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NOTA KESEPAKATAII KOORDINASI

ANTARA

KANTOR KESEHATAN PD,II\BT]HAN KEI.AS I SURABAYA

DENGAII

PT. ArIGKASA PURA r(PERSERO)

Tf,NTAI\iG

SINKRONISASI PELAXSANAAN PROGRAM KER.IA DALA]T{ MEWI]JUDKAN

BANIDARIIDARA SEEAT

NOMOR: EI(:03.0l B I fi U n0lg

NOMOR: AP.LffiI8IC06.03/2019/GM.SUB

Pada hari ini, Jumat tanggal Tip bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di

Sidoarjo, kami yang bertandatangan di bawahini :

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIIiAK

dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-

hal sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan bandar udara yang sehat perlu diupayakan kemitraan

dengan pengelola bandar udara;

b. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan di wilayah pelabuhan/bandar udara;

c. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas oleh

pemerintah mengelola Bandar Udara Intemasional Juanda - Surabaya;

d. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi

dalam pengawasan dan upaya menciptakan bandar udara yang sehat sesuai dengan

ketentuan p€rundang-undangan.

PT. AP I

SUB

KKP

SUB

l. MITHAMMAD BUDI HIDAYAT, selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I

Surabay4 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesehatan Pelabuhan

Kelas I Surabaya beralamat di Jalan Raya Juanda Blok 2 B.2 Sedati Agung Sidoarjo

61253, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. HERU PRASETYO, selaka General Manager PT Angkasa Pura I (persero) Juanda,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Angkasa Pura I (persero) Juanda

beralamat di Jalan Ir Haji Juanda Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KEDUA.
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Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pARA prHAK sepakat untuk menandatangani dan

melaksanakan Nota Kesepakatan Koordinasi tentang sinkonisasi pelaksanaan program

Ke{a dalam Mewujudkan Bandar Udara sehat yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan

Koordinasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I
DASARIIT'KUM

Dasar hukum dibuatnya Pe{anjian Ke{asama ini adalah :

1- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Ke{a (Lembaran
Negara RI Tahun 1970 No.l Tanggal 12 Januari l9Z0)

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular (Lembaran
Negara tahun 1984 No. 20, tambahan lembaran Negara No. 3223)

3. Undang-undang Nomor I tahun 2009 tentang penerbangan

4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun l99l tentang pemnggulangan Wabah
Penyakit Menular

7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2012 tentang pembangunan dan pelestarian

Lingkungan Hidup Bandar Udara.
9. Keputusan Menteri Perhubrmgan Nomor 47 Tahun 2002 tentang sertifikasi operasi

Bandara Sehat

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 tentang organisasi dan
Tata Kef a Kantor Kesehatan Pelabuhan

11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor ,14 tahun 2014 tentang penyelenggaraan

Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
12. Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor : sr(Epll24Nn2009 tentang pedoman

Pelaksanaan Bandar Udara Ramah Lingkungan (Eco Airport)
13. Surat Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Nomor :

SK.0l9/OTBANWIL-lillly20l6 tentang Forum Bandar Udara Sehat di Bandar
Udara Juanda

11. Intemational Health Regulation (HR) tahun 2005 tentarrrg Public Henlth Risk of
I nt e rnat io nal C orrcern (P H RJC)

Pasal 2

MAKSUD DAII TUJUAI{

(1) Nota Kesepakatan Koordinasi ini adalah landasan kerjasama bagi PARA PIEAK
saling menguntungkan dan berkelanjuan dalam rangka sinergi dan integrasi

pelaksanaan program kerja dalam mewujudkan bandar udara sehat.

(2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepakatan Koordinasi ini addah terlaksananya

kerjasama PARA PIEAK dalam sinergi dan integrasi pelaksanaan program ke{a

dalam mewujudkan bandar udara Intemasional Juanda yang sehat.

2
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Pasal 3

RUANIG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan Koordinasi ini meliputi :

a. Melakukan upaya sinkronisasi pelaksanaan program bandar udara sehat

b. Integrasi dan pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan program ke{a dalam

upaya mewujudkan bandar udara sehat;

c. Pembuatan analisis dan kajian bersama mengenai pelaksanaan progruun kerja dalam

upaya mewujudkan bandar udara sehat;

d. Ke{asama pada event-event tertentu dalam rangka mewujudkan bandar udara sehat,

e. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK dalam rangka mendukung Nota

Kesepakatan Koordinasi ini sesuai ketentuan p€raturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(l) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Koordinasi ini PARA PIHAK tunduk pada

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hukum

Republik Indonesia.

(2) PARA PIEAK sepaham Nota Kesepakatan Koordinasi ini tidak dimaksudkan

sebagai peqanlian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dznlatatt

kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepakatan Koordinasi ini.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan Koordinasi akan dirumuskan lebih lanjut dalam

bentuk uraian pelaksanaan kegiatan, yang selanjutnya disebut denqan Dokumen

Pelaksanaan (Iampiran l), Kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAI(
(4) Dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan Koordinasi, PARA PIHAK beke{a sesuai

dengan tugas dan kewenangan masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam

Surat Keputusan Forum Bandar Udara Sehat di Bandar Udara Juanda

(5) Pelaksanaan kegiatan akan dievaluasi secara bersama-sama diantara PARA

PIEAI(

Pasal 5

Kf, TENTUAI\I I.AIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini,

akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PT. AP I

SUB

J

KKP

SUB



4
AnglosoPum I ltnronrs

Pasal 6

PEI\ruTUP

Demikian Nota Kesepakatan Koordinasi ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA

PIEAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibubuhi materai cukup

dalam rangkap 2 (dua) asli, I (satu) rangkap untuk PIEAK PERTAMA dan I (saru)

rangkap untuk PIEAK tr(EDUA dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,

/-,

HERI.i IVII"IHAMMAD BUDI TIIDAYAT

PT. AP I

SUB

KKP

SUB
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DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

BANDAR UDARA INTERNASTONAL JUANDA SEHAT

I. LATARBELAKANG

Bandar Udara merupakan sarana dan prasarana penyelenggara transportasi yang

terdiri dari bangunan gedung dan fasilitas lain baik di daratan maupun perairan

sekitamya dengan bata+batas tertentu. Bandar Udara merupakan tempat kegialan

pemerintahan dan perekonomian yang dita{a secara terpadu guna menyediakan jasa

kepelabuhan dan kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Penyelenggaraan Bandar Udara Sehat dilujukan untuk mewujudkan kondisi

Bandar Udara yang dapat mencegah potensi risiko penyebaran penyakit, gangguan

kesehatan, keamanan dan ketertiban yang dinamis sehingga tercipta Bandar Udara

Sehat. Oleh karena itu, sebagai pintu masuk negara dalam melakukan aKivitasnya,

Bandar Udara perlu memperhatikan pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehat agar

tumbuh dan berkembang rasa aman, nyaman, tertib, dan sehal yang merupakan bentuk

'pelayanan prima" sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi, yang mengacu pada

konsep ECO Port dan ECO Airport sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Pedoman Pelaksanaan Bandar Udara

Ramah Lingkungan.

Dari aspek kesehatan masyarakat, media lingkungan yang perlu mendapat

perhafian dalam mewujudkan kualitas lingkungan Bandar Udara yang sehat adalah

upaya untuk mengawasi agen penyebaran penyakit (fisik, kimia, mikrobiologis), media

perantara (air, udara, makanan/minuman, vektor penyakit seperti serangga dan binatang

pengerat, sampah dan limbah, manusia beserta perilakunya), pengamatan penyakit dan

keluhan masyarakat yang terkait dengan kegiatan di Bandar Udara. Hal ini sejalan

dengan diberlakukannya lr emational Health Regulation (lHR) 2005, dimana lndonesia

telah sepakat untuk melaksanakannya secara penuh pada Tahun 2014 melalui kegialan

pengawasan/pengamatan penyakit di Pelabuhan dan Bandar Udara, agar penyakit-

penyakit menular potensial wabah tidak berkembang menjadi kedaruratan kesehatan

masyarakal yang meresahkan dunia (Public Heahh Emergency of lntemational

Concem), seperti: Ebola, Avian lnfluenza, Swain Flu, Kolera, Pest paru, Demam kuning,

West nile Fever, Cacar, Polio, Dengue, Meningokokus dan SARS. Berdasarkan uraian

di atas, Kementerian Kesehatan mengembangkan upaya Bandar Udara Sehat melalui

pendekatan pengembangan Bandar Udara Sehat dengan melakukan pengaturan yang

PT. AP I

SUB

KKP

SUB

Lampiran 1



,r
Angloso Rrro I Ar

Lampiran 1

DOKUMEN PELAKSANAAN KEGIATAN

BANDAR UDARA INTERNASIONAL JUANDA SEHAT

I. LATARBELAKAIG

Bandar Udara merupakan sarana dan prasarana penyelenggara transportasi yang

tediri dari bangunan gedung dan fasilitas lain baik di daratan maupun perairan

sekitamya dengan batas-batas tertentu. Bandar Udara merupakan tempat kegiatan

pemerintahan dan perekonomian yang ditata secara terpadu guna menyediakan jasa

kepelabuhan dan kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Penyelenggaraan Bandar Udara Sehat ditujukan untuk mewujudkan kondisi

Bandar Udara yang dapat mencegah potensi risiko penyebaran penyakit, gangguan

kesehatan, keamanan dan ketertiban yang dinamis sehingga tercipta Bandar Udara

Sehat. Oleh karena itu, sebagai pintu masuk negam dalam melakukan aKivitasnya,

Bandar Udara perlu memperhatikan pengelolaan lingkungan yang bersih dan sehal agar

tumbuh dan berkembang rasa aman, nyaman, tertib, dan sehat yang merupakan bentuk

'pelayanan pdma" sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi, yang mengacu pada

konsep ECO Port dan ECO Airpon sebagaimana diatur dalam peraluran pemerintah

tentang Perlindungan Lingkungan Maritim dan Pedoman Pelaksanaan Bandar Udara

Ramah Lingkungan.

Dari aspek kesehalan masyarakat, media lingkungan yang perlu mendapat

perhatian dalam mewujudkan kualitas lingkungan Bandar Udara yang sehal adalah

upaya untuk mengawasi agen penyebaran penyakit (fisik, kimia, mikrobiologis), media

perantarEl (air, udara, makanan/minuman, vektor penyakil seperti serangga dan binatang

pengerat, sampah dan limbah, manusia beserta perilakunya), pengamatan penyakit dan

keluhan masyarakat yang te*ait dengan kegiatan di Bandar Udara. Hal ini sejalan

dengan diberlakukannya lntemational Heahh Regulation (lHR) 2005, dimana lndonesia

telah sepakat untuk melaksanakannya secara penuh pada Tahun 2014 melalui kegiatan

pengawasan/pengamatan penyakit di Pelabuhan dan Bandar Udara, agar penyakit-

penyakit menular potensial wabah tidak berkembang menjadi kedaruratan kesehatan

masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of lntemational

Concem), seperti: Ebola, Avian lnffuenza, Swain Flu, Kolera, Pest paru, Demam kuning,

West nile Fever, Cacar, Polio, Dengue, Meningokokus dan SARS. Berdasarkan uraian

di atas, Kementerian Kesehatan meng€mbangkan upaya Bandar Udara Sehat melalui

pendekatan pengembangan Bandar Udara Sehat dengan melakukan pengaturan yang

PT. AP I

SUB
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berkaitan dengan upayaupaya kesehatan yang terintegrasi dengan upaya lain di
lingkungan Bandar Udara.

Bandar udara lnternasionat Juanda (BUU) adalah bandar udara intemasional yang

terletak di Kecamatan sedati, Kabupaten sicloado, 20 km sebelah selatan surabaya.
Bandara lntemasional Juanda dioperasikan oleh pr Angkasa pura l. Bandara ini memiliki
panjang landasan 3000 meter dengan luas terminal sebesar 51.soo m2. Bandara Juanda

dilengkapi dengan fasilitas lahan parkir seluas 28.900 m2 yang mampu menampung lebih
dari 3.000 kendaraan. Bandara ini diperkirakan mampu menampung 13 juta hingga i6 juta
penumpang per tahun dan 120.000 ton kargo/tahun. Bandara lntemasional Juanda adalah
bandara tersibuk kedua di lndonesia setelah Bandara lntemasional soekamo-Hatta
berdasarkan perger

akan pesawat dan penumpang dengan rute penefbangan domestik maupun

intemasional.

Berdasa*an uraian diatas maka Bandara Juanda memiliki potensi dan peran yang

cukup besar dalam mencegah keluar masuknya penyakit yang dapat menyebabkan
gangguan kesehatan masyarakat.

1I. DASAR HUKUTTI

1. Undang-undang l.lomor 6 Tahun 2018 ter ang Kekarantinaan Kesehatan

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran

Negara Rl Tahun 1970 No.1 Tanggal .t2 Januari 1970)

3. Undang-undang Nomor4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular (Lembaran

Negara tahun 1984 No.20, tambahan lembaran Negara No.3273)

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan

5. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah

Penyakit Menular

7 . Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2001 tentang Kebandarudaraan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2012 tentang pembangunan dan

Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

9. Peraluran Menteri Kesehatan Rl Nomor 356 Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan

10. Pemturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 44 tahun 2Oi4 tentang penyelenggaraan

Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat

11. lntemational Health Regulation (lHR) tahun 2oos tentang public Health Risk of
lntemational Concem ( PHRIC)

12. Keputusan Menleri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2OO2 tentang Sertifikasi

Operasi Bandara Sehal

13. Peraturan Oirjen Perhubungan Udara Nomor : Sl<Epl124NU2OOg tentang

Pedoman Pelaksanaan Bandar Udara Ramah Lingkungan (Eco Airpoq

PT. AP I
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14. Surat Keputusan Kepah Kanlor Otoritas Bandar Udara Wilayah lll Nomor :

SK.019/OTBANWL-|||/1U20'16 tentang Forum Bandar Udara Sehat di Bandar

Udara Juanda.

15. Surat Keputusan GM PT. Angkasa Pura I No : SKEp.03ZHK.O1.OZ2O16IGM.SUB

tentang Perubahan Tim Terpadu Bandar Udara Berwawasan Lingkungan (Eoo

Airyort Council ) di Bandar Udara Juanda

III. ruJUAN

Tujuan penyelenggaraan Bandar Udara lntemasional Juanda Sehat adalah :

I . Mewujudkan wilayah Bandar Udara lntemasional Juanda yang tidak menimbulkan

risiko kesehatan masyarakal

2. Mewujudkan kondisi wilayah Bandar Udara lntemasional Juanda yang bersih,

aman, nyaman, dan sehat unluk komunitas Bandar Udara dalam melaksanakan

aktifitasnya

1V. KEGIATAN

Kegidan dalam mewujudkan Bandar Udara lnlemasional Juanda Sehat adalah

meningkdkan kebersihan, keamanan, kenyamanan dan meniadakan faktor risiko

kesehatan masyarakat yang meliputi:

'1. Penyelenggaraankesehatanlingkungan

Merupakan kegiatan pengawasan pada penyelenggaraan kesehatan lingkungan

terhadap media lingkungan di kawasan Bandar Udara lntemasional Juanda yang

terdiri dari air, udara, tanah, makanan dan vektor.

2. Penalaan sarana dan fasilitas

Merupakan kegiatan pengawasan pada penataan sarana dan fasilitas di

kawasan Bandar Udara lntemasional Juanda yang terdiri dari sarana dan

bangunan, tempat parkir kendaraan, terminal pe{ kemas, fasilitas kesehatan,

toilet, sarana cuci tangan dan saluran drainase.

3. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat

Merupakan kegiatan pengawasan pada peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehaf (PHBS) yang terdiri dari gerakan kebersihan dan pencegahan penyakit,

pengawasan daerah bebas rokok dan gerakan olahraga.

4. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

Merupakan kegiatan pengawasan pada peningkatan keselamatan dan

kesehalan kerja yang terdiri dari pesawat udara, kesehatan dan keselamatan

kerja serta kesiapsiagaan kesehalan darurat.

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban

Merupakan kegiatan pengawasan pada peningkatan keamanan dan ketertiban

yang terdiri kegiatan upaya pencegahan kriminalitas.

PT. AP I

SUB

KKP

SUB



4
Angloso Puro I ATRPoRTS

V. RENCANAKERJA

Rencana kerja yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Bandar Udara

lntemasional Juanda Sehat adalah sebagai berikut :

No Program Volume Waktu

1 Penyusunan Program Kerja I Setiap Tahun

2 Pelaksanaan Program Kerja 12 Setiap Bulan

3 Monitoring dan Evaluasi 4 Setiap Triwulan

VI. PROGRATI KERJA

Untuk mewujudkan Bandar Udara lntemasional Juanda Sehat, perlu dilaksanakan

program kerja yang mendukung tujuan dimaksud. Adapun program kerja lersebut

meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. PenyelenggaraanKesehatanLingkungan

No Jenis
Media

Upaya Uraian Tugas

1 Air Penyediaan
air

. K€tersodian air
unluk semua
keperluan
bandara

. Kualitas syarat
tisik, kimie dan
mikrobiologi air

. Kran air siap
minum

l. PT. Angk 3r Pur. I

a- Penygdiaan sarana kran air siap
minum

b. Penyediaan air untuk keperluan
bandara

c. Pengawasan kebersihan sarana
d. Pomeliharaan dan pongalvasan

fungsi sa€na
II. KKP
a. Pengawasan kualitas air memenuhi

syarat fuik, kimia dan bakteriologi
dengan melakukan pengambilan dan
pemeriksaan sampel air (setiap
bulan)

b. Memberikan rekomendasi kepada
pengelola terkait hasil pemeriksaan
sampel air

Pengelolaan
limbah cair

. Air limbah
domeslik dan
industri diolah di
instelasi
pengolahan
limbah

. Saluran limbah
c€ir yang tertutup

. cecaran minyak
di kawasan
Bandar Udara

. Genangan air
limbah

l. PT. Angks3a Pura I
a.Penyediaan instalasi pengolahan

limbah
b. Penysdiaan saluran limbah cair yang

te,lulup
c. Menjaga kawasan bandara terbebas

dari ceceran minyak dan genangan
air limbah

d- Melakukan pemoriksaan sampel
limbah sesuai dengan PP No. 27
tahun 2012 tentang lzin Lingkungan

I. KXP
Pengawesan pengelolaan limbah di
bandar udara lntemasional Juanda
berdasartan hasil kogiatan
pemeriksaan sampel limbah oleh
PT AP

2 Udara Kualilas
udara dan
kebisingan

. Kuelitas udara di
lingkungan
Bandar lJdare

. Kualitas
kebisingan di
lingkungan
Eandar Udara

. Program
pemanlauan
kualilas udara
dan kebisingan
secara teratur

l. PT. Angkasa Pura I
Melakukan pemeriksaan kualilas
udara lingkungan di bandar udara
sesuai dengan PP No. 27 tahun
2012 lentang lzin Lingkungan

II. KKP
a. Pengawasan kualitas udara

lingkungan di bandar udara
lntamasional Juanda berdasarkan
hasil kegiatan pemeriksaan sampel
udara oleh PT. AP

b. Melakukan uii petik p6m6riksaan

PT. AP I
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No Jenis
Media

Upaya Ui?ian Tugas

Penghijauan . Mempunyai
ruang terbuka
h0au

. Penghireuan di
lingkungan kantor
instansi

. Penghiiauan di
jalan umum

l. PT. Angkasa Pura I
a. Menyediakan ruang lerbuka hi.lau di

lingkungan Bandar Udara
lntemsional Juanda

b. Melakukan penghiiauan di
lingkungan Bandar Udara
lntemsional Juanda

II. KKP
Berkontribusi dalam melakukan
penghiiauan di lingkungan KKP

Kendaraan
angkutan di
Bandar Udara

. Baku mutu emisi
kendaraan
bergerak

. Kendaraan laik
jalan /opemsi

l. PT. Angkasa Pura I
Pengawasan terhadap laik
jalar/operasi kendaraan

II. KKP
Penganrasan mutu embi kondaraan
b€rgerak berdasarkan hasil kegialan
pemGriksaan samp€l lingkungan
ol6h PT. AP

Tanah Pengelolaan
sampah

. Sampah di
lempal umum. Pencemaran
oleh Tempat
penamPungan
sampah
sementara. Ketersediaan
baUtempat
sampah terpisah
di kanlor instansi. Pangkulan
sampah keluar

l. PT. Angkas. Pura I
a.Menyediakan fasilitas lempat

s€mpah di tempat umum dan lempat
p€nampungan s€montara di area
Bendar Udara sesuei PP No. 36
lahun 2005 ter ang Bangunan
cedung

b- Melakukan pengangkutan sampah
keluar dan memantau
pelaksanaannya

I. KXP
a. Melakukan p€ngawasan

f€ngelolaan tempat sampah di
tempat-tempal umum dan lempat
pengelolaan makanan di lingkungan
bandar udara seliap bulannya

b. Melakukan pengawasan vektor di
sekitar tempat sampah seliap bulan

c. Melakukan p€ngendalian vektor dan
binatang pemb a penyakit jika
kepadalan tinggi

Saiana
Penampungan
Limbah 83
Kapasitas SPL
83
Pengangkulan
Limbah 83

l. PT. Angkasa Pura I
a. Menyediakan salana panampungan

limbah B:i sesuai PP No. 101 tahun
2014 lentang Pengelolaan Limbah
B3

b. Melakuk€n pengangkutan limbah 83
keluar dan memanlau
pelaksanaannya

ll. xxP
Pengawasan peng€lolaan limbah 83
berdasarkan hasil kegiatan
pemeriksaan samp€l yang dilakukan
PT. AP

4 lvlakanan Pengawasan
jasaboga,
resloran dan
Tempat
Peng6lolaan
Makanan
CTPM)

SertirikasY
higiene
sanitasi

laik
dan

l. PT. Angkasa PUla I

Menyediakan dan membuat regulasi
terkail operasional TPM di area
Bandar Udara

[. xxP
a. Pengawasan terhadap TPM dengan

melakukan p€mariksaan sanitasi
TPM dan higiene pengelola (setiap
bulan)

b. Melakukan uji petik pemeriksaan
sampel makanan secara
organoleplik dan bakterioloois

PT. AP I

5UB
KKP

SUB

kualitas udera lingkungan (setahun
sekali sesuai dengan anggaran)

c. Melakukan pemanlauan kebisingan
di tempat-tempat umum di Bandar
Udara lnlemasional Juanda (setiap
bulan)

Penyediaan
sarana
Penampunga
n Limbah 83
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No Jenis
Media

Upaya Uraian Tugas

(seliap bulan)
c.Menerbilkan sertifikaurekomendasi

laik higiene Jasaboga/TPM
berdaserkan permohonan

5 Vektor Pengendalian
vektor dan
binatang
penular
penyakil

Lingkungan
Bandar Udara
bebas dari likus
dan kecoa
House lndeks A.
Aegypty
MHD (Man Hour
DensM jumlah
Anopheles yang
ditangkep setiap
jam
Kepadatan lalat
di Tempat
Penampungan
Sampah
S€mentara

l. PT. &rgkasa Pur! I
Melakukan pemeliharaan dan
pengawasan tempal, sarana, dan
fasilitas agar tefiindar dari vektor
dan binatang pembawa penyakit

[. KXP
a. Melakukan pengawasan dan

pengendalian veKor dan binalang
penular penyakit untuk tujuan
suryeilans penyakit akjbat vektor
dengan cara :

1) Pemasangan perangkap tikus
dan identifikasi (40 hari sekali)

2) Survei jentik nyamuk Aedes
Aegypti (setiap bulan)

3) Larvasidasi (setiap bulan)
4) Fogging (s€tiap bulan)
5) Survei nyamuk Anopheles

delrasa malam hari (setiap
bulan)

6) Survei kepadatan lalat dan kecoa
(setiap bulan)

4 Spraying Jika ada indikasi untuk
pengendalian)

2. Penataan Sarana dan Fasilitas

No Uoaya Uraian Tuqas
,1 Pemilihan sarana dan

bangunan
FaKor risiko
kesehalan
masyarakal
berkaitan dengan
kualitas debu total,
asbes bebas; dan
timah hitam

l. PT. Angkasa Pura I
Penyediaan dan p€meliharaan
sarana dan bangunan

[. KXP
Melakukan p€ngawasan dan
pemeriksaan kesehatan lingkungan
sarana dan bangunsn /TfU (setiap
bulan)

2 Parkir kendaraan Risiko kesehalan
masyarakal

L PT. Angkasa Pura I
Penyediaan dan pemeliharaan
sarana parkir kendaraan

II. KXP
Melakukan pengawasan dan
p€meriksaan kesehatan lingkungan
tempal parkir kendaraan/TTu
(s€tiap bulan)

3 Penyediaan Fasilitas
untuk program promosi
kesehatan dalam rangka
perubahan perilaku hidup
bersih dan sehat

Tersedia ruang
khusus dan kegiatan
untuk promosi
kesehatan

L PT. Angkasa Pura I

Ponyediaan fesilitag dan ruang
untuk kegiatan promosi kosehatan

II. KKP
a. Menyediakan maleri promosi

kesehalan di lingkungan
bandara

b. Melakukan penyuluhan
kos€halan masyarakat

4 Sarana
peturasan

toilet dan Jumlah toilet dan
peturasan
Kebersihan toilet
dan peturasan
Pemisahan toilet
laki-laki dengan
peremPuan
Kecukupan
ketersediaan air

l. PT, Angkasa PUr! I
Penyediaan dan p€meliharaan
sarana toilet dsn petu,'asan

I. KXP
Melakukan pengawasan dan
pemeriksaan sanalasi sarana toilet
dan pelurasan di lingkungan bandara
(setiap bulan)

5 Sarana Cuci Tangan Sarana cuci
tangan di semua
toilet
Air yano cukuo

KKP

SUB

l. PT. Angkasa Pura I
Ponyediaan dan pemeliharaan
sarana cud langan

[. KXP

PT. AP I

SUB
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3. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

PT. AP I

SUB

KKP

SUB

No Upava Uraian TugEa
dan mengalir
Sabun di sarana
cuci tangan

Melakukan pengawasan dan
pemeriksaan ssnitasi sarana cuci
tangan (setiap bulan)

6 Saluran drainase Saluran drainase
air hujan dan
saluran air limbah
Genangan air
huian di jalan
Air di saluEn
drainase saal
tidak ada hujan
Kelancaran aliran
air di saluran
drainase

l. PT. Angkasa Pura I

Penyediaan dan pemeliharaan
saluran drainase

. KXP
Melakukan pengawasan dan
pemeriksaan sanilasi lingkungan
saluran drainase (setiap bulan)

No Upaya Uraian Tuqas
,| Gerakan membersihkan

(PSN) lingkungan Bandar
Udara
Penwluhan talap muka
Poster/leflet berperilaku
bersih dan sehal
Promosi lelvat
pengumuman /running
teks

Angkasa Pura dan KKP bekeriasama
dalam kegialan Gerakan kebeBihan
dan pencegahan penyakit dengan
melakukan:
l. PT. Angkasa Pura I

a. Menyediakan fasilitas dan sarana
pendukung kebersihan

b. Menghimbau tenant untuk
b€rpartisipasi dalam menjaga
kebersihan dan kegiatan
pencegahan penyakil

. KXP
a. Melakukan pengawasan dalam

upaya menjaga kebersihan dan
pencegahan penyakit di
lingkungan bandara

2 Pengawasan
daerah bebas
rokok

. Kebijakan
merokok
tempat. Ruangan
merokok. lklan rokok

. Himbauan
merokok

lal.angan
di sembarang

khusus untuk

larangan

Angkasa Pura dan KKP bekerjasama
dalam pengawasan daerah bebas
rokok dengan melakukan:
l. PT. Angkasa Pura I

a. Menyediakan fasilitas dan sarana
pendukung dan mengeluarkan
regulasi

b, Menghimbau lenant unluk
berpadisipasi dalam upaya
mensukseskan kebijakan kawasan
bebas rokok

lr. KxP
a. Melakukan sosialisasi tentang

kawesen bebas rokok
b. Melakukan promosi kesehatan

3 olahGerakan
raga

Senam secara rutin di
perkantoran
Lapangan olah raga

Angkasa Pura dan KKP bekeriasama
dalam pelaksanaan gerakan olah raga
bersama (lir as sektor)

No Upaya Uraian Tugas
1 Pengawasen

sanilasi pesarat
udara

Pemeriksaan sanitasi
pesawal
Saran tindek lanjut hasil
pemeriksaan

Pengawasan
Keselametan
dan kesehatan
Keria

Penggunaan APD (Alat
Pelindung Diri) oleh pekerja
bongkar mual barang

Angkasa PUla dan KXP bekerjasama
dalam pengawasan K3:
l. PT. Angkasa Pura I

a. Memaslikan sarana pendukung
(termasuk APD) dan

4. Peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja

Gerakan
kebersihan dan
pencegahan
penyakit
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No Upaya Uraian Tugas

J Melaksanakan
kesiapsiagaan
kesehatan
darurat

Prosedur respon cepal
terhadap kebakaran dan
kondisi kedaruratan
lainnya
Paralatan p€madam
kebakaran
Kesiapan melakukan
p€nanganan

kekaranlinaan

Angkasa Pura dan KKP bekerjasama
dalam kesiapsiagaan kesehatan
darurat :

l. PT. Angkr3a Pura I
a. Menyediakan fasilitas dan sarana

pendukung (tormasuk APAR,
Damkar, dan Ambulence) dan
mengeluarkan regulasi torkait
k6jadian kodaruratan

b. Menenlukan jalur evakuasi dan
area titik kumpul iika terjadi
kedaruratan (igr,)

c. Menyusun rencana kontijensi jika
terjadi kedaruratan

d. Simulasi kejadian kedaruratan
e. Pembentukan Trn cerak Cepel

[. KXP
Kesiapan ponanganan jiks terjadi
kedaruratan dengan bekerjasama
dengan instansi kesehatan tertait

5. Peningkatan keamanan dan ketertiban

6. Kelembagaan

PT. AP I

SUB

KKP

SUB

No Upava Uraian Tugas
1 Pencegahan

Kiminalitas
Keiadian kiminalitas
Kasiapsiagaan pe(ugas
Pos dan p€tugas

keamanan dilengkapi
ccw
Op€rasi naftoba/obat
b€rbahaya

Angka$ Pura dan KKP bekoriasama
dalam pencegahan dan tindak3n
kiminalilas :

l. PT. Angkasa Pura I
Menyediakan fasilitas dan sarana
pendukung (termasuk petugas
keamanan, pos keamanan, dan
CCTV) dan mengeluerkan regulasi
terkait pencegahan kiminalitas

[. xxP
Kesiapan p€nanganan jika terjadi
korban kesakitan dan kematian
karena kriminalitas dengan
bekeljasama dengan inslansi
kesehatan terkail

No Upaya Uraian Metode Keria
I Legal aspek Adanya Forum dengan SK Dokumentasi
2 Rencena keria Adanya dokumen rencana

kegiatan/kerja 2 (dua) tahun
terakhir

Dokumentasi

3 Kegiatan umum Adanya kagiatan rutin (tiwulan,
bulanan, dll)

Dokumentasi

4 Pendanaan Dokumentasi

Aktivitas anggota Jumlah anggola aklif Dokumentasi
6 Kantor sekretadal Dokumenlasi
7 Kelompok masyarakaU kader Adanya snggo(a berasal dari

kelompok maslErakat
Dokumentasi

mengeluarkan regulasi terkait
kesehalan dan keselamatan kerja

b. Melakukan pengawasen dan
menghimbau untuk
memparietikan kes€lamatan dan
kesehatan Kerja

[. KXP
a. Melakukan pengawasan (program

K3)
b. Mengumpulkan dan menganalisis

data keiadian dan kesakitan akibat
K3

. Adanya dukungan dane dari
pemerintah dan sumber lain

Adanya kanlor unluk seketerial
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VII. PENUTUP

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan ini digunakan untuk memberikan arah bagi upaya

mewujudkan Bandar Udara lntemasional Juanda yang sehat. Kondisi Bandar Udara

yang aman, nyaman, bersih dan sehat dapat menurunkan risiko penularan penyakit

berbasis lingkungan yang ditularkan melalui lingkungan Bandar Udara.

PT. AP I

SUB

KKP

5UB


