kegiatan tersebut. 
Alat tersebut berupa sensor yang terhubung 
dengan monitor yang dapat memberikan informasi 
visual terhadap kondisi suhu tubuh dari setiap orang 
yang masuk dalam rentang jangkauan tertentu. 
Diharapkan dengan alat tersebut proses deteksi 
suhu tubuh pendatang dari luar negara Indonesia 
bisa dideteksi secara cepat dan tepat. 

Pada saat kedatangan dari Arab Saudi 
apabila ditemukan adanya jamaah haji sakit maka 
KKP Berwenang untuk melakukan pemeriksaan 
awal dan Dokter KKP bertanggungjawab atas 
penilaian kondisi kesehatan Jamaah Haji setibanya 
di Bandara Internasional setempat. Rujukan 
Jamaah Haji ditentukan oleh dokter KKP dengan 
mempertimbangkan surat keterangan rumah sakit 
di Arab Saudi (apabila ada) dan kondisi kesehatan 
terkini Jamaah Haji yang dirujuk. 

 
Foto Saat Penanganan Jamaah Sakit 

 
Semua pelayanan kesehatan yang 

diberikan di Embarkasi haji bagi jamaah haji 
sepenuhnya adalah gratis dan dibiayai oleh 
pemerintah kecuali untuk penanganan rujukan. 
Oleh karena itu, jamaah haji wajib memiliki jaminan 
perlindungan kesehatan/asuransi kesehatan. 
Apabila jamaah haji menjadi peserta program 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka yang 
bersangkutan berhak memperoleh manfaat 
pelayanan kesehatan komprehensif sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dokter KKP juga berwenang menilai 
transportabilitas Jamaah Haji yang sakit untuk 
penerbangan ke daerah asal dan 
merekomendasikan penanganan tertentu selama 
penerbangan dan/atau perawatan lanjutan apabila 
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Jamaah Haji tersebut setelah hasil pemeriksaan 
tidak mempunyai penyakit menular atau penyakit 
yang berpotensi menimbulkan wabah. 

Dalam rangka memfasilitasi dukungan 
kesehatan bagi Jamaah haji yang sakit selama 
perjalanan kepulangan, KKP yang memiliki wilayah 
kerja yang masuk dalam lingkup tempat tinggal asal 
Jamaah Haji bisa berkoordinasi dengan wilayah 
kerjanya tersebut untuk penanganan lanjutan 
Jamaah Haji tersebut. 

Pada beberapa kondisi beberapa gejala 
seperti demam dan gejala lainnya belum muncul 
pada saat kedatangan jamaah haji pertama kali di 
bandara. Untuk menanggulangi hal tersebut maka 
setiap jamaah akan diberikan Kartu Kewaspadaan 
Dini atau Health Allert Card. Kartu ini berisikan 
informasi mengenai riwayat perjalanan dan 
beberapa gejala penyakit yang perlu diwaspadai 
serta anjuran untuk mendatangi fasilitas pelayanan 
kesehatan terdekat apabila mengalami sakit 
maksimal 2 Minggu setelah datang dari Arab Saudi.  

Tujuan dari pemberian Health Allert Card 
adalah untuk mempermudah pelacakan kasus 
penyakit (Case/Contact Tracking). Dengan 
melakukan langkah tersebut diharapkan akan 
memudahkan petugas kesehatan di daerah untuk 
menetapkan diagnosa dan terapi bagi orang yang 
memiliki Kartu Kewaspadaan Dini tersebut. 

Selain fase pemberangkatan dan 
kedatangan Jamaah Haji, KKP juga melaksanakan 
upaya penyelenggaraan kesehatan lingkungan. 
Dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di 
pintu masuk negara objek yang menjadi sasaran 
adalah asrama haji, pesawat, dan katering. 

Secara umum penyelenggaraan kesehatan 
lingkungan dilakukan dengan cara Inspeksi 
Kesehatan Lingkungan yaitu dengan pengamatan 
secara langsung terhadap media lingkungan (air, 
udara, pangan, tanah, sarana, bangunan, vektor 
dan binatang pembawa penyakit) dalam rangka 
pengawasan berdasarkan standar, norma, dan 
baku mutu yang berlaku untuk meningkatkan 
kualitas lingkungan. Selain itu juga dilakukan 
Intervensi Kesehatan Lingkungan berupa kegiatan 
komunikasi, pemberian informasi, dan edukasi 
terhadap pihak terkait guna mendukung perbaikan 
dan pembangunan sarana yang mendukung 
terciptanya kondisi lingkungan yang sehat dan ideal 
bagi Jamaah Haji hingga rekayasa lingkungan dan 
pengembangan teknologi tepat guna. 

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan 
pada asrama haji dan katering dilakukan melalui 3 
tahapan kegiatan yaitu ; 

- Tahap pertama Inspeksi kesehatan lingkungan 
dilaksanakan pada 6 bulan sebelum jamaah 
masuk ke asrama haji dan/atau pada saat 
proses penentuan katering, dengan 
rekomendasi perbaikan kepada pihak 
pengelola/penanggungjawab. 

- Tahap kedua, Inspeksi kesehatan lingkungan 
dan intervensi kesehatan lingkungan 

dilaksanakan pada 1 minggu sebelum jamaah 
haji masuk asrama haji untuk memastikan 
kesiapan embarkasi jamaah haji. 

- Tahap ketiga, dilakukan melalui inspeksi 
kesehatan lingkungan dan intervensi 
kesehatan lingkungan secara rutin selama 
jamaah haji berada di asrama haji saat fase 
pemberangkatan dan kedatangan dari Arab 
Saudi. 
Selain upaya-upaya di atas, sebelum masa 

embarkasi haji KKP juga melaksanaan upaya 
cegah tangkal faktor risiko penyakit menular 
dengan melakukan kegiatan Pemeriksaan Rectal 
Swab atau usap dubur dan sosialisasi Hygine 
sanitasi serta Personal Hygine bagi para penjamah 
makanan yang melayani jamaah haji selama musim 
haji di embarkasi termasuk pesawat. Hal ini 
dilakukan agar para penjamah makanan yang 
melayani jamaah haji benar-benar bebas dari 
penyakit menular terutama penyakit yang dapat 
menular melalui makanan dan juga agar mereka 
memiliki pengetahuan mengenai kebersihan 
personal dan lingkungan mereka bekerja. 

 

 
Rectal Swab 

 
Secara garis besar penyelenggaraan kesehatan 

haji di pintu masuk negara merupakan kumpulan 
dari beberapa upaya yang dilakukan baik dari segi 
medis melalui upaya preventif, promotif, serta 
kuratif, surveilans epidemiologi dan upaya 
pengendalian risiko lingkungan yang terintegrasi 
guna tercapainya tujuan cegah tangkal keluar 
masuknya penyakit menular dan penyakit potensial 
wabah dari dan ke negara kita. 
Kepustakaan  

- UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan 

- UU No. 8 tahun 2019 Tahun 2019 tentang 
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 

- Permenkes No.62 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Kesehatan Haji 

- Permenkes No. 15 Tahun 2016 tentang 
Istitha'ah kesehatan Jamaah Haji 

- Permenkes 2348 tahun 2011 perubahan dari 
Permenkes 356 tahun 2008 tentang organisasi 
dan tata kerja KKP 

- Laporan Penyelenggaraan 
embarkasi/Debarkasi Haji 2019 KKP 
Banjarmasin 
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Pengertian 
a. Penyidik adalah pejabat polisi 

negara Republik Indonesia 
atau pejabat pegawai negeri 
sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh 
undang-undang untuk 
melakukan penyidikan (Pasal 
1 angka 1, UU.RI No. 8 Tahun 
1981 Tentang KUHAP) 

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
Kekarantinaan Kesehatan 
yang selanjutnya disebut 
PPNS Kekarantinaan 
Kesehatan adalah pejabat 
pegawai negeri sipil tertentu 
yang diberi wewenang khusus 
oleh Undang-Undang 
Kekarantinaan Kesehatan 
untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang 
Kekarantinaan Kesehatan. 
(Pasal 1 angka 32, UU.RI.No.6 
Tahun 2018 KeKarantinaan 
Kesehatan) 

c. Pejabat Karantina Kesehatan 
adalah pegawai negeri sipil 
yang bekerja di bidang 
kesehatan yang diberi 
kewenangan oleh menteri 
yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di 
bidang kesehatan untuk 
melaksanakan Kekarantinaan 
Kesehatan. (Pasal 1 angka 29, 
UU.RI.No.6 Tahun 2018 
Kekarantinaan Kesehatan) 

d. Kekarantinaan Kesehatan 
adalah upaya mencegah dan 
menangkal keluar atau 
masuknya penyakit dan/atau 
faktor risiko kesehatan 
masyarakat yang berpotensi 
menimbulkan kedaruratan 
kesehatan masyarakat. (Pasal 
1 angka 1, UU.RI.No.6 Tahun 
2018 Kekarantinaan 
Kesehatan) 

 

Implementasi Undang 
Undang Kekarantinaan 
Kesehatan 

Sehubungan dengan telah 
disahkannya Undang-Undang 
Republik Indonesia No.6 tahun 
2018 Tentang Kekarantinaan 
Kesehatan pada tanggal 7 
Agustus 2018 oleh Presiden Joko 
Widodo. 

Kekarantinaan kesehatan 
diselenggarakan dengan 
berasaskan; perikemanusiaan, 
manfaat, perlindungan, keadilan, 
nondiskriminatif, kepentingan 
umum, keterpaduan, kesadaran 
hukum dan kedaulatan negara. 
Selain itu penyelenggaraan 
kekarantinaan kesehatan 
bertujuan untuk; 
a. Melindungi masyarakat dari 

penyakit dan/ atau faktor risiko 
kesehatan masyarakat yang 
berpotensi menimbulkan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat. 

b. Mencegah dan menangkal 
penyakit dan/ atau faktor risiko 
kesehatan masyarakat yang 
berpotensi menimbulkan 
kedaruratan kesehatan 
masyarakat 

c. Meningkatkan ketahanan 
nasional di bidang kesehatan 
masyarakat; dan 

d. Memberikan perlindungan dan 
kepastian hukum bagi 
masyarakat dan petugas, 
kesehatan. 

Menindaklanjuti hal tersebut 
di atas Kementerian Kesehatan 
RI  terus berproses menyusun 
aturan pelaksanaan dari undang-
undang kekarantinaan kesehatan 
dari tingkat Peraturan 
Pemerintah, Peraturan Menteri 
dan Keputusan Menteri 
Kesehatan.  

 

 
Gambar Pegukuhan Pejabat 

Karantina, PPNS dan Saka Bhakti 
Husada 

 
Pada tanggal 13 April 2019 

Menteri Kesehatan RI   telah 
meneguhkan pejabat karantina 
kesehatan yang telah mengikuti 
dan lulus diklat kekarantinaan 
kesehatan dari tahun 2010 s.d 
2018 Di Lakespra TNI AU Jakarta 
dan terus melaksanakan 
pelatihan dan pendidikan pejabat 
karantina kesehatan untuk 
memenuhi salah satu ketentuan 
undang-undang kekarantinaan 
kesehatan. Selain itu 
Kementerian Kesehatan (Ditjen 
P2P) juga melaksanakan 
kebijakan terkait pemenuhan 
kuantitas dan kualitas Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
Kekarantinaan kesehatan untuk 
mengawal penegakan hukum 
undang-undang kekarantinaan 
kesehatan. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Foto Bersama Diklat Manajemen 
Penyidikan PPNS Ditjen P2P Tahun 

2019 

Pada tanggal 25 Nopember 
sampai dengan 08 Desember  
2019 telah dilaksanakan kegiatan 

PPNS Kekarantinaan Kesehatan Dan 
Pejabat Karantina Kesehatan 

mailto:acepyuwiasna13@gmail.com
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peningkatan kompetensi 
manajemen PPNS di lingkungan 
Ditjen P2P  oleh Lemdiklat 
Reserse Polri Megamendung 
yang diikuti peserta sebanyak 50  
PPNS yang bekerja di setiap 
Kantor Kesehatan Pelabuhan 
(KKP) di seluruh Indonesia dan 
dari KKP Kelas II Banjarmasin 
diwakili oleh PPNS a.n Acep 
Yuwiasna, SKM staf Seksi PKSE. 
Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
rangka refresing dan pemenuhan 
ketentuan PP. No. 58 Tahun 2010 
tentang perubahan PP.No. 27 
Tahun 1983 tentang pelaksanan 
KUHAP. Materi pembelajaran 
diberikan dengan metode 
ceramah dan praktek terkait 
manejemen penyidikan oleh 
PPNS, Kebijakan Kemenkes 
terkait PPNS dan Implementasi 
Undang-Undang Kekarantinaan 
kesehatan, dan peningkatan 
kemampuan bela diri serta 
kewenangan dan penggunaan 
senjata api oleh PPNS sesuai Per 
Kapolri No. 11 tahun 2017. 
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala 
Diklat Reserse Lemdikpol  
Brigader Jenderal Polisi. Drs. 
Alex Sampe, SH., M.H. dan 
ditutup oleh Direktur Jenderal 
yang diwakili oleh Sekretaris 
Direktorat Jenderal P2P 
Kemenkes RI. 

 

 
Gambar Pembekalan Teori 

Menembak 

 

 
Gambar Latihan Menembak Pistol di 

Lapangan Tembak Lemdiklat 
Reserse Megamendung 

 

Berdasarkan arahan 
Sesditjen P2P dan paparan 
materi dari Biro Hukum 
Kemenkes RI pada acara 
tersebut bahwa untuk 
memperkuat PPNS Kementerian 
Kesehatan akan melaksanakan 
beberapa skenario yaitu 
diantaranya 
a. Membentuk Organisasi Tata 

Kerja PPNS berupa sekretariat 
setingkat Direktorat 
Pengawasan dan Penyidikan 
bidang kesehatan 

b. Mengusulkan diklat 
Pembentukan PPNS baru, dan 
peningkatan kompetensi 
PPNS yang sudah kadaluarsa, 
dan diklat pejabat bagi atasan 
PPNS; 

c. Menyelenggarakan pelatihan 
internal pelatihan korwas 

d. Mengoptimalkan anggaran 
Penegakan hukum oleh  
PPNS dalam DIPA 

e. Pengusulan Kartu Tanda 
Penyidik PPNS di lingkungan 
Ditjen P2P kepada Ditjen 
Administrasi Hukum Umum 
Kementerian Hukum dan HAM 
RI dan berlaku Nasional  
seluruh Indonesia sehingga 
PPNS dapat saling 
melengkapi dalam 
penyelesaian kasus 

f. PPNS Ditjen P2P akan 
mengawal regulasi di bidang 
kesehatan khususnya ; 
- UU. RI. No. 5 tahun 2017 

tentang Psikotropika 
- UU. RI. No. 35 tahun 2009 

tentang Narkotika 
- UU. RI. No. 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan 
- UU. RI. No. 6 tahun 2018 

tentang Karkes 
- UU. RI. No. 4 tahun 1984 

tentang wabah (berproses 
direvisi) 

g. PPNS kekarantinaan 
kesehatan dapat pula 
mengawasi pelaksanaan 
tindakan kekarantinaan 
kesehatan yang dilakukan 
oleh pejabat karantina 
kesehatan sehingga 
meminimilisasi terjadinya 
tindak pidana dalam 
kekarantinaan kesehatan 

h. PPNS kekarantinaan 
kesehatan diharapkan 

terstandarisasi  (Diklat PPNS 
+Kompetensi Karkes 
perkembangan regulasi dan 
IPTEK), dedikasi tinggi (jiwa 
korsa) dan fisik yang tangguh 
yang dinyatakan sehat fisik  
dan kejiwaan 

i. Kebutuhan jumlah PPNS 
disesuaikan dengan jumlah 
pintu masuk di setiap KKP 

j. Membangun koordinasi 
kekuatan oleh Satker KKP  di 
pintu masuk khususnya 
dengan CIQP (Custom, 
Imigration, Quarantine, Port 
Authority) 

k. Membangun kekuatan 
penegakan hukum oleh 
Kepala Satker dan PPNS 
dengan Sistem Peradilan 
Pidana di Indonesia  (Crime 
Justice systim, Korwas PPNS/ 
Polri, Kejaksaan, Kehakiman) 

l. Diusulkan dibentuk jabatan 
fungsional baru yaitu jabatan 
penyidik/ pengawas dan 
fungsional pejabat karantina 
kesehatan 
 

Kewenangan PPNS 
Kekarantinaan Kesehatan 

Berdasarkan pada Pasal 84 
Undang Undang  kekarantinaan 
kesehatan  bahwa Selain 
penyidik pejabat Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, 
pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu di lingkungan 
kementerian yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang 
kesehatan diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang yang mengatur 
mengenai hukum acara pidana 
untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang 
Kekarantinaan Kesehatan. 

PPNS Kekarantinaan 
Kesehatan yang berada di KKP 
Kelas II Banjarmasin dalam 
melaksanakan tugas dan 
kewenangan sebagai PPNS 
melekat dalam Surat Keputusan 
Menteri Hukum dan HAM meliputi 
mengawal Undang-Undang yang 
menjadi kewenangannya dan 
Wilayah hukum yang menjadi 
kewenangannya. 
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Gambar Senpi yang Dilatih dan 
Dapat Diijinkan Digunakan oleh 

PPNS 
 

Adapun kewenangan 
PPNS Kekarantinaan Kesehatan  
yang diatur dalam Undang 
Undang  ini adalah: 
a. menerima laporan tentang 

adanya tindak pidana dibidang 
Kekarantinaan Kesehatan; 

b.  mencari keterangan dan alat 
bukti; 

c.  melakukan tindakan pertama 
di tempat kejadian; 

d. melarang setiap orang 
meninggalkan atau memasuki 
tempat kejadian perkara untuk 
kepentingan penyidikan; 

e. memanggil, memeriksa, 
menggeledah, menangkap, 
atau menahan seseorang 
yang disangka melakukan 
tindak pidana di bidang 
Kekarantinaan Kesehatan; 

f. menahan, memeriksa, dan 
menyita dokumen; 

g. menyuruh berhenti orang yang 
dicurigai atau tersangka dan 
memeriksa identitas dirinya; 

h. memeriksa atau menyita surat, 
dokumen, atau bendayang 
ada hubungannya dengan 
tindak pidana Kekarantinaan 
Kesehatan; 

i. memanggil seseorang untuk 
diperiksa dan didengar 
keterangannya sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. mendatangkan ahli yang 
diperlukan dalam 
hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara 

k. melakukan pemeriksaan di 
tempat tertentu yang diduga 
terdapat surat, dokumen, atau 
benda lain yang ada 
hubungannya dengan tindak 
pidana dibidang 
Kekarantinaan Kesehatan; 

l. mengambil foto dan sidik jari 
tersangka; 

m.  meminta keterangan dari 
masyarakat atau sumber yang 
berkompeten; 

n.  menghentikan penyidikan 
apabila tidak terdapat cukup 
bukti yang membuktikan 
adanya tindak pidana dibidang 
Kekarantinaan Kesehatan; 
dan/atau 

o.  mengadakan tindakan lain 
menurut hukum. 

Selain beberapa hal tersebut 
di atas juga diatur bahwa PPNS 
Kekarantinaan Kesehatan dapat 
melaksanakan kerja sama dalam 
penyelidikan dan penyidikan 
tindak pidana Kekarantinaan 
Kesehatan dengan lembaga 
penegak hukum dalam negeri 
dan negara lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai administrasi 
penyidikan atau berdasarkan 
perjanjian internasional yang 
telah diakui oleh Pemerintah 
Republik Indonesia. Serta dalam 
melakukan penyidikan, PPNS 
Kekarantinaan Kesehatan 
berkoordinasi dan bekerja sama 
dengan penyidik di lingkungan 
Kepolisian Negara Repubtik 
Indonesia dan dapat 
berkoordinasi dan bekerja sama 
dengan penyidik di lingkungan 
Tentara Nasional Indonesia 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
Algoritma Penanganan Tindak 

Pidana oleh PPNS 

 
Gambar Algoritma penegakan 

hukum di Ditjen P2P 

 
Penegakan hukum adalah 

upaya terakhir dilakukan dalam 
kasus kejadian kekarantinaan 
kesehatan setelah dilakukan 
upaya tindakan kekarantinaan 

kesehatan oleh pejabat karantina 
kesehatan. Pembinaan dan 
sanksi administratif dilaksanakan 
oleh pejabat karantina dan 
apabila ditemukan unsur tindak 
pidana maka PPNS melakukan 
penyilidikan untuk memastikan 
terpenuhinya semua unsur dan 
minimal dua alat bukti dan 
dilanjutkan ke proses penyidikan. 

Dalam melaksanakan 
penyidikan untuk memenuhi 
ketentuan hukum maka PPNS 
wajib memilik Surat perintah  
penyidikan dari atasan penyidik ( 
Pejabat struktural yang PPNS) 
dan apabila atasan penyidik 
buakan seorang PPNS maka 
Surat perintah Penyidikan 
ditandatangani oleh PPNS yang 
menyidik dan diketahui oleh 
Kepala Kantor. 

Dalam melaksanakan 
tupoksinya PPNS memiliki 
hubungan kerja dengan pihak 

 
Gambar Koordinasi, Pengawasan 
dan Pembinaan Penyidikan  PPNS 

 

Saat ini kewenangan PPNS 
yang berada di KKP Kelas II 
Banjarmasin mengawal 6 (enam) 
Undang Undang bidang 
kesehatan dan meliputi semua 
wilayah kerja KKP Kelas II 
Banjarmasin. Kedepan 
Kementerian Kesehatan akan 
merevisi usulan kepada 
Kemenkum HAM RI terkait 
Undang Undang yang dikawal 
dan wilayah hukum kewenangan 
yang berlaku untuk seluruh 
wilayah hukum Republik 
Indonesia untuk mempermudah 
apabila ada mutasi PPNS dan 
bantuan personel PPNS antar 
KKP di seluruh Indonesia. 
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Kewenangan Pejabat 
Karantina Kesehatan 

Tujuan dari peyelenggaraan 
kekarantinaan kesehatan 
tercapai yaitu ; 
a. melindungi masyarakat dari 

penyakit dan/atau Faktor 
Risiko Kesehatan Masyarakat 
yang berpotensi menimbulkan 
Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat; 

b. mencegah dan menangkal 
penyakit dan/atau Faktor 
Risiko Kesehatan Masyarakat 
yang berpotensi menimbulkan 
Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat; 

c. meningkatkan ketahanan 
nasional di bidang kesehatan 
masyarakat; dan 

d. memberikan pelindungan dan 
kepastian hukum bagi 
masyarakat dan petugas 
kesehatan. 

Dalam menyelenggarakan 
Kekarantinaan Kesehatan sesuai 
yang diatur dalam Pasal 75(3) 
Undang Undang  kekarantinaan 
kesehatan bahwa Pejabat 
Karantina Kesehatan berwenang: 
a. melakukan tindakan 

Kekarantinaan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2); Tindakan 
Kekarantinaan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud 
berupa: a. Karantina, Isolasi, 
pemberian vaksinasi atau 
profilaksis, rujukan, disinfeksi, 
dan/atau dekontaminasi 
terhadap orang sesuai 
indikasi; b. Pembatasan Sosial 
Berskala Besar;' c. disinfeksi, 
dekontaminasi, disinseksi, 
dan/atau deratisasi terhadap 
Alat Angkut dan 
Barang;dan/atau d. 
penyehatan, pengamanan, 
dan pengendalian terhadap 
media lingkungan. 

b. menetapkan tindakan 
Kekarantinaan Kesehatan; 

c. menerbitkan surat 
rekomendasi deportasi atau 
penundaan keberangkatan 
kepada instansi yang 
berwenang; dan 

d. menerbitkan surat 
rekomendasi kepada pejabat 

yang berwenang untuk 
menetapkan karantina 
diwilayah. 

e. Melaksanakan pengawasan 
Kekarantinaan Kesehatan 
meliputi pemeriksaan 
dokumen kekarantinaan 
kesehatan dan factor risiko 
kesehatan masyarakat 
terhadap alat angkut, orang,  
serta barang. (Pasal 1 angka 
25) 

f. Melaksanakan proses 
penetapan tindakan sanksi 
administrative sesuai 
ketentuan yang berlaku. (pasal 
48 ayat (6)) 

g. Memberikan penjelasan 
tentang tindakan 
kekarantinaan 
kesehatan.(pasal 51, 54,57) 

h. Mengeluarkan dokumen 
karantina kesehatan di 
Pelabuhan, Bandara dan Pos 
Lintas batas Darat Negara. 
(pasal 67) 

 
Gambar Lencana Kewenangan 
PPNS dan Pejabat Karantina 

Kesehatan 

 
KKP Kelas II Banjarmasin 

saat ini memiliki sumberdaya  
PPNS sebanyak 4 orang PPNS 
aktif dan 13 orang PNS yang 
telah mengikuti Diklat pejabat 
karantina kesehatan serta 
didukung Pejabat fungsional 
tertentu bidang Kesehatan/ 
jabatan fungsional pelaksana 
teknis/ umum . Adapun wilayah 
pintu masuk yang dilakukan 
pengawasan kekarantinaan 
kesehatan ada 6 (wilayah kerja 
Pelabuhan dan Bandara) yang 
tersebar di seluruh wilayah 
Propinsi Kalimantan Selatan. 

Dengan telah 
disosialisasikannya undang-

undang ini diharapkan  Setiap 
Orang wajib mematuhi 
penyelenggaraan Kekarantinaan 
Kesehatan dan  Setiap Orang 
berkewajiban ikut serta dalam 
penyelenggaraan Kekarantinaan 
Kesehatan sesuai yang diatur 
dalam pasal 9, Dan dapat 
diancam pidana bila tidak 
mematuhi berdasarkan Pasal 93 
Yaitu “Setiap orang yang tidak 
mematuhi penyelenggaraan 
Kekarantinaan Kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (1) dan/atau 
menghalang-halangi 
penyelenggaraan Kekarantinaan 
Kesehatan sehingga 
menyebabkan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat dipidana 
dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu)tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah)”. Selain ancaman pidana 
tersebut di atas juga diatur 
ketentuan pidana terhadap 
Nakhoda, Pilot dan Pengemudi 
yang melanggar ketentuan yaitu 
pada pasal 90, 91, 92 dengan 
ancaman pidana penjara 10 
(sepuluh) tahun dan/ denda 
Rp.15.000.000.000,- (Lima belas 
milyar rupiah) serta ancaman 
pidana pemberatan dijatuhkan 
kepada koorporasi jika tindak 
pidana dilakukan oleh kooporasi 
dan  memenuhi ketentuan. 

Dengan ini diharapkan 
pelaksanaan penyelenggaraan 
kekarantinaan kesehatan di pintu 
masuk khususnya wilayah kerja 
KKP Kelas II Banjarmasin dapat 
terselenggara dengan baik dan 
sesuai ketentuan serta  
Sumber Pustaka: 
1. UU.RI. No.8 Tahun 1981 

Tentang KUHAP 

2. UU.RI. No.6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinan 

Kesehatan 

3. Materi dan arahan Sesditjen 

P2P Kemenkes RI pada 

Diklat Manajemen PPNS TA 

2019 
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Dr. Setiyo Supriyadi 
Koordinator Wilayah Kerja Bandara 
 
          theeyo77@gmail.com 
 
 

 
Pemeriksaan kelaikan terbang bagi  

jamaah calon haji di embarkasi merupakan 
pemeriksaan kesehatan ke tiga atau 
pemeriksaan kesehatan terakhir  dari rangkaian 
pemeriksaan kesehatan yang harus dilewati 
oleh jamaah calon haji sebelum berangkat ke 
tanah suci. Pemeriksaan kesehatan 
sebelumnya yaitu pemeriksaan pertama di 
lakukan di Puskesmas. Sedangkan 
pemeriksaan kedua dilakukan di dinas 
kabupaten atau rumah sakit. Pemeriksaan ini 
baik pertama, kedua maupun ketiga dilakukan 
dalam rangka memberikan pembinaan, 
pelayanan dan perlindungan kepada jamaah 
haji. 

Pemeriksaan 
kelaikan terbang 
sangat penting untuk 
memastikan kondisi 
kesehatan terakhir 
jamaah calon haji. Ini 
di sebabkan 
perjalanan yang akan 
ditempuh melalui jalur 
udara, dimana ketinggian, suhu, tekanan dan 
beberapa faktor lainnya berpengaruh terhadap 
jamaah calon haji selama penerbangan. 
Pemeriksaan kelaiakan terbang di embarkasi 
dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan 
atau disingkat KKP di 13 embarkasi seluruh 
indonesia. Teknik pemeriksaannya hampir 
sama di setiap embarkasi yaitu jamaah haji di 
periksa satu persatu dengan metoda 
anamnesis dengan berdasar pada hasil 
pemeriksaan pertama maupun pemeriksaan 
kedua. Apabila ada masalah untuk kelaikan 
terbang barulah di lakukan pemeriksaan lebih 
lanjut. Bila di pastikan adanya kelainan yang 
tidak memperbolehkan terbang maka KKP 
akan merekomendasikan jamaah calon haji 
tidak boleh terbang. Adapun jamaah calon haji 
yang masih ditingkatkan status kelaikan 
terbangnya maka dilakukan terapi lanjutan 
berupa rujukan ke rumah sakit. 

Pada kenyataannya pemeriksaan 
kelaikan terbang di embarkasi masih 
menyisakan beberapa permasalahan. Salah 
satunya adalah belum adanya standarisasi 
pemeriksaan kelaikan terbang. 

Maka untuk permasalahan tersebut, 
penulis mencoba memberikan sebuah saran 
agar pemeriksaan tersebut menjadi standar 
bagi KKP. Beberapa standarisasi yang 
semestinya di lakukan oleh KKP yaitu : 

 

1. Standarisasi Pemeriksa 
Pemeriksa kelaikan terbang adalah dokter 

yang mempunyai spesifikasi tertentu yaitu 
dokter umum yang telah menjalani 
PPDS spesialis penerbangan dan 
dokter umum yang telah menjalani 
pelatihan flight surgeon selama 4 
bulan. Beberapa KKP telah 
mempunyai spesialis 
penerbangan namun banyak di 
KKP lainnya belum mempunyai. Ini 
menjadi PR kita semua untuk 
mendukung pelayanan kepada 

         jamaah calon haji.  
 

2. Standarisasi Sarana dan Prasarana 
Pemeriksaan kelaikan terbang sebaiknya 

dilakukan di poliklinik yang mempunyai 
kelengkapan baik itu tempat maupun alat-alat 
pemeriksaan. Selain itu juga pemeriksaan di 
satu tempat memungkinkan apabila terjadi 
sesuatu bisa di lakukan rujukan. Namun ini juga 
menyisakan masalah waktu pemeriksaan yang 
agak lama. Tetapi ini bisa disiasati dengan 
memperbanyak petugas medis sebagai 
pemeriksa. Yang tidak kalah penting adalah 
standarisasi alat-alat pemeriksaan baik 
kalibrasi maupun jumlah.  Di KKP Banjarmasin 
tempat penulis bekerja, setiap tahun alat-alat 
untuk pemeriksaan tersebut selalu dikalibrasi. 
Kalibrasi bekerjasama dengan BPFK 
Banjarbaru milik kementerian kesehatan yang 
berada di Banjarbaru. Sedangkan untuk jumlah 

Standarisasi Pemeriksaan Kelaikan 
Terbang Oleh KKP Bagi Jamaah Calon 

Haji Di Embarkasi 
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alat alat sendiri standarisasi telah ada dalam 
Kepmenkes No. 424 tahun 2007 tentang 
pedoman upaya kesehatan pelabuhan dalam 
rangka karantina kesehatan.   
 

3. Standarisasi Aplikasi Kesehatan 
Dalam pemeriksaan kelaikan terbang, 

dokter pemeriksa merujuk kepada hasil dari 
pemeriksaan pertama dan kedua yang bisa 
dilihat pada sistem aplikasi atau Siskohatkes. 
Pengisian pemeriksaan pertama dan kedua 
dilakukan oleh dinas kesehatan terakait. 
Kenyataan di lapangan adalah terkadang hasil 
pemeriksaan tidak lengkap atau tidak ada sama 
sekali. Tentunya ini menyulitkan bagi dokter 
pemeriksa tahap ke tiga untuk melakukan 
assesment terhadap jamaah calon haji. Hal ini 
mungkin bisa diperbaiki dengan melakukan 
koordinasi antara dinas kesehatan 
kabupaten/kota yang dikoordinasi oleh dinas 
kesehatan provinsi dengan KKP agar bisa 
terjalin harmonisasi pengisian aplikasi tersebut. 
Selain itu juga hal yang perlu dibenahi adalah 
pengisian hasil pemeriksaan tahap ketiga yang 
belum bisa langsung diisikan pada saat 
pemeriksaan. Tentunya hasil pemeriksaan 
kelaikan terbang berupa pengisian diaplikasi 
dan juga penyataan yang di tanda tangani oleh 
dokter pemeriksa. Ini belum ada pada saat 
pemeriksaan telah selesai. Padahal surat 
keterangan yang berstandar telah ada dalam 
sistem yang lain yaitu sistem aplikasi karantina 
kesehatan atau lebih dikenal dengan Sinkarkes. 
 

4. Standarisasi Pemeriksaan 
Standarisasi pemeriksaan tentunya 

mengikuti pemeriksaan standar kedokteran 
yang telah baku. Dimulai dari anamnesa, 
pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium 
sampai selesai. Selain memerlukan sarana dan 
prasarana tentunya pemeriksaan yang sesuai 
dengan standar kedokteran ini juga 
memerlukan waktu yang cukup banyak. 
Tentunya ini harus dikoordinasikan dengan 
instansi terkait yaitu Kementerian Agama 
selaku Instansi Leader. Untuk standarisasi 
pemeriksaan sendiri telah diatur dalam 
pedoman pemeriksaan kesehatan haji yang 
telah dikeluarkan oleh Kemenkes. Yang tidak 
kalah penting dalam pemeriksaan yaitu 
laboratorium. Alat alat di laboratorium 
sekiranya dapat di standarkan sesuai dengan 
kebutuhan. Selain kuantitas perlu juga 
diperhatikan kualitas dari alat-alat tersebut, 
misalkan pemeriksaan Hb. Terkadang hasil 
dari alat yang satu dengan lainnya tidak sinkron 

atau berbeda. Disamping itu juga perlu standar 
dalam pengambilan specimen misalkan darah. 
Walaupun hanyaa merupakan poliklinik yang 
khusus menangani jamaah calon haji dan 
dalam waktu yang singkat, perlu kiranya 
standar mengikuti rumah sakit sehingga hasil 
yang dicapai bisa maksimal. 
 

5. Standarisasi Penyakit 
Yang terakhir tidak kalah penting adalah 

standarisasi penyakit. Di Indonesia sendiri 
standar penyakit yang laik untuk terbang belum 
ada sampai keluarnya peraturan menteri 
kesehatan tentang laik terbang bagi jamaah 
calon haji. Sebelumnya ketentuan ini masih 
berdasarkan IATA yaitu ketentuan yang di buat 
organisasi poenerbangan sipil international 
yang mengatur kelaikan terbang bagi 
penumpang pesawat. Dengan adanya 
peraturan ini memudahkan pemeriksa yaitu 
dokter untuk menentukan kelaikan terbang bagi 
jamaah calon haji. 
 

Kesimpulan 
Standarisasi pemeriksaan kelaikan terbang 
bagi jamaah calon haji sangat penting untuk di 
lakukan. Hal ini untuk menjamin keselamatan 
jamaah haji dalam penerbangan ke tanah suci. 
Keselamatan jamaah haji selama penerbangan 
banyak dipengaruhi oleh lamanya waktu 
penerbangan, suhu di dalam pesawat, 
kelembaban, tekanan udara dan lain 
sebagainya. Terdapat lima standarisasi yang 
mesti KKP penuhi dalam rangka menjamin 
kelaikan jamaah calon haji yaitu standarisasi 
pemeriksa, standarisasi sarana dan prasarana, 
standarisasi aplikasi kesehatan, standarisasi 
pemeriksaan dan standarisasi penyakit. Dan 
untungnya beberapa standar tersebut sudah 
ada peraturan yang menjadi standarnya, 
walaupun ada standar yang belum memenuhi 
seperti standar pemeriksa. Menjadikan PR bagi 
KKP yang menangani embarkasi dan debarkasi 
untuk segera men standarisasi 5 hal tersebut. 
Perlu dukungan tentunya dari berbagai pihak 
mewujudkan standar-standar itu. Hal ini demi 
mewujudkan mimpi para jamaah calon haji 
menggapai haji mabrur. Aaamiiin. 
 
Daftar Pustaka 
 UU No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji 
 Permenkes No. 15 Tahun 2016 Tentang Istithaah Kesehatan 

Jemaah Haji 
 Buku Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan 

Haji 
 Permenkes No. 356 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
 Kepmenkes No. 424 tahun 2007 Tentang Pedoman Upaya 

Kesehatan Pelabuhan dalam Rangka Karantina Kesehatan 
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“Tik tik tik…  bunyi hujan di atas genteng”…  Sepenggal lagu yang pas dinyanyikan dikarenakan saat 

ini kita sangatlah sering menjumpai hujan. Yang mana intensitasnya cukup tinggi terjadi dan hamper 
merata diseluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di wilayah Kalimantan selatan. 

Dengan intensitas yang tinggi inilah tidak sedikit menimbulkan banjir dan merendam beberapa 
rumah, jalan raya dan fasilitas umum lainnya di beberapa wilayah yang lebih rendah. Bahkan Jakarta 
ibukota Negara pun sebagian besar terendam banjir yang menimbulkan berbagai permasalahan dan 
polemik. 

Bukan hanya banjir yang menjadi keresahan kita bersama, akan tetapi pada musim hujan inilah 
beberapa penyakit biasanya berpotensi bermunculan, salah satunya adalah penyakit yang ditularkan oleh 
vector antara lain ; Demam Berdarah Dengue (DBD), Chikungunya, Malaria, Filariasis (Penyakit Kaki 
Gajah), Yellow Fever (Penyakit Demam Kuning), Diare dan Japanese Encephalitis. 

Pada musim hujan merupakan kondisi yang menguntungkan bagi perkembangbiakan vektor 
terutama nyamuk. Nyamuk itu sendiri terdiri dari banyak jenis sebagai penular penyakit tertentu yang 
memiliki perilaku dan habitat yang tertentu pula. 

Didalam perkembangbiakannya nyamuk mengalami fase sempurna mulai dari Telur – Larva/Jentik – 
Pupa – Nyamuk dewasa. Dan pada fase larva dan pupa inilah kehidupannya dapat berlangsung, yang 
mana habitatnya dipengaruhi oleh intensitas hujan, karena pada fase ini larva dan pupa memerlukan air 
sebagai media kehidupannya sebelum menjadi nyamuk dewasa. 

Salah satu penyakit tular vector adalah penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang dapat 
ditularkan oleh nyamuk Aedes Aegypti. Yang mempunyai perilaku hidup dan berkembang biak pada air 
yang bersih dan tidak kontak langsung dengan Tanah semisal bak mandi, drum, tempayan, baskom, 
kaleng bekas, aquarium, ban bekas, tempat minum burung dan lain sebagainya. 

Pada musim hujan seperti sekarang ini habitat nyamuk jenis ini akan banyak bermunculan 
dibandingkan pada musim kemarau. Dimana tempat/wadah yang semula kering mulai terisi air dan dapat 
menjadi tempat nyamuk meletakkan telur. 

Kehidupan nyamuk Aedes Aegypti sangat dekat dengan kehidupan manusia, ditambah kebiasaan 
manusia meletakkan atau membuang barang-barang bekas disekitar rumah baik berupa kaleng maupun 
ban bekas sehingga nantinya dapat menampung air. Selain di luar, di dalam rumah pun memungkinkan 
menjadi habitat yang produktif bagi jentik seperti vas bunga, aquarium, tempat penampungan air buat air 
minum maupun air bersih. Sehingga nyamuk jenis ini mudah dan sering dijumpai menggigit kita. 

Keberadaan nyamuk aedes aegypti sebagai vektor yang menularkan penyakit DBD sangatlah dekat 
dengan kehidupan manusia, sehingga menjadi ancamanbagi kesehatan manusia. Seperti halnya kasus 
DBD selalu meningkat setiap tahun nya pada musim hujan terjadi, oleh karena itu perlu kewaspadaan kita 
didalam menghadapinya.  

Guna meminimalisir ancaman kejadian kasus DBD, kami menghimbau dan mengingatkan kembali 
perlunya upaya pengendalian: 
1. Menggalakkan kegiatan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 
2. Pelaksanaan 3M Plus (Menutup, Menguras dan Mendaur/Memanfaatkan Ulang) seminggu sekali, 

Plus nya dengan Hindari gigitan nyamuk terutama di pagi dan sore hari 
3. Pembentukan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (Juru Pemantau Jentik). 

Melalui kegiatan tersebut kita ciptakan lingkungan kita yang bersih dan bebas dari keberadaan 
nyamuk dan bebas dari penyakit DBD. 
 

 

 

Musim Hujan Datang 
“Waspada” Penyakit DBD 
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Mengawali tahun 2020 dalam rangka 
pengendalian dampak kesehatan lingkungan, 
sebagai salah satu program atau kegiatan perdana 
Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan, Kantor 
Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin 
melaksanakan Pengawasan Air Bersih secara rutin 
di kawasan pelabuhan Banjarmasin. Hal ini 
dikarenakan setiap pelabuhan harus tersedia air 
bersih yang baik mutunya dan dalam jumlah yang 
cukup untuk keperluan di kapal maupun untuk 
konsumsi di pelabuhan. Air untuk kepenuhan 
manusia haruslah bebas dari organisme-organisme 
dan bahan-bahan kimia dalam konsentrasi yang 
dapat mengganggu kesehatan. Selain itu air harus 
jernih, tidak berwarna, tidak berasa dan tidak 
berbau. Sistem pengelolaan air di 
pelabuhan/bandara harus dilakukan pengawasan 
secara rutin untuk menghindari terjadi pencemaran 
atau kontaminasi. Risiko pencemaran sumber air 
merupakan keadaan dimana sumber air bersih 
yang digunakan masyarakat pelabuhan 
kemungkinan terkontaminasi oleh kontaminasi 
kotoran atau pencemar lainnya. Pencemaran air 
juga bisa berasal dari kontruksi sumber air bersih 
serta cara pengambilan air. Jika air yang digunakan 
untuk keperluan seharihari sudah tercemar maka 
dikhawatirkan akan terjadi gangguan 
kesehatan/terkena penyakit atau yang biasa 
disebut dengan istilah water borne disease. 
Beberapa contoh penyakit yang disebabkan karena 
air yang tercemar seperti diare, kolera, cacingan, 
hepatitis A dan tifus. 

Lokasi pengawasan air bersih di pelabuhan 
Banjarmasin mencakup kawasan pelabuhan 
Trisakti dan pelabuhan Martapura Baru. Agar 
kegiatan dapat berjalan efektif dan efsien maka 
yang perlu diperhatikan adalah penentuan titik 
pengawasan (sampling) sehingga didapat sampel 
yang refresentatif. Berdasarkan hasil pemetaan 
kawasan Banjarmasin dan lokasi atau area 
pengawasan sesuai penetapan kegiatan han 
kawasan pelabuhan oleh stakeholdg; Bersih di 
wilayah pelabu dalam hal ini PT. Pelindo lll Cabang 
Banjarmasm mendapatka Banjarmasin, maka titik 
pelaksanaan kegiatan Pengawasan Air Bersih di 
kawasan pelabuhan Banjarmasin adalah sebagai 
berikut : 

 

 

1. Pelabuhan Trisakti 

 Reservoar 

 Kran yang berada di Terminal penumpang 

Bandarmasih 

 Kran/ hydran yang berada di sepanjang 

kawasan dermaga 

 Kran yang terdapat di area Tempat 

Pengelolaan Makanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pengambilan Sampel di Terminal Penumpang 
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Pengukuran Air di Trisakti 

 

 

 

2. Pelabuhan Martapura Baru 

 Reservoar 

 Kran yang berada di area perkantoran 

 Kran yang terdapat di area Tempat 

Pengelolaan Makanan 

 

Pelaksanaan kegiatan Pengawasan Air 

Bersih dilakukan secara rutin, yaitu di awal atau 

paling lambat pertengahan setiap bulannya 

anggaran sebanyak 44 sampel selama satu tahun 

(sekitar 4-5 sampel per bulan). Dalam hal ini sampel 

untuk pemeriksaan secara bakteriologis dikirim ke 

Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Selatan. Untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan 

oleh staf fungsional dan staf teknis Seksi 

Pengendalian Risiko Lingkungan di Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin. 

Adapun Iaporan hasil dari kegiatan rutin 

pengawasan air bersih akan diinformasikan ke PT. 

Pelindo Ill Cabang Banjarmasin selaku penanggung 

jawab pengelolaan sarana air bersih di kawasan 

pelabuhan setiap bulannya. 

Dalam pelaksanaannya program Pengawasan Air 
Bersih meliputi beberapa kegiatan yaitu: 

1. Kegiatan inspeksi sanitasi sarana air 

bersih/air minum 

2. Kegiatan pengukuran kualitas kimia 

lapangan air bersih dan air minum dengan 

parameter pH dan sisa chlor 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengukuran Kimia  Lapangan Air 

3. Kegiatan pengambilan sampel air bersih 

dan air minum secara bakteriologis 

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat 
melindungi masyarakat pelabuhan dari penularan 
penyakit melalui air yang terkontaminasi serta 
diketahuinya persentase kualitas sampel air bersih 
yang memenuhi syarat secara fisik, kimia lapangan 
dan bakteriologis sesuai Baku Mutu yang 
diperbolehkan (Permenkes RI No. 32 Tahun 2017 
tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan 
dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan 
Higiene Sanitasi, Kolam Renang, Solus per Aqua 
dan Pemamdian Umum) dan juga sesuai standart 
operasional prosedur KKP. Adapun syarat air bersih 
secara fisik adalah tidak berasa, tidak berbau dan 
tidak berwarna (bening). Untuk parameter kimia 
lapangan nilai pH berkisar antara 6,5-8,5, sisa chlor 
0,25-0,60 mg/It. Sedangkan untuk bakteriologis 
kadar maksimum MPN air bersih 50 CFU/100 ml. 
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P E N D A H U L U A N  
Berdasarkan hasil penelitian 

Saragih et al. (2019) pada saat 
pemasangan 
perangkapdikawasanpemukiman 
didapatkan Rattus norvegicus 
sebanyak 25 %, Mus musculus 
37,5% dan tikus jenis lain 37,5%. 
Sedangkan berdasarkan 
penelitian Ernawati dan Priyanto 
(2013), Rattus tanezumi lebih 
dominan (85%) ditemukan di 
pasar Banjarnegara dibanding 
spesies lainnya. Dari semua jenis 
tikus, yang menjadi hama penting 
dan sebagai rodensia komensal 
(Rodensia yang aktivitas 
hidupnya di lingkungan 
permukiman manusia) dan 
penyebar penyakit yang umum 
dan luas penyebarannya di dunia 
yaitu Rattus norvegicus, Rattus 
tanezumi dan Mus musculus 
(Sigit & Hadi, 2006; Priyambodo, 
2006; Meehan, 1984). 

Dalam bidang kesehatan, 
tikus mempunyai peranan 
sebagai reservoir penyakit. 
Penyakit-penyakit bersumber 
tikus diantaranya adalah 
leptospirosis, pes (plague), rat-
bite fever, murine typhus, scrub 
typhus, hantavirus, 
salmonellosis, dan lain-lain 
(Meehan, 1984; Nurisa & 
Ristiyanto, 2005). Penyakit-
penyakit tersebut ada yang 
ditularkan melalui kontak 
langsung dengan urine tikus 
maupun dengan ektoparasit dan 
endoparasit yang ada pada tikus 
tersebut (Nurisa & Ristiyanto, 

2005). Salah satunya reservoir 
penyakit leptospirosis, 
berdasarkan penelitian Mulyono 
et al. (2015), pemeriksaan 
seroprevalensi Leptospira pada 
tikus R.norvegicus sebanyak 
66,7% positif dan R.tanezumi 
sebanyak 24,4% positif. 

Fosfin memiliki nama kimia 
hidrogen fosfida dengan formulasi 
kimia PH3. Formulasi fosfin 

umumnya berasal dari senyawa 
aluminium fosfida (AlP) yang 
bereaksi dengan uap air. 
Aluminium fosfida diformulasikan 
dalam bentuk padat, dan tersedia 
sebagai tablet, pelet, atau debu 
dalam kantong berpori atau 
kemasan blister. Aluminium 
fosfida (AIP) digunakan sebagai 
pestisida umum di luar ruangan 
dan di dalam ruangan di negara 
berkembang karena murah, 
efektif, bebas dari residu beracun 
dan tidak mempengaruhi viabilitas 
benih (Gurjar et al., 2011; Williams 
et al., 2000). Fosfin digunakan 
secara luas sebagai fumigan, 
memiliki keuntungan tidak 
meninggalkan residu beracun 
(Williams et al., 2000), khususnya 
pada tempat penyimpanan 
komoditas seperti gudang benih, 
produk makanan, produk olahan, 
biji-bijian yang mengandung 
lemak dan protein tinggi. Selain 
merupakan fumigan yang sangat 
beracun, fosfin relatif aman 
terhadap komoditas. 

Gas fosfin tidak hanya 
bersifat sebagai insektisida, tetapi 

biosida sehingga dapat 
membunuh tikus. Selama puluhan 
tahun terakhir fumigan ini telah 
dikenal dengan baik sebagai 
pengendali tikus yang sangat  
efektif  pada sarang tikus (Baker, 
1992). Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui 
pengaruh fumigan gas fosfin 
(hidrogen fosfida (PH3)) terhadap 

kematian tikus (ordo Rodentia). 
 
B A H A N  D A N  M E T O D E  

Penelitian dilakukan di PT. 
Nugroho Pratama Chemical Asia 
(PT. NPCA) Semarang dari bulan 
Maret sampai April 2019. 

Jenis penelitian ini 
merupakan penelitian 
eksperimen laboratorium yang 
menguji pengaruh fumigan gas 
fosfin (hidrogen fosfida (PH3)) 

terhadap waktu kematian tikus 
(ordo Rodentia). 

Subyek dalam penelitian ini 
adalah tikus yang tertangkap 
melalui surveiy lapangan dengan 
jenis Mus musculus, Rattus 
tanezumi dan Rattus norvegicus. 
Pada setiap perlakuan untuk 
setiap jenis tikus dibutuhkan 1 
ekor tikus, sehingga untuk 4 
variasi perlakuan dosis fosfin (4 
tablet, 6 tablet, 8 tablet, dan 0 
tablet untuk kontrol) dan 6 kali 
pengulangan diperlukan minimal 
24 ekor tikus untuk setiap jenis 
tikusnya.    Prosedur pengujian 
dengan tahapan berikut ini : 

a. Pengujian gas fosfin 
dilakukan di Ruang fumigasi 

ARTIKEL 
PENELITIAN 

Aplikasi Fumigan Gas Fosfin (Hidrogen Fosfida; 
PH3) untuk Pengendalian Tikus 
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dengan menggunakan box 

kedap udara ukuran 1 m3 
(Gambar 1). 

b. Sebelum pengujian 
dipastikan tidak ada residu 
fosfin (0 ppm) dalam box 
dengan mengukur kadar 
fosfin menggunakan 
Uniphos-250 (PM) 
Phosphine Monitor. Apabila 
masih terbaca kadar fosfin, 
maka dilakukan penyedotan 
fosfin dengan blower sampai 
monitor menun-jukkan 0 
ppm. 

 
 
 

K
a
c
a 

 
 
 
Tempat selang 

G a m b a r  1 .  D e s a i n  B o x  
K e d a p  u d a r a  u k u r a n  1 m 3  

 
c. Selama penelitian dilakukan 

pengu-kuran suhu dan 
kelembaban ruang fumigasi. 

e. Dosis fosfin (4 tablet, 6 
tablet, 8 tablet, dan 0 tablet 
untuk kontrol) dimasukkan 
ke dalam ruang fumigasi dari 
dosis terendah sampai 
tertinggi 

f. Tikus uji (Mus musculus, 
Rattus tanezumi dan Rattus 
norvegicus) dimasukkan ke 
dalam ruang fumigasi dan 
dipaparkan fosfin sampai 
tikus menunjukkan reaksi 
kematian. Lama waktu 
kematian diukur dengan 
menggunakan stopwatch 

g. Ruang fumigasi ditutup 
dengan plastik dan lakban 
supaya tidak ada kebocoran 
gas fosfin yang menguap 
keluar, dan memastikan 

Reaksi tikus pada saat 
perlakuan diamati dan dicatat  
Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan uji Two 

Way Anova, kemudian dilanjutkan 
dengan menggunakan Uji Post 
Hoc-Tukey. Analisis probit juga 
dilakukan untuk menentukan 
LT50 dan LT99. 

 
H A S I L  

Jumlah tikus uji baik pada 
kelompok perlakuan dan kontrol 
sesuai dengan jenis spesisesnya 
masing-masing 6 ekor, sementara 
untuk kontrol sesuai dengan 
jenisnya sebanyak 6 ekor, secara 
terperinci dalam Tabel 1 

 
 

Reaksi Tikus (Mus musculus, 
Rattus tanezumi dan Rattus 
norvegicus) terhadap Variasi 
Dosis Gas Fosfin (PH3) 

Dosis fosfin 0 tablet 
(kontrol) pengamatan dilakukan 
selama 8 jam dan hasilnya 
semua jenis tikus tetap hidup 
dengan reaksi ada  yang  aktif  
bergerak  dan ada yang diam 
(istirahat/makan), dan juga 
reaksi tikus terhadap fumigan 
gas fosfin pada tiap spesies tikus 
hampir sama (Tabel 21). Untuk 
semua variasi dosis fosfin 
selama 30 menit pengamatan 
pada semua jenis tikus (Mus 
musculus, Rattus tanezumi dan 
Rattus norvegicus) diperlihatkan 
hasil reaksi yang sama yaitu 
tikus aktif bergerak untuk 
beradaptasi pada lingkungan 
(ruang fumigasi). 

Sebagian besarTikus mulai 
bereaksi terhadap fosfin pada 
waktu 60 menit seperti 
menggerakkan moncongnya 
sambil mencium-cium bau udara 
dan mulai menjilati tubuhnya 
(grooming) pada dosis fosfin 4 
dan 6 tablet, sedangkan pada 
dosis 8 tablet reaksi sebagian 
mulai gelisah berjalan berputar-
putar, sebagian mulai lemas 
susah berjalan. Pengamatan 
yang dilakukan selama 120 
menit, tikus sudah mulai lemas 
dan sulit berjalan, hingga sudah 
ada yang mulai kejang-kejang 
hingga mati. Pada saat 
pengamatan selama 180 menit 
semua tikus mati (dosis 4, 6 dan 
8 tablet). 
 
Kematian Tikus (Mus musculus, 
Rattus tanezumi dan Rattus 
norvegicus) terhadap Variasi 
Dosis Gas Fosfin (PH3) 

Hasil uji beda menggunakan Two 
Way Anova rata- rata rentang 
waktu kematian tikus 
berdasarkan spesiesnya 
didapatkan nilai signifikansinya 
adalah 0,076 (p>0,05) yang 
berarti tidak ada perbedaan rata-
rata rentang waktu kematian tikus 
berdasarkan spesies tikus (Mus 
musculus, Rattus tanezumi dan 
Rattus norvegicus) terhadap 
fumigan gas fosfin. Sedangkan 
hasil uji beda antara rata- rata 
rentang waktu kematian tikus 
berdasarkan variasi dosis 
fumigan gas fosfin yang 
diberikan didapatkan p=0,0001, 
yang berarti ada perbedaan rata-
rata rentang waktu kematian 
tikus terhadap variasi dosis 
fumigan gas fosfin yang 
diberikan. 

Berdasarkan Tabel 32, rata-
rata rentang waktu kematian tikus 
Mus musculus paling cepat pada 
dosis fosfin 8 tablet (92,7 menit) 
dan paling lama pada dosis fosfin 
4 tablet (160,5 menit), begitu juga 
dengan rata-rata rentang waktu 
kematian tikus Rattus tanezumi 
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paling cepat pada dosis fosfin 8 
tablet (92,0 menit) dan paling 
lama pada dosis fosfin 4 tablet 
(151,3 menit), serta rata- rata 

rentang waktu kematian tikus 
Rattus norvegicus paling cepat 
pada dosis fosfin 8 tablet (90,5 

menit) dan paling lama pada dosis 
fosfin 4 tablet (142,0 menit). 
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Secara statistik tidak ada 
perbedaan rentang waktu 
kematian yang signifikan antara 
tikus Mus musculus, Rattus 
tanezumi dan Rattus norvegicus 
pada tiap variasi dosis gas fosfin 
yang sama, yang berarti 
perlakuan variasi dosis gas fosfin 
menyebabkan rentang waktu 
kematian yang sama secara 
statistik kepada semua spesies 
tikus (Mus musculus, Rattus 
tanezumi dan Rattus norvegicus). 
Semua perlakuan variasi dosis 
gas fosfin menyebabkan 
kematian tikus 100% kecuali 
pada dosis fosfin 0 tablet 
(kontrol), kemudian dilakukan 
analisis probit untuk mengetahui 
Lethal Time 50 (LT50) dan Lethal 

Time 99 (LT99) tiap dosis gas 

fosfin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4. menunjukkan 
semakin banyak dosis fosfin  
yang diberikan semakin cepat 
rentang waktu kematian yang 
terjadi pada tikus. 

Nilai LT50 dan LT99 yang 

paling cepat adalah pada dosis 
fosfin 8 tablet yaitu 90,5 menit (± 
1,5 jam) dan 114,9 menit (± 2 
jam). Sedangkan nilai LT50 dan 

LT99 yang paling lama adalah 

pada dosis fosfin 4 tablet yaitu 
148,1 menit (± 2,5 jam) dan 
188,1 menit 
Pada saat pengamatan selama 
180 menit semua tikus mati pada 
semua dosis, yaitu dosis 4, 6 dan 
8 tablet). Efek kematian setelah 
pemberian Dosis Fosfin dapat 
diamati setelah 180 menit atau 3 
jam setelah paparan. Hasil yang 
sama seperti  yang  didapatkan  
dari penelitian Anand et al. (2012)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yang menggunakan aluminium 
fosfida (AlP) dalam bentuk pelet 
tepung, secara oral diberikan 
kepada tikus wistar jantan. 
Hewan uji mulai menunjukkan 
tanda-tanda pertama setelah 
sekitar 15 menit, dengan 
peningkatan asupan makanan 
dan air; 
ada peningkatan awal dalam 
aktivitas dan agitasi diikuti oleh 
penurunan bertahap dalam 
aktivitas selama satu jam 
berikutnya. Kemudian ada 
aktivitas yang sangat menurun, 
dengan gaya berjalan yang 
berayun, dan akhirnya mati. 
Waktu kelangsungan hidup rata-
rata hewan adalah 140 menit 
(kisaran 130- 155 menit). 
Kematian terjadi pada semua 
hewan dalam (± 3 jam). Reaksi 
tikus setelah 120 menit paparan 
fosfin, tikus mulai lemas dan sulit 
berjalan, kejang-kejang hingga 
mati.
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P E M B A H A S A N  
 
Reaksi Tikus terhadap Fumigan 
Gas Fosfin (PH3) 

Rata-rata untuk semua 
variasi dosis fosfin, tikus mulai 
bereaksi terhadap fosfin pada 
waktu 60 menit seperti 
menggerakkan moncongnya 
sambil mencium- cium bau udara 
dan mulai menjilati tubuhnya 
(grooming) pada dosis fosfin 4 
dan 6 tablet, sedangkan pada 
dosis 8 tablet reaksi sebagian 
mulai gelisah berjalanberputar- 
putar, sebagian mulai lemas 
susah berjalan. Reaksi fosfin 
pada tikus terutama pada target 
organ pernafasan dan darah. 
Efek gas fosfin mulai bekerja 
setelah satu jam, sebelum 
menimbulkan kematian. 
Penelitian tentang reaksi gas 
fosfin juga dilakukan Sitepu 
(2008) dengan hewan uji tikus 
sawah. Reaksi tikus sawah 
diawali dengan menggerak-
gerakkan moncongnya sambil 
mencium-cium bau udara dalam 
toples, gelisah, grooming atau 
menjilati tubuh. kelompok 
perlakuan yang diberikan AlP dan 
satu hewan menunjukkan kejang 
sebelum kematian. 

Waktu Kematian Tikus 
terhadap Variasi Dosis Fumigan 
Gas Fosfin (PH3) Adanya 

perbedaan yang signifikan  pada  
rata-rata rentang waktu kematian 
tikus dengan berbagai variasi 
dosis fosfin, rata-rata rentang 
waktu kematian paling cepat pada 
dosis fosfin 8 tablet dan paling 
lama pada dosis fosfin 4 tablet 
untuk semua spesies tikus. 
Artinya, semakin banyak dosis 
fosfin yang diberikan semakin 
cepat rentang waktu kematian 
yang terjadi pada tikus. Sejalan 
dengan penelitian Jufrihadi (2009) 
yang menggunakan metil bromida 
(CH3Br) sebagai fumigan, dengan 

menggunakan dosis 4 gram/m3 

waktu kematian tikus (mortalitas 
100%) sekitar 6 jam, sedangkan 

dengan dosis 2 gram/m3 kematian 
tikus memerlukan waktu lebih dari 
8 jam. Begitu juga dengan 
penelitian Setyawan et al. (2016), 
konsentrasi fosfin cair 200 ppm 
selama 1 jam sudah bisa 
membunuh hama Thrips 
parvispinus Karny (mortalitas 
100%), sedangkan konsentrasi 
fosfin cair 175 ppm memerlukan 
waktu 6 jam untuk bisa 
membunuh hama Thrips 
parvispinus Karny (mortalitas 
100%). 

Semakin banyak dosis 
tablet fosfin yang diberikan 
semakin banyak banyak gas fosfin 
pada ruangan tersebut, sehingga 
ruang fumigasi yang kedap udara 
lebih cepat terisi dengan gas fosfin. 
Fosfin adalah fumigan yang sangat 
baik, sebab hidrogen fosfida yang 
terkandung di dalamnya memiliki 
pergerakan molekul sangat tinggi 
yang memungkinkan terjadinya 
penetrasi dan persebaran gas 
dengan cepat (Hayata, 2014). 
Fosfin bekerja melalui 
penghambatan proses respirasi sel 
(Widayanti et al., 2017). Toksisitas 
fosfin terkait dengan radikal bebas 
oksidan dan penghambatan enzim 
metabolisme, seperti sitokrom c 
oksidase (Bogle, et al., 2006). 
Produksi radikal bebas melebihi 
dari kemampuan antioksidan 
intrasel untuk menetralkannya 
sangat potensial menyebabkan 
kerusakan sel. Seringkali, 
kerusakan ini disebut sebagai 
kerusakan oksidatif. Kerusakan 
oksidatif yang diakibatkan oleh 
radikal bebas berimplikasi pada 
berbagai kondisi patologis, yaitu 
kerusakan sel, jaringan, dan organ 
baik pada manusia maupun 
hewan. Kerusakan ini dapat 
berakhir pada kematian sel 
sehingga terjadi percepatan 
timbulnya berbagai penyakit 

degeneratif (Kregel & Zhang, 
2007).   

 
Aplikasi Dosis Fosfin dalam 
Pengedalian Tikus di Pelabuhan 

Fumigasi menggunakan 
fosfin ini juga bisa diaplikasikan di 
area pelabuhan (gudang ataupun 
kapal laut), selama ruangannya 
kedap udara. Dengan 
diketahuinya nilai LT50 dan LT99 
pada tiap dosis fosfin, lama waktu 
fumigasi sudah bisa ditentukan, 
misal untuk fumigasi di volume 
ruangan 10 m3 menggunakan 
dosis fosfin 6 tablet/m3, sehingga 
dosis tablet yang diperlukan 
adalah 10 m3 x 6 tablet/m3 = 60 
tablet dengan peletakkan tablet 
menyebar ke tiap sisi ruangan 
untuk mendapatkan hasil yang 
optimal. Nilai LT50 menggunakan 
dosis fosfin 6 tablet/m3 adalah 
selama 119,3 menit dengan 
kisaran waktu paling cepat 113,3 
menit dan paling lama 124,4 
menit yaitu sekitar ± 2 jam untuk 
membunuh tikus sebesar 50%, 
sedangkan nilai LT99nya adalah 
151,5 menit dengan kisaran 
waktu paling cepat 143,3 menit 
dan paling lama 165,4 menit yaitu 
± 2,5 jam untuk membunuh tikus 
sebesar 100%. 

 
Tindakan Pertolongan Pertama 

Tindakan pertolongan 
pertama yang harus dilakukan 
oleh fumigator yang kontak 
langsung dengan fosfin, yaitu: 
a. Kontak mata : cuci mata 

dengan air yang banyak. 
b. Setelah terhirup : pindahkan 

orang yang terhirup ke udara 
segar (area terbuka) dan 
pastikan bisa bernafas 
dengan baik. 

Setelah tertelan : Hubungi 
dokter atau pusat kendali racun. 
minum satu atau dua gelas air dan 
dimuntahkan dengan menyentuh 
bagian belakang tenggorokan. 
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K E S I M P U L A N  D A N  
S A R A N  

 
Kesimpulan 

Dosis Fosfin memiliki 
pengaruh yang tidak bermakna 
terhadap spesies tikus yang 
berbeda, namun ada pengaruh 
dosis fumigan gas fosfin 
(hidrogen fosfida (PH3)) terhadap 

kematian spesies Mus musculus, 
Rattus tanezumi dan Rattus 
norvegicus. Semakin banyak 
dosis tablet fosfin yang diberikan, 
semakin banyak gas fosfin pada 
ruangan, maka semakin cepat 
terjadinya kerusakan oksidatif 
pada tubuh tikus yang akhirnya 
menyebabkan kematian. 

Serta fumigan gas fosfin 
(hidrogen fosfida  (PH3)) dapat 

diaplikasikan dalam 
pengendalian tikus (ordo 
Rodentia) di area pelabuhan 
(gudang ataupun kapal laut). 
 
S a r a n  

Penelitian ini dapat 
dilanjutkan dengan melakukan 
pemeriksaan kerusakan organ 
dalam tikus (jantung, paru-paru 
dan lain-lain) yang menyebabkan 
kematian tikus tersebut. 
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MEMPERIGATI HARI KESEHATAN NASIONAL (HKN) KE 55 
 

Hari Kesehatan Nasional (HKN) 

berlangsung pada tanggal 12 

November setiap tahunnya. 

HKN Tahun 2019 ini adalah 

HKN yang ke-55 dengan tema 

“Generasi Sehat, Indonesia 

Unggul” 
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SAAT INI 
BELUM 

TERSEDIA 
VAKSIN 

COVID-19 

Buhan kami tetap begawi 

gasan pian seberataan. 

Buhan pian bagana 

dirumah haja gasan kami 


