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1. tIUHAlrtiAD BUDI HIDAYAT selaku Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas

I Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kesehatan

Pelabuhan Kelas I Surabaya beralamat di Jalan Raya Juanda Blok 2 8.2 Sedati

Agung Sidoarjo 61253, selanjutnya disebut PIHAK PERTAIUIA.

2. BARLIAN, selaku Kepala Kantor lmigrasi Kelas I Khusus Surabaya, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Kantor lmigrasi Kelas I Khusus Surabaya

beralamal di Jalan Raya By pass Juanda KM.3-4 Sedati Agung Sidoarjo,

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEOUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai

PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu

menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a- bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi di bandar udara

pedu diupayakan kemitraan dengan lintas sektor terkait di wilayah Bandar Udara

lnternasional Juanda;

b. bahwa PIHAK PERTAIA adalah unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan

Republik lndonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan di wilayah bandar udara lnternasional Juanda;

c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Keimigrasian

berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jawa Timur;

KKP

SUB

IMIGRASI

SUB+ N

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-

05- 2019), bertempat di Sidoarjo, kami yang bertandatangan di bawah ini :



d' bahwa PARA prHAK memiriki hubungan fungsionar yang diraksanakan sec.lra
sinergi daram pengawasan dan upaya menciptakan kedauratan negara di pintu
masuk negara / bandar udara sesuai dengan ketentuan perundang_undangan.

Berdasarkan haLhal tersebut di atas, PARA ptHAK sepakat untuk
menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama
Pelaksanaan pengawasan tntemational Cettficate Of Vaccination (lCV) bagi
pelaku perjalanan internasionar yang merupakan sarah satu dokumen karantina
kesehatan

Pasal 1

DASAR HUKUM
Dasar hukum dibuatnya perjanjian Kerjasama ini adalah :

1 . Undang-undang Nomor 4 tahun .l gB4 tentang Wabah penyakit Menular(Lembaran Negara tahun 1984 No. 20, tambahan Lmbaran Negara No. 3273)2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2OOg tentang penerbangan
3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan4. Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang-Keimigrasian
5. undang-undang Nomor 6 Tahun 201g tentang Kekarantinaan Keseharan
6' Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 19g1 tentang penanggurangan wabahPenyakit Menular
7. Peraturan pemerintah Nomor 70 tahun 2OO1 tentang Kebandarudaraan8. Peraturan pemerintah No-! 1. tahu n 2013 tentang plraturan pelaksana Undang_

Undang Nomor 6 tahun 2Ol .l tentang Keimigrasiln9' Peraturan Menteri Kesehatan Rr Nomor 356 Tahun 2oog tentang organisasi
dan Tata Kerja Kantor Kesehatan pelabuhan

l0 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata caraPemeriksaaan Masuk Dan Keluar Wilayah lndonesia di Tempat pemeriksaan
lmigrasi.

1 1 . Peraturan Menteri Kesehatan Rr Nomor 23 Tahun 2o1g tentang perayanan dan
Penerbitan Vaksinasi lntemasional

12. Peraturan Dirjen p2p No. sR.o3.o4lilr r3745t2018 tentang Tata cara penerbitan
senmkat Vaksinasi rntemasionar oreh Kantor Kesehatan perabuhan kepada
Klinik dan Rumah Sakit pelaksana pelayanan Vaksinasi Intemasional

13' rntemationar Hearth Regulation (IHR) rahun 2oo5 tentang public Heatth
Emeryency of tntemational Concen ( pHEIC).

14. Surat Edaran DireKur Jendrar rmigrasi Nomor : rMr-0277.GR.02.06 tahun 2017tentang Pencegahan TKI Non prosedural:
15. Surat Nomor: tMl-GR. 01.O,t-.t,2g tanggal 20 Ma-"t 2017 tentang penegasan

Prosedur Pelaksana TKI Non prosedurai.
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16. Surat Nomor: lMl:-GR.O1 .01-1.0422 tanggal 08 Maret 2017 tentang
Penyampaian Surat Edaran Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh
Nomor: B-7001/DJ.UHk.OO.5l03l2O17 tentang penambahan Syarat
Rekomendasi Bagi Pemohon Paspor lbadah Haji dan Umroh.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAI{

('l) Nota Kesepahaman ini adalah landasan kerjasama bagi PARA pIHAK saling

menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka sinergi dan integrasi

pelaksanaan pengawasan lCV.

(2) Tujuan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini adalah terlaksananya

kerjasama PARA PIHAK dalam sinergi dan integrasi pelaksanaan pengawasan

ICV yang lebih efektif dan efisien.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini melipuli :

a. Melakukan upaya sinkronisasi pelaksanaan peng€Masan ICV di Bandar Udara

lntemational Juanda

b. Penetapan area pengawasan ICV di Bandar Udara lntemational Juanda

c. Melakukan upaya penguatan pelaksanaan pengawasan ICV di Bandar Udara

lntemational Juanda

d. lntegrasi dan pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan pengawasan

ICV;

e. Kerjasama pada event-event tertentu dalam rangka penguatan pelaksanaan

tugas dan fungsi;

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

Nota Kesepahaman ini sesuai ketentuan peEturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 4

JAilGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waKu 3 (tiga) tahun terhitung

sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapal diperpanjang atas

persetujuan PARA PIHAK.
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(2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman

ini, sebelum jangka wahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir,

maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak

lainnya selambauambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Nota

Kesepahaman ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini PARA PIHAK tunduk pada

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bedaku berdasarkan

hukum Republik lndonesia.

(2) PARA PIHAK sepaham Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai

Perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan/atau kewajiban

yang dilimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini, kecuali mengenai Jaminan

Kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3,

akan dirumuskan lebih lanjut dalam bentuk perjanjian, yang selanjutnya disebut

dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati secara tertulis oleh PARA

PIHAK,

Pasal 6

PERTUKARAN DATA DAN INFOR]TIASI

(1) PARA PTHAK sepakat untuk dapat saling bertukar data dan informasi

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini

yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan

dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman (*lnformasi Rahasia.).

(2) PIHAK yang menerima lnformasi Rahasia (tPihak Penerima.) dari PIHAK yang

mengungkapkan lnformasi Rahasia ('Pihak Pengungkap') wajib menjaga

kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan lnformasi Rahasia tersebut

kepada PIHAK lain dengan c€lra apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu

dari PIHAK Pengungkap.

(3) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak bedaku untuk informasi yang :

a. Sudah menjadi milik umum Qtublic domain) tanpa lebih dulu terjadi

pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Nota Kesepakatan ini; atau
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b. Merupakan milik PIHAK Penerima yang dapat dibuhikan dengan dokumen

kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Nota Kesepahaman ini dan

informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya

menurut Nota Kesepahaman.

(4) PIHAK Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh lnformasi Rahasia

kepada PIHAK Pengungkap, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua

copy yang masih dipegang oleh Penerima pada saat Nota Kesepahaman

berakhir kecuali dokumen yang wajib disimpan berdasarkan peraturan inlemal

perusahaan PIHAK Penerima dan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

(5) Ketentuan pada ayat (2) Pasal ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman

ini telah berakhir.

Pasal 7

BERAKHIRNYA ilOTA KESEPAHAi'AiI

(1)Selain berakhimya jangka waKu Nota Kesepahaman sesuai ketentuan dalam

Pasal 4 Nota Kesepahaman ini, Nota Kesepahaman ini dapat dibatalkan/

diakhiri apabila:

a. berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan atau

menjadi tidak sah menurut hukum;

b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum

berakhimya jangka waktu Nota Kesepahaman sehubungan ketentuan

dimaksud Pasal 4 Nota Kesepahaman ini; dan

(2) Pengakhiran Nota Kesepahaman yang disebabkan oleh ayat (1) Pasal ini

dilakukan dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.

(3) PARA PTHAK sepakat unluk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal

1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Nota

Kesepahaman ini.

Pasal I
KETEI{TUAN LAIN.LAIN

(l)Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan

ini, akan didur lebih lanjut berdasarl€n kesepakatan PARA PIHAK dalam

bentuk Adendum;
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(2)Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhimya
Nola Kesepahaman dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini;

(3)Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan

ketentuan-ketentuan daram Nota Kesepahaman ini, akan diseresaikan oleh
PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibubuhi materai cukup
dalam rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) rangkap untuk pIHAK pERTAMA dan .l

(satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai ketentuan hukum yang

sama.

fu'ro^ KEDUA, o o Nt ), AK PERTAMA,

,E {e> i

AD BUDI HIDAYATJ

S
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1. Umum

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan

Kesehatan, lntemational Certtficate of Varcination (/CV) merupakan salah satu

dokumen karantina kesehatan. Dalam pasal 41 ayat 'l poin b disebutkan bahwa

setiap awak, personel, dan penumpang yang akan berangkat ke negara endemis,

negara terjangkit, dan/ alau negara yang mewajibkan adanya vaksinasi, wajib

memiliki sertifikat vaksinasi intemasional yang masih berlaku.

Saat ini, salah satu negara yang mewajibkan vaksinasi adalah Arab Saudi

yang mewajibkan setiap orang yang berkunjung ke negara Arab Saudi harus

melakukan vaksinasi Meningilis Meningococcus dan memiliki ICV yang berlaku.

Hal ini ditujukan untuk melindungi negara Arab Saudi dari penyakit Meningitis

Meningococcus.

Adanya kewajiban ini tidak menyurutkan minal masyarakat lndonesia untuk

pergi ke Arab Saudi dan melaksanakan umroh. Permintaan vaksinasi Meningitis

Meningococcus untuk jamaah umroh ke Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

meningkat dari tahun ke tahun. Daftar tunggu haji yang panjang turut

meningkatkan jumlah masyarakat yang ingin pergi umroh. Seiring dengan

meningkatnya permintaan, KKP dengan kapasitas terbatas lidak mampu memenuhi

permintaan pasar sehingga menimbulkan ketidakpuasan di masyarak€t.

Oleh karena itu pada tahun 2018 melalui Permenkes Nomor 23 Tahun 2018

Tentang Pelayanan dan Penerbitan Sertifikat Vaksinasi lntemasional, Kementerian

Kesehatan Rl berupaya meningkatkan cakupan pelayanan vaksinasi internasional

TENTANG



dengan memberikan ijin bagi klinik pratama/ rumah sakit yang memenuhi syarat

terlentu sebagai pelaksana vaksinasi internasional.

Salah satu risiko yang muncul dari peraturan tersebut berkurangnya

pengawasan KKP tentang kesehatan jemaah umroh yang terkait dengan

pelaksanaan vaksinasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan ICV di Bandar

Udara lnternasional Juanda. Tetapi mengingat keterbatasan sumber daya dan

wewenang di KKP Kelas I Surabaya, dalam pelaksanaan pengawasan tersebut

diperlukan koordinasi dan integrasi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan

Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Keimigrasian berada di bawah Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

2. Pasal Demi Pasal

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan sinkronisasi pelaksanaan pengawasan ICV di bandar

udara adalah dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, unsur KKP Kelas I

Surabaya dan Kantor Unil Pelaksanaan Teknis Keimigrasian berada di bawah

Kantor Wlayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur wajib

menerapkan prinsip koordinasi dan integrasi dalam hal pengawasan ICV;

Huruf b

Yang dimaksud dengan penetapan area pengawasan ICV adalah kegiatan

pengawas€ln ICV akan dilaksanakan di :

1. Terminal keberangkatan 18 Bandar Udara lntemasional Juanda dengan

prosedur sebagai berikut :

1) Jamaah umroh atau agen lravel melaporkan keberangkatan jamaah umroh

dengan membawa daftar jamaah dan ICV 14 jam sebelum check in di pos

kesehatan KKP kelas I Surabaya terminal 'l B sisi luar.

2) Diberikan label valid bagi ICV yang memenuhi syarat dan berlaku (valid).

Label yang diberikan berupa sliker dengan gambar sebagai berikut



lYr.l a

3) Jamaah dengan ICV valid dapat melanjutkan perjalanan memasuki area

check in terminal khusus umroh.

4) Bagi ICV yang tdak valid akan disita oleh petugas KKP kelas I Surabaya.

5) Jamaah dengan ICV tidak valid :

- selama masa sosialisasi jamaah diwajibkan untuk vaksinasi di pos KKP

Kelas I Surabaya atau tempat vaksinasi lainnya sesuai peraturan yang

berlaku. Jamaah dapat melanjutkan perjalanan.

- setelah masa sosialisasi, jamaah diwajibkan untuk vaksinasi di pos KKP

Kelas I Surabaya atau tempat vaksinasi lainnya dan ditunda

keberangkatannya hingga 10 hari sesuai dengan peraturan yang

bedaku.

2. Terminal khusus umroh terminal 1A Bandar Udara lntemasional Juanda

dengan prosedur sebagai berikut :

1) Pemeriksaan validitas ICV oleh maskapai di area check in terminal 1A.

- Jamaah umroh dengan ICV berlabel valid diberikan boarding pass dan

dapat melanjutkan perjalanan.

- Bagi jamaah yang tidak menyertakan ICV atau menyerlakan ICV tetapi

belum berlabel valid, maka tidak dapat diberikan boarding pass dan

jamaah diwajibkan untuk melapor kembali ke pos KKP Kelas I Surabaya

di pos kesehatan KKP Kelas I Surabaya (area kedatangan domestik).

2) Pengawasan di Area lmigrasi oleh Petugas lmigrasi

- Bagi jamaah yang menyertakan ICV berlabel valid dapat diproses

dokumen paspomya dan melanjutkan perjalanan.

- Bagi jamaah yang tidak menyertakan ICV alau menyertakan ICV tetapi

belum berlabel valid, maka paspor tidak dapal diproses dan jamaah

diwajibkan untuk melapor kembali ke pos KKP Kelas I Surabaya di pos

kesehatan KKP Kelas I Surabaya terminal 1B.

- Dalam hal hasil pemeriksaan petugas KKP Kelas I Surabaya adalah

jamaah harus ditunda keberangkatannya, maka diterbitkan surat

rekomendasi tunda berangkat sebagai dasar pengambilan tindakan oleh

petugas lmigrasi.
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3. Terminal keberangkatan intemasional di terminal 2 Bandar Udara lntemasional

Juanda.

1) Jamaah umroh atau agen travel melaporkan keberangkatan jamaah umroh

dengan membawa daftar jamaah dan ICV t4 jam sebelum check in di pos

kesehatan KKP kelas I Surabaya terminal 2 area kedalangan domestik.

- Diberikan label valid bagi ICV yang memenuhi syarat dan berlaku

(valid). Label yang diberikan berupa stiker dengan gambar sebagai

berikul:

Jamaah dengan ICV valid dapat melanjutkan perjalanan memasuki area

check in terminal keberangkatan intemasional.

Bagi ICV yang tdak valid akan disita oleh petugas KKP kelas I

Surabaya.

Jamaah dengan ICV tidak valid :
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. selama masa sosialisasi jamaah diwajibkan untuk vaksinasi di pos

KKP Kelas I Surabaya atau tempat vaksinasi lainnya sesuai

peraturan yang berlaku. Jamaah dapat melanjutkan perjalanan.

o setelah masa sosialisasi, jamaah diwajibkan untuk vaksinasi di pos

KKP Kelas I Surabaya atau tempat vaksinasi lainnya dan dhunda

keberangkatannya hingga 14 (empat belas) hari sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

2) Pemeriksaan validitas ICV oleh maskapai di area check in terminal 2.

- Jamaah umroh dengan ICV berlabel valid diberikan boadng pass dan

dapat melanjutkan perjalanan.

- Bagi jamaah yang tidak menyertakan ICV alau menyertakan ICV tetapi

belum berlabel valid, maka tidak dapat diberikan boading pass dan

jamaah diwajibkan untuk melapor kembali ke pos KKp Kelas I Surabaya

di pos kesehatan KKP Kelas I Surabaya (area kedatangan domestik).

3) Pengawasan di Area lmigrasi oleh Petugas lmigrasi

- Bagi jamaah yang menyertakan ICV berlabel valid dapat diproses

dokumen paspomya dan melanjutkan perjalanan.

- Bagi jamaah yang tidak menyertakan ICV atau menyertakan ICV tetapi

belum berlabel valid, maka paspor tidak dapat diproses dan jamaah

diwajibkan untuk melapor kembali ke pos KKP Kelas I Surabaya di pos

kesehatan KKP Kelas I Surabaya (area kedatangan domestik).

- Dalam hal hasil pemeriksaan petugas KKP Kelas I Surabaya adalah
jamaah harus ditunda keberangkatannya, maka diterbitkan surat

rekomendasi tunda berangkat sebagai dasar pengambilan tindakan oleh

petugas lmigrasi.
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TEiMINAL 2

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas
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