
 

 
 
I.    PERSIAPAN 

 A. Sumber Daya Manusia 
   Syarat : 

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

 
B.  Sarana Dan Prasarana 
  Peralatan 

1. Mobile Quarantine Clearance (Spesifikasi) 
2. Alat Komunikasi (HT/SSB) 

 3. Alat Pelindung Diri 
a. Ear Protector 
b. Helmet 
c. Sarung tangan 
d. Safety Shoes 
e. Masker N95 

  4. Aerosol Aircraft 
  5. CAM ( Chemical Agent Monitor ) 

             6. Ruang Karantina 
  7. Thermal Scanner 
  8. Body Cleaner 
  9. Rompi 

 
   Bahan 

1. Formulir Check List boarding 
2. ATK 
3. Checklist Obat dan P3K 
4. ICV 
5. Aerosol Aircraft 
6. Disinsektan/disinfektan 
7. Sertifikat Hapus Serangga 
8. Buku Kesehatan Pesawat 
9. Kartu Embarkasi dan debarkasi Pesawat ( Model belum ada) 

10. Sertifikat Kesehatan Awak Pesawat/Monitoring kesehatan 
11. Surat keterangan laik terbang bagi penumpang yang sakit. 
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II. KEGIATAN DAN LANGKAH LANGKAH 

A. KEBERANGKATAN PESAWAT 
 KE NEGARA SEHAT / ENDEMIS 

1. Petugas KKP memperhatikan jadwal penerbangan dan mengkonfirmasi 
jadwal keberangkatan pesawat tersebut kepada groundhandling. 

2. Petugas KKP mencatat pesawat apa saja yang akan berangkat ke daerah 
terjangkit penyakit yang dapat menyebabkan PHEIC di white board dan di 
buku register  

3. Petugas KKP melakukan pemeriksaan ICV terhadap penumpang/crew 
yang akan berangkat ke negara-negara terjangkit penyakit yang dapat 
menyebabkan PHEIC, kegiatan ini dilakukan pada tempat pemeriksaan 
sesudah counter imigrasi. Untuk mengetahui negara tujuan perlu 
berkoordinasi dengan imigrasi. 

4. Bila ICV valid, maka penumpang/crew tersebut dipersilahkan berangkat 
5. Bila ICV tidak valid atau tidak mempunyai ICV, maka pada 

penumpang/crew tersebut diberikan vaksinasi dan profilaksis, setelah 
selesai penumpang/crew tersebut dipersilahkan berangkat. 

6. Bila ada penumpang yang sakit, diberikan surat ijin laik terbang kalau 
memenuhi syarat ( SOP penerbitan surat ijin laik terbang ) 

7. Legalisir daftar penumpang dan crew. 
8. Petugas melakukan pemeriksaan : 
9. Sanitasi pesawat 
10. Kelengkapan dokumen kesehatan pesawat 
11. Bila dokumen kesehatan pesawat lengkap, diterbitkan kartu embarkasi. 

 
B.   KEDATANGAN PESAWAT DALAM KARANTINA 

 LUAR NEGERI (BANDARA SEHAT) 

1. Petugas Jaga KKP dibandara  memperhatikan jadwal penerbangan dari 
Angkasa Pura dan mengkonfirmasi tempat parkir  kedatangan pesawat 
tersebut kepada Groundhandling 

2. Petugas KKP mencatat kedatangan pesawat di white board dan di buku 
register  

3. Petugas KKP (tim) menuju tempat pesawat parkir, Setelah pintu pesawat 
di buka petugas KKP memberi salam kepada crew pesawat dan 
memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuannya kepada 
crew/purser pesawat 

4. Petugas KKP memeriksa dokumen kesehatan pesawat ( gendec, sertifikat 
P3K dan sertifikat disinseksi dan buku kesehatan untuk pesawat dalam 
negeri serta menanyakan kepada crew pesawat tersebut apakah ada 
penumpang yang sakit atau tidak dengan check list boarding. Bila tidak 
ada penumpang/crew yang sakit, maka crew tersebut dipersilahkan untuk 
menurunkan seluruh penumpang nya. 

5. Bila ada penumpang/crew yang sakit, maka petugas KKP (tim) 
memberikan pertolongan (lihat SOP evakuasi orang sakit) 

6. Penumpang di dalam pesawat harus mengisi Health Declaration yang 
dikeluarkan oleh Depkes dan diserahkan bersama dengan kartu  Imigrasi 
(menjadi catatan untuk memasukan kartu kesehatan kedalam kartu 
imigrasi) 



 

       (1) Apabila jawaban Yes, petugas Imigrasi berkoodinasi   dengan        
petugas KKP untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

       (2)  Apabila jawaban No, penumpang melanjutkan perjalanan. 
7. Petugas KKP mengeluarkan Kartu debarkasi Pesawat  yang 

menyatakan Pesawat , Crew dan penumpang dalam keadaan sehat 
  

 LUAR NEGERI ( BANDARA / NEGARA TERJANGKIT ) 
1. Petugas Jaga KKP dibandara  memperhatikan jadwal penerbangan dari 

Angkasa Pura dan mengkonfirmasi tempat parkir  kedatangan pesawat 
tersebut kepada Groundhandling 

2. Petugas KKP mencatat kedatangan pesawat di white board dan di buku 
register (KKP Dps/Jkt) 

3. Petugas KKP menginformasikan kepada OIC bahwa Pesawat  berada 
dalam karantina dan harus parkir ditempat tertentu /isolated area. 

4. Petugas KKP (tim) dengan APD lengkap menuju pesawat (boarding) 
5. Setelah pintu pesawat dibuka petugas KKP memberi salam kepada crew 

pesawat dan menjelaskan maksud dan tujuan nya kepada crew/purser 
pesawat 

6. Petugas KKP melakukan pemeriksaan terhadap gendec dan validitas 
sertifikat desinseksi pesawat 

7. Bila sertifikat tidak ada/tidak valid dilakukan tindakan  penyehatan faktor 
resiko disinseksi/disinfeksi dan memeriksa keberadaan faktor risiko 
PHEIC 

8. Petugas KKP menanyakan kepada crew pesawat tersebut apakah ada 
penumpang yang sakit atau tidak. 

9. Apabila terdapat penumpang/crew yang sakit Penderita segera dievakuasi 
dan dirujuk ke RS rujukan (lihat SOP evakuasi orang sakit suspect  
PHEIC) 
(1) Penumpang/crew yang sehat dipersilahkan turun dan diarahkan 

menuju ruangan khusus/Ruang karantina melalui thermo scanner. 
(2) Petugas KKP melakukan pengawasan terhadap penumpang/crew 

yang melewati thermo scanner. 
(3) Apabila dari hasil pengawasan penumpang/crew tersebut 

menunjukkan panas ˂ 380 C, maka penanganannya disesuaikan 
dengan SOP  jenis penyakit.  

(4) Apabila dari hasil pengawasan penumpang/crew tersebut 
menunjukkan panas ≥ 380 C, maka  petugas KKP (dokter pelabuhan) 
melakukan pemeriksaan terhadap penumpang/crew tersebut sesuai 
dengan SOP   

(5) Setelah penumpang/crew turun dari pesawat, maka pesawat dilakukan 
desinfeksi dan desinseksi oleh BUS dan diawasi oleh petugas KKP. 

 
 
              
 
                       
            
 
 

 



 

                                    ALGORITMA 
                       KEDATANGAN PESAWAT 
            DARI NEGARA / DAERAH TERJANGKIT 

 

KEDATANGAN PESAWAT

DARI NEGARA SEHAT

JADWAL PENERBANGAN

KONFIRMASI ATC

PENUMPANG TURUN/

LANJUT PERJALANAN

SUSPEC (-)

PARKIR 

ISOLATED AREA

SOP GDM PHEIC

DARI NEGARA TERJANGKIT

SUSPEC (+)

PETUGAS DGN APD

SUSPEC (-)

PEMERIKSAAN DOKUMEN/ 

PENUMPANG

LEWAT THERMAL 

SCENNER

 
 Catt : ATC diganti OIC/ground handling/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


