
 

 

    
I.    PERSIAPAN 

 A. Sumber Daya Manusia 
Syarat : 
dokter, perawat ( pelatihan kekarantinaan yang terakreditasi ), sopir ambulan, 
serta memiliki kemampuan berbahasa Inggris / “good command in english
  

 
B.  Sarana Dan Prasarana 
  Peralatan 

1. Mobil Jenazah(Spesifikasi) 
2. Alat Pelindung Diri ( Bila Perlu ) 
3. Perekat Peti 
 

  Bahan 
1. Formulir izin angkut / keluar jenazah/Abu Jenazah / Kerangka  

 
 

II. KEGIATAN DAN LANGKAH LANGKAH 
A. PENGAWASAN KEDATANGAN  JENAZAH /  ABU MAYAT / KERANGKA 

1. Petugas KKP (tim)  menerima informasi kedatangan jenazah dari nakhoda 
kapal atau pilot melalui ATC ke KKP, informasi disampaikan melalui radio 
atau alat komunikasi lain yang berisi informasi :  
(1) Ada Jenazah di alat angkut ( kapal / pesawat ) dan dilengkapi dengan  

surat pengantar dari KKP / PHO asal yang  menyatakan jenazah bukan 
penyakit menular atau menular 

(2) Atau ada jenazah di alat angkut ( kapal / pesawat ) dan tidak dilengkapi 
dengan surat pengantar dari KKP / PHO asal. 

2. Setelah di embarkasi  jenazah dilakukan pemeriksaan kelengkapan 
dokumen kesehatan original dan dokumen lain terkait :  
Dokumen kesehatan wajib: 

(1) Surat keterangan Kematian dari RS/ Dinas Kesehatan Setempat 
menyatakan jenazah bukan karena penyakit menular 

(2) Surat Keterangan Pengawetan Jenazah dengan Formalin dari Rumah 
Sakit /  Certificate of Embalming 

(3) Surat Keterangan Krematorium ( Abu Mayat ) 
(4) Surat Keterangan Pemetian / pengepakan jenazah  
(5) Surat Keterangan telah melalui proses verbal dari Pamong Praja / 

Rekomendasi Kepolisian 
(6) Surat Keterangan Izin Angkut Jenazah dari KKP / PHO dari daerah atau 

negara pengirim ( yang memberangkatkan ) yang ditandatangani oleh 
dokter pelabuhan. 
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    Dokumen penunjang : 
(1)  Passenger list 
(2)  Cargo manifest Human Remain  
 

3. Bila sudah lengkap dan memenuhi persyaratan serta penyebab kematian 
bukan penyakit menular maka dapat diberikan surat izin masuk jenazah dan 
bila  berpenyakit menular  harus melengkapi dokumen yang dilengkapi 
dengan Certificate of Embalming , pemetian yang memenuhi persyaratan       
(  peti jenazah : kedap udara, terbuat dari logam dan didalam peti jenazah 
ditutup dengan bahan absorbent / menyerap al. Serbuk gergaji atau arang 
halus ) dan dilakukan disinfeksi di kedatangan cargo setelah itu baru dapat 
diizinkan masuk. 

4. Bila tidak dilengkapi dokumen kesehatan maka harus melengkapi dokumen 
persyaratan. 

5. Setelah memenuhi persyaratan maka proses pengangkutan jenazah dapat 
dilanjutkan perjalanannya. 

 
  

Syarat – syarat Pemetian untuk Pengangkutan Jenazah : 

1. Jenazah harus disuntik formalin dengan obat penahan busuk secukupnya, 

yang dinyatakandengan Surat keterangan Dokter. 

2. Jenazah harus dimasukkan kedalam peti yang dibuat dari logam ( timah, seng 

dan sebagainya ). 

3. Alasnya ( bottom ) ditutup dengan suatu bahan yang menyerap ( absorbent ) 

umpamanya serbuk gergaji ( sawdust )  atau arang halus yang tebalnya kira – 

kira 5 ( lima)  cm . 

4. Peti logam ditutup rapat – rapat ( air tight ) 

5. Peti logam ini lalu dimasukkan ke dalam peti kayu yang tebalnya sekurang – 

kurangnya 3 cm sedemikian rupa sehingga peti tidak dapat bergerak 

didalamnya. 

6. Peti kayu di paku dengan skrup dengan jarak sepanjang – panjangnya 20 cm. 

7. Peti ini harus diperkuat dengan ban – ban logam (secured with metal bands). 

8. Peti dengan isinya ditempatkan di kapal / pesawat dimana tidak terdapat 

makanan, minuman dan barang – barang yang tiap hari dipakai dan tidak 

menghalangi penumpang dan anak buah kapal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALGORITMA 



 

 

PENGAWASAN KEDATANGAN JENAZAH DI PELABUHAN/BANDARA  
 

Informasi Jenazah dari ATC / Nahkoda Kapal

Lapor KKP

Jenazah dengan 

Surat Izin Angkut

Jenazah tidak 

berpenyakit 

menular

Jenazah dengan 

Penyakit Menular

Pemeriksaan 

Pemetian

Dokumen Kesehatan 

dan Dok.Lain 

Memenuhi Syarat

Dapat Melanjutkan 

Perjalanan

Disinfeksi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



 

 

B. KEGIATAN PEMERIKSAAN PENGANGKUTAN JENAZAH 
1. Jenazah yang berangkat melalu pintu masuk negara harus mengajukan izin 

angkut jenazah. 
2. Permohonan izin angkut jenazah / abu jenazah/ kerangka disertai surat – 

surat sebegai berikut : 
Dokumen kesehatan wajib : 

(1) Surat keterangan dari RS / Dinas Kesehatan Setempat menyatakan 
tidak menular 

(2) Surat Keterangan Pengawetan Jenazah dengan Formalin 
(3) Surat Keterangan dari krematorium ( untuk abu mayat ) 
(4) Surat permohonan pengepakan mayat / Pemetian yang memenuhi 

persyaratan untuk alat angkut. 
(5) Surat Keterangan Rekomendasi Kepolisian. 

      
      Dokumen penunjang : 

(1) passenger list 
(2) Cargo manifest Human Remain  

 
Setelah memenuhi persyaratan, surat izin angkut dapat diberikan : 

3. Bila tidak disertai dengan surat pengantar dari Rumah sakit  maka harus 
dilengkapi terlebih dahulu. 

4. Bila jenazah tersebut berpenyakit menular maka harus dilakukan proses 
pengawetan dan pengepakan / pemetian yang memenuhi persyaratan untuk 
alat angkut dan sebelum berangkat dilakukan disinfeksi setelah itu dapat 
diberikan Surat Izin Angkut Jenazah yang ditandatangani oleh dokter 
pelabuhan. 

5. Jenazah yang tidak berpenyakit menular serta memenuhi persyaratan 
pengawetan dan pemetian ( peti jenazah : kedap udara, terbuat dari logam 
dan didalam peti jenazah ditutup dengan bahan absorbent / menyerap al. 
Serbuk gergaji atau arang halus ) diberikan Surat Izin Angkut Jenazah, yang 
ditujukan kepada :  
a. Kepolisian 
b. Administatur pelabuhan / bandara 
c. Perusahaan pelayaran / penerbangan 
d. KKP tujuan atau KKP yang disinggahi jenazah 
e. Pencatatan 

6. Sedangkan jenazah yang tidak berpenyakit menular tetapi tidak memenuhi 
syarat pengawetan dan pengepakan / pemetian untuk angkut laut / udara 
ditunda keberangkatannya sampai memenuhi persyaratan. 
 



 

 

ALGORITMA 
 IZIN ANGKUT JENAZAH DI PELABUHAN / BANDARA 

 

Keluarga Jenazah

Lapor ke KKP

Tidak disertai dokumen 

kesehatan

Disertai dokumen 

kesehatan

Pemeriksaan dokumen 

kesehatan original dan 

dok.lain

Pemeriksaan 

Pemetian

Surat Izin Angkut 

Jenazah

Lengkapi dokumen

Memenuhi syarat

Kedap

Jenazah dengan 

Penyakit Menular

Jenazah tidak 

penyakit menular

Peti Disinfeksi

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


