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I.   PERSIAPAN 
     A.   Sumber Daya Manusia : 
  Syarat : 

1. Fungsional Sanitarian, epidemiolog, entomolog, dokter, perawat, 
apoteker, analis dengan pelatihan kekarantinaan kapal 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 
3. Nakhoda  speed boat Karantina dengan memiliki sertifikat ANT  V (Ahli 

noutika tingkat V) 
4. ABK  Speed boat Karantina harus mempunyai sertifikat BST (Basic Safety 

Training) 
 
     B.    Sarana Dan Prasarana 

   Peralatan 

1.    Mobil boarding clearance 
2. Speed Boat Quarantine 
3. Ambulance Evakuasi PHEIC 
4. Alat Komunikasi (HT/SSB) 
5. Alat Pelindung Diri 

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

6.    Tas Boarding 
7.    Jas Hujan berlogo 
8.    Senter anti air 
9.    Thermometer 
10. Stetoskop 
11.  Tensimeter 
12.  Tas P3K 

 
Bahan 
1. ATK 
2. Alas papan tulis 
3. Surat Tugas 

 



 

 

4. Serifikat Free Pratique 
5. Blangko MDH 
6. Formulir Pengawasan Kapal 
7. Checklist Obat dan P3K 
8. Bahan Bakar Minyak 

9. Certificate of  Pratique  dalam rangka pre pratique. 
10. Form pengawasan kapal dalam karantina 

11. Form statement  
12. Form emergency call 
13. Statement pelanggaran UU karantina 

  
II.   KEGIATAN DAN LANGKAH – LANGKAH  

A. Kedatangan Kapal Dalam Karantina (In Clearance) 
 

1. Nakhoda/owner lewat Agent pelayaran  membuat surat permohonan free 
pratique yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, 
baik  datang langsung ke KKP, melalui radio pratique maupun dapat 
melalui Portnet/National Single Windows dengan melampirkan Informasi 
awal (Pre Arrival Information )  yang disampaikan paling lambat dalam 
jangka waktu 1 x 24 jam  

2. Petugas KKP menerima permohonan Free Pratique tersebut  dan  menilai 
permohonan tersebut beserta  MDHs, apakah sudah sesuai dan jawaban 
pada MDHs dari 9 pertanyaan kesehatan dengan jawaban “No” semua 

3. Petugas KKP melakukan registrasi form Q dan memasukkan data ke 
dalam buku registrasi “in out clearance”  

4. Petugas memberikan tanda terima registrasi form Q kepada agent 
pelayaran, sebagai bukti permohonan dengan mengisi form sebagai 
berikut: 
(1) No. Registrasi 
(2) Jam Registrasi 
(3) Nama Kapal 
(4) Bendera 
(5) Besar Kapal (M3) 
(6) Datang Dari Negara : □ Bebas PHEIC  □ PHEIC  
(7) Rencana Sandar Kapal :Tanggal,Jam dan dari Negara Asal 
(8) Posisi sandar / labuh 
(9) Jumlah ABK (Dalam Negeri, Luar Negeri) 
(10) Agen Pelayaran 
(11) No. Tlp Agent (HP / Kantor) 
(12) Tanda Tangan Penerima dan Pemberi 

5. Petugas Koordinator Jaga (KJ) Mencatat kedalam buku registrasi In 
Clearence (IC) dengan form yang ada pada buku : 
(1) No. Registrasi 
(2) Jam Registrasi 
(3) Nama Kapal 
(4) Bendera 
(5) Besar Kapal (M3) 
(6) Tanggal, Jam dan No. COP 

 
 



 

 

(7) Posisi sandar / labuh 
(8) Jumlah ABK (Dalam Negeri, Luar Negeri) 
(9) Pelabuhan terakhir 

(10) Agen Pelayaran 
6. Petugas menyelesaikan PNBP Certificate of Pratique 
7. Petugas KKP menunggu informasi kedatangan kapal dari nakhoda 

melalui agent pelayaran lewat telepon maupun HT, begitu kapal sandar 
atau berlabuh, maka petugas menginformasikan kepada agent pelayaran 
bahwa : 

  (1) Untuk kapal yang dengan permohonan dan Pre Arrival Information, 
salah satu jawaban “yes”  dan kapal datang dari Negara/pelabuhan 
terjangkit maupun kapal dalam kondisi emergency call, maka kapal 
tersebut berlabuh di luar DAM yaitu pada Zona Karantina 

(2) Sedangkan  kapal  yang  dengan  permohonan  dan Pre Arrival 
Information, semua jawaban  “No”  dan kapal datang dari 
Negara/pelabuhan sehat, maka kapal tersebut sandar di 
dermaga/kade 

8. Setelah kapal berlabuh atau sandar petugas KKP melakukan   boarding 
ke kapal dengan menggunakan Speed boat karantina dengan membawa 
peralatan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

9. Di atas Kapal petugas KKP melakukan : 
(1) Pertemuan dengan Nakhoda dan Koordinator Jaga     tentang    

rencana pemeriksaan 
(2) Pemeriksaan/penelitian dokumen kesehatan original dan dokumen 

lain terkait : 
a)  MDH 
b)  SSCEC/SSCC/OME SSCEC 
c)  Crew list 
d)  Passanger list 
e)  Vaccination list 
f)   ICV/Buku kuning (yellow book) 
g)  Buku Kesehatan (Health Book) 
h)  Medicine certificate/Sertifikat P3K 
i)   General nil list 
j)   Voyage memo/Port of call 
k)  Ship of Particular 
l)   Port clearance  
m) Sertifikat Kesehatan 

(3) Pemeriksaan faktor risiko PHEIC 
a) Pemeriksaan tanda-tanda kehidupan tikus  
b) Pemeriksaan kecoa dan serangga penular penyakit  menular 

lainnya 
c) Pemeriksaan personal hygiene penjamah makanan di                           

kapal 
d) Pemeriksaan sanitasi dapur, gudang tempat   penyimpanan bahan 

makan dan makanan jadi 
e) Pemeriksaan bahan makanan  
f) Pemeriksaan air bersih dan air minum  
g) Pemeriksaan suhu dan  kelembaban 

 



 

 

h)  Pemeriksaan pencahayaan 
i)  Pemeriksaan kebisingan  
j)  Pemeriksaan limbah air balas 
k)  Pemeriksaan NUBIKA 
l)  Pemeriksaan obat-obatan  

(4) Pemeriksaan Kesehatan ABK dan atau penumpang 
a) ABK dan penumpang yang datang dari negara/pelabuhan 

terjangkit, dilakukan pemeriksaan klinis  sebagai upaya cegah 
tangkal penyakit penyakit menular potensial wabah masuk ke 
Indonesia  

b)  ABK dan penumpang yang sakit, datang dari negara/pelabuhan 
terjangkit, dilakukan pemeriksaan klinis secara intensif sebagai 
upaya cegah tangkal penyakit  menular potensial wabah masuk ke 
Indonesia 

c)  ABK dan penumpang yang suspect dan mau singgah di wilayah 
NKRI dilakukan pemeriksaan klinis serta diberikan Healt Alert Card 
sebagai upaya cegah tangkal penyakit penyakit menular potensial 
wabah masuk ke Indonesia 

d)  ABK dan penumpang yang datang dari Negara/pelabuhan 
terjangkit yellow fever dan belum memiliki vaksinasi yellow fever, 
maka dilakukan vaksinasi yellow Fever sebagai upaya cegah 
tangkal penyakit yellow fever masuk ke Indonesia   

(5) Setelah selesai pemeriksaan dokumen, pemeriksaan factor risiko,  
pemeriksaan kesehatan ABK dan atau penumpang dan hasilnya : 

       Tidak ada masalah kesehatan, maka kapal diberikan izin bebas 
karantina 
a) Bila ditemukan tanda-tanda kehidupan tikus dan atau  tikus, maka 

dilakukan tindakan derritisasi/fumigasi 
b) Bila ditemukan kecoa atau serangga penular penyakit,   maka 

dilakukan tindakan desinseksi 
c) Bila ditemukan agent  penyakit atau bahan kimia lain di air atau 

dimakanan, maka dilakukan desinfeksi atau dimusnakan 
d) Bila ditemukan zat radioaktif, maka dilakukan dekontaminasi  

10. Setelah kapal dinyatakan bebas karantina, maka kepada     Nakhoda 
diterbitkan COP dan dipersilahkan untuk menurunkan/mematikan isyarat 
karantina : 
(1)  Pada siang hari penurunan bendera kuning 
(2)  Pada  malam hari mematikan lampu merah di atas    putih  

11. Kapal diizinkan sandar untuk melakukan bongkar muat dan melakukan 
aktifitas lain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

Permohonan Nakhoda Melalui 

Agent / Owner

Kantor Kesehatan Pelabuhan

Permohonan dan MDH 

Sementara Analisis

Kapal dari 

Pelabuhan Dalam 

Negeri Terjangkit

Kapal dari 

Pelabuhan Luar 

Negeri Sehat dan 

Atau Terjangkit

Kapal dari 

Pelabuhan Luar 

Negeri Terjangkit

Kapal dari 

Pelabuhan Luar 

Negeri Sehat

Zona Quarantine

Pemeriksaan Dokumen, Faktor Resiko, 

Kesehatan ABK/Penumpang,Obat dan 

Alat Kesehatan

Sandar di Kade/

Dermaga

Certificate of 

Pratique 

→Restricted 

Pratique

Certificate of 

Pratique → Free 

Pratique

Tindakan Permohonan OC

Yes No

Ada Masalah Tidak Ada Masalah

 
 
        
 
 
 

ALGORITMA 

 KEDATANGAN KAPAL DALAM KARANTINA 

( IN CLEARANCE) 



 

 

 B. Keberangkatan Kapal  Luar Negeri (Out Clearance) 
 

1. Nakhoda melalui agent pelayaran melaporkan kepada Kepala  KKP tentang 
rencana keberangkatan kapal ke Luar Negeri 

2.  Agent pelayaran menyerahkan dokumen kesehatan original : 
(1) Bukti registrasi permohonan free pratique 
(2) Buku Kesehatan 
(3) Certificate of Free Pratique 
(4) SSCEC / SSCC 
(5) Crew list 
(6) ICV list 
(7) General nil list 
(8) Sertifikat P3K 

3. Petugas KKP melakukan : 
(1)  Pemeriksaan Dokumen kesehatan 
(2)  Pengisian buku kesehatan (Membubuhkan stempel & tanda tangan ) 
(3)  Legalisasi crew list 
(4)  Pemeriksaan Sanitasi kapal  

4. Petugas KKP melengkapi dan mencatat data yang belum lengkap ke dalam 
buku registrasi “in clearance” 

5. Bila dokumen kesehatan : 
(1)  Lengkap dan berlaku dan hasil pemeriksaan sanitasi kapal baik : maka 

kapal melalui agent pelayaran diterbitkan izin berlayar kesehatan 
(2)  Tidak lengkap dan atau tidak berlaku : agent pelayaran untuk harus 

segera melengkapi, setelah lengkap kemudian diterbitkan izin berlayar 
6. Apabila 1 x 24 jam tidak berlayar terhadap kapal tersebut dilakukan 

pemeriksaan ulang 
7. Agent pelayaran menyelesaikan pembayaran PNBP PHQC 
8. Petugas menyerahkan PHQC kepada agent pelayaran 

C. Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Dalam Negeri  

1. Nakhoda  melalui agent pelayaran melaporkan tentang rencana 
kedatangan dan keberangkatan kapal kepada Kepala KKP 

2. Agent pelayaran menyerahkan dokumen kesehatan original : 
(1)  Buku kesehatan 
(2)  SSCEC / SSCC 
(3)  Crew list 
(4)  General nil list 
(5)  Sertifikat P3K 

3. Agent pelayaran mengisi lembar disposisi yang diserahkan kepada petugas 
KKP 

4. Petugas KKP melakukan pemeriksaan/penelitian : 
(1)  Dokumen kesehatan 
(2)  Pengisian buku kesehatan 
(3)  Membubuhkan stempel 
(4)  Membubuhkan tanda tangan 
(5)  Legalisasi crew list 
(6)  Hasil pengamatan langsung 

5. Petugas KKP memasukan dan  mencatat data  ke dalam buku  registrasi 
“in  out clearance” 



 

 

6. Bila dokumen kesehatan : 
(1) Lengkap dan berlaku : maka kapal melalui agent pelayaran diterbitkan 

izin berlayar kesehatan 
(2) Tidak lengkap dan atau tidak berlaku : agent pelayaran untuk harus 

segera melengkapi, setelah lengkap kemudian diterbitkan izin berlayar 
7. Agent pelayaran menyelesaikan pembayaran PNBP PHQC 
8. Petugas menyerahkan PHQC beserta kelengkapan dokumen kepada 

agent pelayaran 
9. Apabila kapal ditunda keberangkatannya maka petugas menyimpan 

kelengkapan dokumen di dalam lemari yang telah disediakan. Dokumen 
yang disimpan yaitu : 
(1) Buku kesehatan 
(2) SSCEC / SSCC 
(3) Sertifikat P3K kapal 

10. Petugas menyerahkan bukti penyimpanan dokumen kesehatan kepada 
agent 

11. Apabila kapal berangkat, maka agent pelayaran melaporkan kepada 
petugas 

12. Agent pelayaran menyerahkan bukti serah terima penyimpanan dokumen 
kesehatan 

13. Petugas KKP melakukan pemeriksaan/penelitian : 
(1) Dokumen kesehatan 
(2) Pengisian buku kesehatan 
(3) Membubuhkan stempel 
(4) Membubuhkan tanda tangan 
(5) Legalisasi crew list 
(6) Hasil pengamatan langsung 

14. Petugas KKP memasukan dan  mencatat data  ke dalam buku  registrasi 
“in  out clearance” 

15. Bila dokumen kesehatan : 
(1) Lengkap dan berlaku : maka kapal melalui agent pelayaran 

diterbitkan izin berlayar kesehatan 
(2) Tidak lengkap dan atau tidak berlaku : agent pelayaran untuk harus 

segera melengkapi, setelah lengkap kemudian diterbitkan izin 
berlayar 

16. Agent pelayaran menyelesaikan pembayaran PNBP PHQC 
17. Petugas menyerahkan PHQC beserta kelengkapan dokumen kepada 

agent pelayaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 



 

 

 ALGORITMA 
                 KEBERANGKATAN KAPAL  DALAM NEGERI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Permohonan Nakhoda Melalui 

Agen Kapal

KKP

Pemeriksaan Dokumen dan 
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Ada Faktor Resiko
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III. PELAPORAN 
 
1. Bentuk Laporan : 

  (1). Laporan harian 
  (2). Laporan mingguan 
  (3). Laporan bulanan 
  (4). Laporan tahunan 

      2. Mekanisme Pelaporan 
Petugas / tim membuat : 
(1).   Laporan harian dalam bentuk rekap yang berisi data :            (Nama kapal, 

kebangsaan, jumlah kapal dalam negeri, jumlah kapal luar negeri sehat, 
jumlah luarnegeri terjangkit, jumlah ABK dalam negeri, jumlah ABK 
luarnegei sehat, jumlah ABK luarnegeri terjangkit, jenis kapal, 
GRT/Volume kapal, jenis muatan yang disajikan dalam narasi, grafik atau 
table disampaikan kepada Ka. KKP melalui Kabid/Kasie PKSE 

    (2).  Laporan  mingguan,  bulanan,  dan  tahunan  dalam    bentuk               
rekap dan laporan lengkap yang berisi informasi ( kebangsaan, jumlah 
kapal dalam negeri, jumlah ABK luar negeri terjangkit, jenis kapal, 
GRT/Volume kapal, jenis muatan yang disajikan dalam bentuk narasi, 
grafik, table, disampaikan kepada : 

   a) Ka.KKP melalui Kabid/Kasie  
   b) Ke SIM Kespel 
   c) Dirjen PP & PL Depkes 

 
 

 

 


