
 

 

 

KARANTINA Disahkan oleh: 

 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENERBITAN SSCC/SSCEC/OME-SSCC/ 
OME-SSCEC/SAILING PERMIT 

 

Dirjen PP & PL 

 
 
 

Prof.dr.Tjandra Yoga 
Aditama,Sp.P(K),MARS,DTM&H, 

DTCE Nomor Dokumen : 01.008.2009             Hal : 66 dari 69 

 
 
A. Persiapan 

1. Sumber Daya Manusia :  
(1) Fungsional Epidemiologi/ Sanitarian/ Entomolog yang telah mengikuti pelatihan 

fumigasi dan bersertifikat yang terakreditasi. 
(2) D3 Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan fumigasi dan bersertifikat yang 

terakreditasi. 
(3) Mampu berbahasa Inggris 

 
2. Bahan  
(1) Form Pembaharuan/ perpanjangan SSCEC/ SSCC 
(2) Blangko Dokumen SSCEC/ SSCC  
(3) Buku registrasi pengeluaran blanko  SSCEC/ SSCC 
(4) Buku registrasi penerbitan SSCEC/ SSCC 
(5) Form Pemeriksaan Hygiene Sanitasi Kapal 

 
3. Peralatan : 

(1) Sanitarian Kit : Komparator, Pipet, Senter, Lux Meter, dan lain – lain. 
(2) Alat tulis : Papan Jalan, Pulpen, dan lain – lain 
(3) Kendaraan roda 4 
(4) Kendaraan roda 2 

 
B. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN 

Sertifikat yang berhubungan dengan Alat Angkut / Kapal (Motor Vessel, Motor 
Tanker, Tug Boat, Tongkang Kerja/ Barge, Supply Vessel, Landing Craft Tank, dll) 

 
1. Ship Sanitation Control Certificate (SSCC) dan Ship Sanitation Control 

Exemption Certificate (SSCEC)  
 

Penerbitan SSCEC dan SSCC dilaksanakan oleh petugas kesehatan   pelabuhan 
dengan prosedur sebagai berikut. : 

(1) Pemilik kapal/ Nahkoda melalui agent pelayaran membuat permohonan 
tertulis kepada Ka. KKP  

(2) Ka. KKP mendisposisikan permohonan tersebut kepada :   Kabid/Kasie 
Pengendalian Karantina & SE (untuk penerbitan dokumen) dan KaBid./ 
KaSie PRL (untuk pemeriksaan). 

(3) Kabid/Kasie PRL melaporkan hasil pemeriksaan kepada Ka. KKP. 
(4) Ka. KKP mendisposisikan hasil pemeriksaan tersebut dengan hasil : 

1). Tingkat Resiko Rendah terbitkan SSCEC 
 
 
 
 
 



 

 

2). Tingkat Resiko Tinggi lakukan tindakan penyehatan : 
 
a) Ka. KKP melalui Kabid/Kasie Pengendalian Karantina & SE 

memberitahukan kepada pemilik kapal/ nahkoda melalui agen 
pelayaran untuk dilakukan tindakan penyehatan. 

b) Agen pelayaran membuat surat permohonan tertulis kepada Ka. 
KKP untuk dilakukan tindakan penyehatan. 

c) Tindakan penyehatan dilakukan oleh BUS yang memiliki ijin (DK I 
dan DK II) yang masih berlaku. 

d) Ka. KKP menunjuk pengawas / BUS melalui usulan Kabid/Kasie 
Pengendalian Karantina & SE, kemudian Ka. KKP  menerbitkan 
SPK. 

e) Pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada Ka. KKP 
melalui Kabid/Kasie Pengendalian Karantina & SE  

f) Ka. KKP mendisposisikan ke Kabid/Kasie Pengendalian Karantina & 
SE untuk menerbitkan Ship Sanitation Control Certificate (SSCC)  

 
3). Pemilik kapal/ Nakhoda melalui agent pelayaran menyelesaikan  

pembayaran PNBP SSCEC / SSCC kepada petugas KKP 
4). Petugas KKP meregistrasi SSCEC / SSCC yang akan  dikeluarkan 

kedalam buku registrasi penerbitan SSCEC / SSCC 
5).  Setelah PNBP lunas dibayar, petugas KKP menyerahkan sertifikat ke 

agent pelayaran. 
 

2. Penerbitan OME-SSCEC/ OME-SSCC diberikan bilamana : 
(1) Kapal/alat angkut yang akan dan atau setelah doking dan/atau terkait 

dalam pengajuan permohonan perpanjangan SSCEC dimana dari hasil 
pemeriksaan tersebut ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor dan/atau 
faktor risiko PHEIC, sedangkan KKP belum mampu melakukan tindakan 
penyehatan (deratisasi, disinseksi, disinfeksi, dekontaminasi, dan 
tindakan penyehatan lainnya). 

(2) Terhadap alat angkut/kapal transit di suatu pelabuhan yang membawa 
muatan lanjutan yang tidak mungkin dibongkar atau posisi kapal berada 
diluar dam (jauh dari pelabuhan) dan kondisi cuaca buruk, sehingga 
tidak dapat dilakukan pemeriksaan terkait dalam pengajuan permohonan 
perpanjangan SSCEC dan/atau dari hasil pemeriksaan lainnya. 

(3) Penerbitan OME-SSCEC/ OME-SSCC (form 4.1) dilakukan terhadap 
kapal/alat angkut dengan tujuan pelabuhan luar negeri. 

(4) Petugas KKP meregistrasi OME-SSCEC/ OME-SSCC yang akan 
dikeluarkan kedalam buku registrasi penerbitan OME-SSCEC/ OME-
SSCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. Penerbitan Sailing Permit diberikan bilamana : 
(1) Kapal/alat angkut yang akan dan atau setelah doking dan/atau terkait 

dalam pengajuan permohonan perpanjangan SSCEC dimana dari hasil 
pemeriksaan tersebut ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor dan/atau 
faktor risiko PHEIC, sedangkan KKP belum mampu melakukan tindakan 
penyehatan (deratisasi, disinseksi, disinfeksi, dekontaminasi, dan 
tindakan penyehatan lainnya). 

(2) Terhadap alat angkut/kapal transit di suatu pelabuhan yang membawa 
muatan lanjutan yang tidak mungkin dibongkar sehingga tidak dapat 
dilakukan pemeriksaan terkait dalam pengajuan permohonan 
perpanjangan SSCEC dan/atau dari hasil pemeriksaan lainnya. 

(3) Penerbitan Sailing Permit dilakukan terhadap kapal/alat angkut dengan 
tujuan pelabuhan dalam negeri. 

(4) Petugas KKP meregistrasi Sailing Permit yang akan dikeluarkan kedalam 
buku registrasi penerbitan Sailing Permit 

(5) Untuk proses Sailing Permit selain poin diatas, juga dilengkapi : 
a. Surat pernyataan diatas materai Rp.6000,- dari kapten kapal yang 

diketahui oleh agen pelayaran. 
b. Laporan Survey dari Biro Klasifikasi Indonesia 
c. Surat Keterangan Ijin Berlayar 1x jalan dari ADPEL/ SYAHBANDAR/ 

Ditjen Hubla 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


