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I.   PERSIAPAN 
 A. Sumber Daya Manusia : 
  Syarat : 

1. Fungsional Sanitarian, epidemiolog, entomolog, dokter, perawat, apoteker, 
analis dengan pelatihan kekarantinaan kesehatan yang terakreditasi serta 
memiliki kemampuan berbahasa Inggris / “good command in english” 

 
         Penunjang : 

1. Tenaga administrasi yang memiliki kemampuan komputer dan internet 
2. Pengemudi / supir yang memiliki SIM A 
 

 B. Sarana Dan Prasarana 
    Peralatan 

1. Ambulance Evakuasi PHEIC 
2. Alat Komunikasi (HT/SSB) 
3. Bodyclean system 
4. Alat Pelindung Diri 

a) Baju Pelampung 
b) Helmet 
c) Sarung tangan 
d) Safety Shoes 
e) Masker N95 
f) Kacamata/Google 

5. Jas Hujan berlogo 
6. Senter anti air 
7. Termometer 
8. Stetoskop 
9. Tensimeter 
10. Tas P3K 
11. Spraycan 
12. Mist blower 
 

 Bahan 

1. ATK 
2. Alas papan tulis 
3. Surat Tugas 
4. Desinfectan 
5. ICV 
6. Surat keterangan hapus serangga 
7. Dokumen passenger list 
8. Cargo list, manifest list 



 

 

 

 
I. KEGIATAN DAN LANGKAH-LANGKAH 

A. Kedatangan alat angkut dari PLBD Sehat 
Petugas KKP (tim)  melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut 
1. Memperkenalkan diri, menunjukkan surat tugas 
2. Petugas KKP menjelaskan maksud dan tujuan  kepada pembawa alat 

angkut 
3. Petugas melakukan Pemeriksaan/penelitian dokumen kesehatan original 

dan dokumen lain terkait :  
    Dokumen kesehatan wajib: 

(1) ICV/Buku kuning and Profilaksis 
(2) Surat ketrerangan hapus serangga 

    Dokumen penunjang : 
(1) Passenger list 
(2) Cargo manifest list  

4. Petugas PRL yang ikut dalam tim melakukan Pemeriksaan di atas alat 
angkut untuk melihat ada/tidak adanya faktor risiko PHEIC. 

5. Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan secara terus menerus 
terhadap kedatangan alat angkut orang dan barang dengan cara 
pemeriksaan dokumen kesehatan dengan memperhatikan apakah ada 
penumpang/ awak angkut yang menderita sakit yang dapat menimbulkan 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.  

6. petugas karantina kesehatan memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan: 
Surat Keterangan Hapus Serangga; Surat Keterangan OMKABA dan 
Sertifikat Vaksinasi International  

7. Pemeriksaan terhadap penumpang dengan cara seluruh penumpang turun 
dari kendaraan melewati pos karantina kesehatan  

8. Jika ada penumpang yang dicurigai menderita (suspek) penyakit yang dapat 
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, 
maka terhadap orang tersebut dilakukan tindakan isolasi dan terhadap 
penumpang sehat lainnya dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa 
inkubasi diwilayah PLBD.  

9. Terhadap alat angkut dan barang bawaan penumpang dilakukan tindakan 
desinseksi, disinfeksi atau dekontaminasi. 

 
B. Kedatangan alat angkut dari PLBD yang memiliki akses dengan episenter 

PHEIC/wilayah terjangkit 
Petugas KKP (tim)  melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut 
1. Memperkenalkan diri, menunjukkan surat tugas 
2. Petugas KKP menjelaskan maksud dan tujuan  kepada pembawa alat 

angkut 
3. Petugas melakukan Pemeriksaan/penelitian dokumen kesehatan original 

dan dokumen lain terkait : 
     Dokumen kesehatan wajib: 

(1) ICV/Buku kuning and Profilaksis 
(2) Surat keterrangan hapus serangga 
(3) Surat keterangan OMKABA 

 
      
      



 

 

 

       Dokumen penunjang : 
(1) Passenger list 

4. Petugas PRL yang ikut dalam tim melakukan Pemeriksaan di atas alat 
angkut untuk melihat ada/tidak adanya faktor risiko PHEIC. 

5. Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap penumpang 
dengan menurunkan penumpang dari kendaraan yang melewati pos 
karantina kesehatan. 

6. Petugas karantina kesehatan memeriksa dokumen dan melakukan   
pemeriksaan kesehatan terhadap penumpang. 

7. Jika ditemukan orang yang berasal dari negara terjangkit tapi tidak memiliki 
gejala klinis (terpapar) penyakit PHEIC maka dilakukan tindakan karantina 
selama 2 kali masa inkubasi terhadap orang yang berasal dari negara 
terjangkit di wilayah PLBD atau asrama karantina. 

8. Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari negara terjangkit 
dilakukan desinseksi dan atau disinfeksi. 

9. Jika ditemukan kasus (suspek) yang mengarah ke PHEIC di dalam  alat 
angkut maka suspek tersebut dilakukan tindakan isolasi (lihat SOP 
Evakuasi/isolasi) 

10. Penumpang sehat yang berada dalam satu kendaraan tersebut dilakukan  
karantina selama 2 kali masa inkubasi. 

 
B. Kegiatan pemeriksaan keberangkatan alat angkut di pos lintas batas 

darat (Out) Kegiatan Keberangkatan alat angkut Pada PLBD Sehat 

1. Petugas KKP (tim)  melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut 
(1) Memperkenalkan diri, menunjukkan surat tugas 
(2) Petugas KKP menjelaskan maksud dan tujuan  kepada    pengemudi    

alat angkut 
(3) Petugas melakukan Pemeriksaan/penelitian dokumen kesehatan original 

dan dokumen lain terkait : 
 Dokumen kesehatan wajib : 

(1) ICV/Buku kuning and Profilaksis 
(2) Surat keterrangan hapus serangga 
(3) Surat keterangan OMKABA 
 Dokumen penunjang  : Passenger list 

 

2. Petugas karantina kesehatan melakukan pemeriksaan alat angkut, orang 
dan barang secara terus  menerus terhadap keberangkatan alat angkut 
dengan cara pemeriksaan dokumen kesehatan dengan memperhatikan 
apakah ada tidaknya penumpang/ awak angkut yang menderita sakit yang 
berpotensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. 

3. Petugas karantina kesehatan memeriksa kelengkapan dokumen seperti 
Surat keterangan Hapus Serangga, Surat Keterangan Kesehatan 
OMKABA untuk barang serta International Vaksinasi Sertifikat bagi negara 
yang mensyaratkan ICV dan profilaksis. 

 
 
 
 

 



 

 

 

C. Kegiatan Saat Keberangkatan Pada PLBD yang mempunyai Akses 
dengan PHEIC 

                Petugas KKP (tim) melakukan pemeriksaan pada alat angkut 
1. Memperkenalkan diri, menunjukkan surat tugas 
2. Petugas KKP menjelaskan maksud dan tujuan  kepada pengemudi alat 

angkut  
3. Petugas melakukan Pemeriksaan/penelitian dokumen kesehatan original 

dan dokumen lain terkait : surat keterangan kesehatan OMKABA, 
Keterangan hapus serangga dan ICV. 

4. Petugas karantina kesehatan mencegah keluarnya alat angkut, orang dan 
barang yang berasal dari epicenter kedaruratan kesehatan masyarakat 
yang meresahkan dunia.  

5. Jika ditemukan orang yang berasal dari epicenter kedaruratan kesehatan 
masyarakat yang meresahkan dunia tapi tidak memiliki gejala klinis 
(terpapar) maka dilakukan tindakan karantina selama 2 kali masa inkubasi 
di wilayah PLBD atau asrama karantina. 

6. Terhadap alat angkut dan barang yang berasal dari epicenter kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia dilakukan desinseksi dan 
atau disinfeksi. 

7. Jika ditemukan kasus (suspek) yang mengarah ke penyebab kedaruratan 
kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia maka orang tersebut 
dilakukan tindakan isolasi 

8. Terhadap penumpang yang sehat bukan berasal dari episenter 
kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia maka 
penumpang diperbolehkan melanjutkan perjalanan dengan membawa 
health alert card 

 


