
Petunjuk Pendaftaran Online 

Vaksinasi Meningitis KKP Surabaya 

 

1. Buka link 

https://sinkarkes.kemkes.go.id/vaksinasi_int/vaksinasi_int_public/add 

 

 

 

2. Setelah terbuka Form Pendaftaran Vaksinasi Internasional, masukan data-

data dengan benar 

A. Tanggal Keberangkatan (Rencana), pilih tanggal rencana 

keberangkatan 

B. Tanggal Pelayanan, pilih tanggal kapan anda akan melaksanakan 

vaksinasi di kantor KKP yang dituju 

C. KKP, Pilih Surabaya 

D. KKP Induk/Wilker, pilih lokasi KKP yang akan anda tuju, dan jangan 

lupa untuk melihat ketersediaan kuota vaksinasi nya 

E. Jenis Permohonan, pilih/centang Meningitis Meningokokus 

F. Tujuan Vaksinasi, pilih/centang Umroh 

 

https://sinkarkes.kemkes.go.id/vaksinasi_int/vaksinasi_int_public/add


 

 

 

G. Jenis Identitas, pilih salah Passport 

H. File identitas, pilih file gambar/scan passport 

I. No. Passport, masukan nomor passport calon Jamaah umroh 

J. NIK, masukan nomor NIK pada ktp calon Jamaah umroh 

K. Nama Lengkap, masukan nama lengkap sesuai di passport, jika ada 

tambahan nama maka tambahan namanya tersebut juga dicantumkan 

L. Jenis kelamin, pilih jenis kelamin sesuai identitas 

M. Tempat lahir, masukan tempat lahir sesuai identitas 

N. Tanggal lahir, pilih tangga; lahir sesuai identitas 

O. Alamat rumah, masukan alamat rumah calon Jamaah umroh 

P. Provinsi, pilih provinsi sesuai alamat 

Q. Kabupaten/Kota, pilih Kabupaten/Kota sesuai alamat 

R. No. Handphone, masukan nomor handphone calon Jamaah yang aktif 



 

 

S. Email, masukan alamat email calon Jamaah umroh 

T. Kebangsaan, Pilih Indonesia 

U. Pekerjaan, isikan pekerjaan calon Jamaah umroh 

V. No. Travel, isikan nomor ijin travel 

W. Nama Travel, isikan nama travel calon Jamaah umroh 

X. No Telpon Travel, isikan nomor telpon travel calon Jamaah umroh 

Y. Chapta, masukan huruf/angka sesuai yang muncul 

3. Klik tombol kirim 

 

 

 



4. Download file tanda terima dan formulir pendaftaran 

 

 

5. Print/cetak tanda terima dan formulir pendaftaran 

 



 

6. Fotocopy passport (jadikan 1 dengan berkas point 5) 

7. Datang ke kantor KKP sesuai jadwal yang telah dipilih mulai jam 08:00 pagi 

8. Registrasi untuk antri Pemeriksaan di KKP Surabaya 

9. Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh petugas KKP Surabaya 

10. Pembayaran bisa di loket POS yang disediakan di lokasi vaksin 

11. Pelaksanaan vaksinasi dan pemberian buku kuning ICV 

12. Selamat menjalankan ibadah umroh 

 

 

 

 



Jika lupa tidak mendownload tanda terima dan formulir pendaftaran pada saat daftar 

online, maka lakukan langkah-langkah berikut 

1. Buka link 

https://sinkarkes.kemkes.go.id/vaksinasi_int/vaksinasi_int_public/add 

2. Klik tombol Konfirmasi Ulang 

 

 

3. Pada form konfirmasi ulang vaksinasi internasional isikan dengan lengkap 

dan benar data-data Jamaah umroh 

A. Tanggal pelayanan, pilih sesuai dengan tanggal pelayanan yang dipilih 

saat pendaftaran online 

B. Jenis identitas, pilih sesuai dengan identitas yang dipilih saat 

pendaftaran online 

C. No identitas, masukan nomor ktp/passport sesuai dengan yang dipilih 

saat pendaftaran online 

D. Email, isikan email sesuai dengan yang diisikan saat pendaftaran 

online 

E. Masukan huruf/angka sesuai chapta yang muncul 

https://sinkarkes.kemkes.go.id/vaksinasi_int/vaksinasi_int_public/add


 

4. Klik tombol kirim 

5. Download file tanda terima dan formulir pendaftaran 

 


