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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
karunia dan rahmatNya Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan
Perundang-undangan tentang Kekarantinaan dapat menyelesaikan
tugas tepat waktu. Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor PHN.252-HN.01.06 Tahun 2013 yang diubah dengan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Nomor PHN.308-HN.01.06

Tahun

2013

ini dapat

hn

menyelesaikan tugas setelah bekerja selama 9 (sembilan) bulan
sejak bulan Maret sampai dengan November 2013.
Ada

banyak

aturan

hukum

yang

mengatur

tentang

kekarantinaan. Banyaknya aturan hukum kekarantinaan ini
dipengaruhi oleh perkembangan bioteknologi, munculnya berbagai
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pola baru dalam penyebaran penyakit, dan perkembangan hukum
internasional terkait kekarantinaan. Banyaknya aturan hukum ini
berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Potensi ketidakpastian
ini

terjadi

karena

tumpang

tindihnya

aturan

dan

juga

pertentangan antara aturan yang satu dengan lainnya. Analisis
dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah salah satu
upaya agar aturan hukum kekarantinaan menjadi lebih integratif
dan komprehensif sehingga dengan demikian aturan hukum
kekarantinaan tidak tumpang tindih dan bertentangan antara satu
dengan yang lainnya.
Analisis dan evaluasi tentang kekarantinaan menjadi lebih
komprehensif dengan hadirnya anggota-anggota tim yang berasal
dari berbagai kementerian terkait dan juga akademisi.
Keanggotaan tim terdiri dari:
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Ketua
Sekretaris
Anggota

Sekretariat

: Dr. Firdaus Syam, M.A. (Akademisi)
: Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (Kemenkumham)
: 1. Sugeng Sudiarto, A.Pi., M.M. (KKP)
2. Suyono, S.Si. (Kementan)
3. Riati Anggriani, S.H., MARS., M.Hum.
(Kemenkes)
4. Ir. Agus SB Sutito, M.Sc. (Kemenhut)
5. Dr. Fachruddin Mangunjaya, M.Si.
(Akademisi)
6. Rahendro Jati, S.H., M.Si. (Kemenkumham)
7. Febri Sugiharto, S.H. (Kemenkumham)
: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Kemenkumham)
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Pengayaan materi juga dilakukan dengan mengundang pakar di
bidang kekarantinaan yaitu Bapak Suparno S.A., S.H. yang
memberikan

masukan

berharga

khususnya

terkait

dengan

berbagai aturan internasional tentang kekarantinaan.
Untuk kesempurnaan Analisis dan Evaluasi Peraturan

bp

Perundang-undangan tentang Kekarantinaan kami mengharapkan
saran dan kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat
bermanfaat dalam mendukung pembangunan hukum nasional
khususnya yang terkait dengan kekarantinaan.
Jakarta,

November 2013

Ketua Tim Analisis dan Evaluasi
Peraturan Perundang-undangan
Tentang Kekarantinaan

(Dr. Firdaus Syam, M.A.)
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Masalah kekarantinaan merupakan salah satu masalah penting
dan strategis di Indonesia. Hal ini tidak semata menyangkut
kelestarian satwa dan perlindungannya yang memang demikian
kaya dimiliki negara ini dari Sabang sampai Merauke. Namun
persoalan

karantina

terkait

erat

dengan

hn

juga

masalah

keamanan nasional dalam arti yang luas. Selain itu karantina
hewan dan lainnya bukan lagi menyangkut isu nasional suatu
negara, akan tetapi sudah menjadi persoalan transnasional

bp

dimana kejahatan (crime) menyangkut penyalahgunaan hewan,
tumbuhan

dan

sumber

alam

lainnya

telah

berkembang

demikian kompleks dan sensitif. Oleh sebab itu Indonesia
sebagai negara yang berdaulat dan memiliki kekayaan aneka
hayati

dan

nabati

yang

diakui

bangsa

dan

lembaga

internasional harus memiliki tanggungjawab serta empati yang
cukup konsen, melakukan evaluasi baik dari segi substansi
peraturan maupun organisasi yang mengelola hal ini, sekaligus
berkemampuan mengembangkan kerjasama secara lebih serius
dengan berbagai kalangan baik Negara dengan Negara (G to G),
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masyarakat juga lembaga-lembaga pada tingkat lokal, nasional
sampai internasional lainnya.
Sebagai negara kepulauan yang memiliki letak strategis
(posisi silang) antara benua Asia dan Australia dan
diantara dua samudra besar yakni

berada

samudra Pasifik dan

samudra Hindia, Indonesia sesungguhnya memiliki peran
strategis penting bahkan dapat menentukan dalam mengatur
serta mengambil inisitaif terbaik berkaiatan erat dengan lalu

hn

lintas dan mobilitas pengkarantinaan, lalu lintas alat angkut,
orang dan barang. Meningkatnya pergerakan dan perpindahan
penduduk sebagai dampak peningkatan pembangunan serta
perkembangan teknologi transportasi menyebabkan kecepatan

bp

waktu tempuh perjalanan antar negara melebihi masa inkubasi
penyakit. Hal ini tentunya memiliki implikasi yang signifikan
dalam

pengaturan

serta

implementasi

undang-undang

kekarantinaan.

Kondisi di atas secara terus menerus membuat Indonesia
menjadi negara yang berhadapan dengan risiko atas masuk
dan keluarnya penyakit menular (new infection diseases,
emerging infections diseases dan re-emerging diseases), dimana
ketika pelaku perjalanan memasuki pintu masuk negara gejala
klinis penyakit belum tampak.
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Selain itu, dengan posisi Indonesia yang berada di
persilangan antar negara dan benua, maka negara ini sangat
rentan dengan masuknya invasive aliens species (IAS) yaitu
spesies asing yang dapat bersifat mengganggu bahkan merusak
eksistensi ekosistem dan spesies lokal dan dapat mengancam
keberlanjutan keseimbangan ekosistem dimasa depan.
Disamping

kemajuan

teknologi

di

berbagai

bidang

lainnya yang menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit,
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ditandai dengan pergerakan kejadian penyakit dari satu benua
ke benua lainnya, baik pergerakan secara alamiah maupun
pergerakan melalui komoditas barang di era perdagangan bebas
dunia yang dapat menyebabkan peningkatan faktor risiko.
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Pergeseran epidemiologi itu tidak hanya melalui manusia,
berbagai material barang, akan tetapi juga medianya dapat
melalui hewan dan tumbuhan.

Mengingat nilai strategis tersebut, maka hukum yang

mengatur kekarantinaan menjadi penting. Aturan hukum ini
merupakan salah satu wujud tanggung jawab negara dalam
memberikan
berdampak

perlindungan
kepada

terjamin

kepada
dan

masyarakat
terjaganya

yang

keamanan

nasional baik bagi setiap warga, hewan maupun tumbuhan.
Adapun kewajiban ini prinsip dasar hukumnya telah tertuang
dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yang terkandung
8

dalam

Pembukaan

Undang-Undang

Dasar

1945

yang

menyatakan:
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan

untuk

memajukan

kesejahteraan

umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa...”

Adapun, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang

hn

telah diamandemen terkait kesehatan dan lingkungan hidup
dinyatakan dalam Pasal 28 H: “Setiap orang

berhak hidup

sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan yang baik, dan sehat serta berhak memperoleh

bp

pelayanan kesehatan”. Dalam perspektif hak yang dimiliki
masyarakat ini pulalah, hal yang menunjukkan adanya
kesesuaian dengan Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak
Asasi Manusia yakni mengatur bahwa hak dasar kesehatan
adalah merupakan hak asasi manusia. Masalah kesehatan dan
lingkungan hidup yang telah diatur dalam undang-undang
dasar juga diatur dalam berbagai aturan kekarantinaan
sehingga secara tidak langsung terkait dengan masalah
kekarantinaan.
Beberapa

Undang-Undang

yang

mengatur

tentang

kekarantinaan juga telah ditetapkan. Penetapan undang-
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undang

kekarantinaan

pemasukan

dan

ini

adalah

penyebaran

hama

upaya
dan

pencegahan

penyakit

atau

organisme pengganggu dari dalam dan luar negeri ataupun
sebaliknya,

baik

itu

melalui

laut

dan

udara,

dengan

perantaraan hewan, ikan, dan tumbuhan.
Undang-undang

yang

ditetapkan

terkait

dengan

kekarantinaan yaitu:
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina
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Laut;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina
Udara; dan

3. Undang-undang

Nomor

16

Tahun

1992

tentang

bp

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Materi

yang

di

atur

dalam

undang-undang

kekarantinaan ini juga berhubungan erat dengan undangundang lain. Undang-undang lain tersebut adalah undang-

undang

yang

mengatur

masalah

wabah

penyakit

dan

kesehatan.
Peraturan perundang-undangan yang telah mengatur
tentang masalah wabah penyakit dan kesehatan,adalah:
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular; dan
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2. Undang-undang

Nomor

36

Tahun

2009

tentang

Kesehatan.

Sebagai

bagian

berkewajiban

dari

melakukan

masyarakat
upaya

dunia,

pencegahan

Indonesia
terjadinya

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia
(Public Health Emergency of International Concern/PHEIC)
sebagaimana yang diamanatkan dalam International Health
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Regulations (IHR) 2005. Dalam melaksanakan amanat ini
Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi
manusia

dan

dasar-dasar

kebebasan

seseorang

serta

penerapannya secara universal.
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International Health Regulations (2005) mengharuskan

Indonesia meningkatkan kapasitas berupa kemampuan dalam
surveilans dan respon cepat serta tindakan kekarantinaan
pada pintu-pintu masuk (pelabuhan/ bandar udara/ Pos
Lintas Batas Darat) dan tindakan kekarantinaan di wilayah.
Untuk

itu

diperlukan

perangkat

peraturan

perundang-

undangan yang memadai berkaitan dengan karantina.
Beberapa perjanjian internasional juga telah diadopsi ke
dalam hukum nasional yang terkait dengan kekarantinaan.
Adopsi hasil-hasil kesepakatan dalam perjanjian internasional
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ini merupakan wujud penghormatan bangsa Indonesia sebagai
bagian dari masyarakat internasional.
Adapun perjanjian internasional yang telah diadopsi
menjadi hukum nasional adalah:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan
United

Nations

(Konvensi

Convention

Perserikatan

On

Biological

Diversity

Bangsa-Bangsa

Mengenai

Keanekaragaman Hayati);
Nomor

7

Tahun

1994

hn

2. Undang-Undang

tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization

(Persetujuan

Pembentukan

Organisasi

Perdagangan Dunia); dan

Nomor

bp

3. Undang-Undang

21

Tahun

2004

tentang

Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The
Convention
Tentang

On Biological Diversity (Protokol Cartagena

Keamanan

Hayati

Atas

Konvensi

Tentang

Keanekaragaman Hayati).

Menyusul diberlakukannya Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan dan
penyelenggaraan

kekarantinaan

masih

menjadi

urusan

pemerintahan pusat. Oleh karena itu diperlukan aturan dan
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mekanisme yang jelas yang mengatur koordinasi antara
pemerintah pusat dan daerah.
Banyaknya aturan hukum kekarantinaan ini berpotensi
menimbulkan ketidakpastian. Potensi ketidakpastian ini terjadi
karena tumpang tindihnya aturan dan juga pertentangan
antara aturan yang satu dengan lainnya. Ketidakpastian ini
juga bisa mengakibatkan overlapping kewenangan instansi
yang menangani kekarantinaan.
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Mengingat begitu kompleksnya aturan kekarantinaan,
diperlukan upaya untuk membuat aturan kekarantinaan yang
lebih

terintegrasi

dan

komprehensif.

Pengaturan

yang

terintegrasi dan komprehensif ini sangat diperlukan agar

bp

Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk
melakukan penyelenggaraan karantina secara terpadu dan
sistimatis.

Salah satu upaya untuk memperoleh landasan hukum

yang kuat terkait kekarantinaan adalah dengan melakukan
analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait
dengan kekarantinaan. Analisis dan evaluasi ini dilakukan
dengan menginventarisir berbagai permasalahan yang ada,
baik substansi, koordinasi, dan juga perkembangan dinamika
yang ada.
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B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah dan untuk
membatasi pembahasan maka identifikasi masalah dalam
kegiatan ini adalah:
1. Permasalahan

apa

yang

dihadapi

terkait

dengan

peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan?
2. Langkah-langkah

apa

yang

perlu

dilakukan

untuk

mengatasi permasalahan dalam peraturan perundang-

hn

undangan tentang kekarantinaan?

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan analisis evaluasi ini adalah untuk:

bp

1. Mengindentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait
dengan

peraturan

perundang-undangan

tentang

kekarantinaan.

2. Memberikan

rekomendasi

untuk

mengatasi

permasalahan peraturan perundang-undangan tentang
kekarantinaan.

D. Kegunaan Kegiatan
1. Kegunaan Teoritis
Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan
kekarantinaan

ini

berguna

untuk

mendukung
14

penyusunan naskah akademis. Kegunaan lainnya adalah
juga untuk memberikan bahan masukan bagi pemerintah
dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum
Nasional terutama yang terkait dengan kekarantinaan.
2. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis kegiatan ini adalah sebagai bahan
masukan bagi pemangku kepentingan dalam membuat

E. Metode

hn

kebijakan terkait kekarantinaan.

Kegiatan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan
merupakan bagian dari kegiatan penelitian hukum yuridis
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normatif sehingga metode yang digunakan dalam kegiatan ini
adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif
mengambil data sekunder melalui studi kepustakaan. Data
sekunder yang dianalisis dan dievaluasi berupa bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Untuk menganalisa data sekunder digunakan metode analisis
kualitatif dan analisa materi muatan (content analys). Metode
penulisannya menggunakan deskriptif analitis.
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F. Keanggotaan Tim
Ketua

: Dr. Firdaus Syam, M.A. (Akademisi)

Sekretaris

: Teguh Ariyadi, S.Sos., M.Si. (Kemenkumham)

Anggota

: 1. Sugeng Sudiarto, A.Pi., M.M. (KKP)
8. Suyono, S.Si. (Kementan)
9. Riati Anggriani, S.H., MARS., M.Hum.
(Kemenkes)
10. Ir. Agus SB Sutito, M.Sc. (Kemenhut)
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11. Dr. Fachruddin Mangunjaya, M.Si.
(Akademisi)

12. Rahendro Jati, S.H., M.Si.
(Kemenkumham)
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13. Febri Sugiharto, S.H. (Kemenkumham)

Sekretariat

: Iva Shofiya, S.H., M.Si. (Kemenkumham)

G. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Tahun 2013
JanKegiatan

April-

Maret Mei

Juni

Juli-

September- Desember

Agustus

November

Persiapan
penyusunan
Proposal
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Inventarisasi,
Pengumpulan
bahan dan
pebahasan
Nara sumber LSM
dan Pemerintah
Diskusi dan

Pengumpulan
Tugas Akhir
Penyerahan

bp

Laporan

hn

Pembagian Tugas
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS

A. Simplifikasi
Salah satu upaya mewujudkan ketertiban dan kepastian
hukum

adalah

dengan

simplifikasi

regulasi.

Simplifikasi

regulasi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas
sistem regulasi dengan cara melihat atau meneliti kembali
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regulasi yang ada dan masih berlaku, dan

kemudian

menyederhanakannya dengan cara mencabut regulasi yang
tidak diperlukan, merevisi dan memperbaiki regulasi yang
diperlukan tetapi bermasalah, dan mempertahankan regulasi

bp

yang berkualitas baik dan diperlukan.1 Sasaran simplifikasi

regulasi ini adalah peraturan

perundang-undangan yang

masih berlaku.

Simplifikasi ini didasarkan pada aturan dalam Undang-

Undang

Nomor

12

tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan Pasal 6. Aturan dalam Pasal
6 tersebut menyatakan bahwa materi muatan Peraturan
Perundang-undangan

harus

mencerminkan

asas,

salah

satunya, ketertiban dan kepastian hukum.

Sadiawati, Diani. Rekonseptualisasi Pembentukan Regulasi. Makalah
disampaikan dalam Konsultasi Publik Reformasi Regulasi Di Indonesia, Hotel
Gran Melia, Jakarta, 15 Juli 2013.
1
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Tujuan simplifikasi ini adalah:
(1) mewujudkan regulasi yang sederhana dan tertib;
(2) mewujudkan sistem regulasi nasional yang proporsional;
(3) meningkatkan „compliance rate’2
Tumpang

tindihnya

aturan

perundang-undangan

akan

membawa konsekuensi:
o Tidak ada kepastian hukum
o Inefisiensi anggaran

hn

o Hilangnya rasa aman dalam bekerja

o Kinerja penyelenggaraan negara rendah
o Daya saing rendah

o Investasi: minat investasi turun, terutama fdi

bp

o Lapangan kerja: hilang

o Beban masyarakat: membayar lebih dari pada yang
seharusnya

o Social disorder: homo homini lupus, fenomena debt
collector, ormas anarchy, dsb.3

B. Politik Hukum
Menurut Moh. Mahfud MD, politik hukum adalah:
“Legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum
yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum
2
3

Ibid
Ibid
19

baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam
rangka mencapai tujuan negara.”

4

Menurutnya, studi politik hukum setidaknya mencakup
3 (tiga) hal. Pertama, kebijakan negara tentang hukum yang
akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Kedua, latar
belakang politik, ekonomi, sosial, budaya lahirnya produk
hukum. Ketiga, penegakan hukum.5

hn

Pemahaman tentang politik hukum diperlukan sebagai
salah satu acuan dalam melakukan analisis dan evaluasi
perundang-undangan,

khususnya

terkait

kekarantinaan.

Politik hukum diperlukan untuk mengatasi banyaknya aturan
kekarantinaan

yang

bp

hukum

ketidakpastian.

Adanya

politik

berpotensi

hukum

menimbulkan

yang

jelas

akan

membuat aturan-aturan hukum kekarantinaan menjadi lebih

integratif dan komprehensif sehingga dengan demikian tujuan
negara dapat tercapai.

C. Landasan

Peraturan

Perundang-undangan

tentang

Kekarantinaan
Undang-undang

sebagai

sebuah

produk

hukum

mengharuskan adanya kajian kritis dan bertanggungjawab
4

Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia Ed.Revisi, Cet.1. 2009.Jakarta: Rajawali Pers.
Hal. 1
5
Ibid. Hal.4
20

sebelum produk hukum tersebut dikeluarkan. Oleh sebab itu
dalam upaya merumuskan suatu rancangan undang-undang
akan lebih baik jika diawali dengan naskah akademis, adapun
fungsi telaah akademis ini antara lain adalah:
a. sebagai dasar yang kuat untuk pembentukan peraturan
perundang-undangan;
b. sebagai

bahan

peraturan

untuk

menjelaskan

perundang-undangan

di

pembentukan
DPR

dalam

hn

pemandangan umum;

c. selain sebagai dasar pembentukan peraturan perundangundagan juga bisa sebagai dasar dalam menyusun
perjanjian, termasuk dalam upaya kajian pembentukan

bp

provinsi, pembentukan pengadilan dan lain-lain yang
berkaitan dengan peraturan yang diberlakukan.

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–
Undangan dalam Lampiran I telah dijelaskan definisi tentang
landasan fisiologis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut:.
Landasan
pertimbangan
peraturan

Filosofis
atau

yang

menurut

alasan

dibentuk

yang

lampiran

ini,

adalah

menggambarkan

bahwa

mempertimbangkan

pandangan

hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana
21

kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari
Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Sedangkan landasan sosiologis adalah: pertimbangan
atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang
dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
berbagai

aspek.

Landasan

sosiologis

sesungguhnya

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah

hn

dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Adapun landasan yuridis adalah: pertimbangan atau
alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk
untuk

mengatasi

permasalahan

hukum

atau

mengisi

bp

kekosongan hukum dengan pempertimbangkan aturan yang
telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna
menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Landasan

yuridis

menyangkut

persoalan

hukum

yang

berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga
perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru.
Beberapa persoalan hukum itu, antara lain; peraturan yang
sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau
tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari
undang-undang

sehingga

daya

berlakunya

lemah,
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peraturannya

sudah

ada

tetapi

tidak

memadai,

atau

peraturannya memang sama sekali belum ada.

C.1. Landasan Filosofis
Salah

satu

dibentuk

alasan

yang

peraturan

kekarantinaan
memiliki

adalah

menggambarkan

perlunya

perundang-undangan

tentang

karena

kekayaan

tanah

air

sumberdaya

Indonesia

alam

dan

hn

keanekaragaman hayati berupa aneka ragam spesies
hewan, ikan, dan tumbuhan. Kekayaan hayati tersebut
merupakan modal dasar pembangunan nasional yang
sangat penting dalam rangka peningkatan taraf hidup,

bp

kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu,
perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
Keanekaragaman hayati tersebar tidak merata di

bumi. Kawasan tropis memiliki tingkat keanekaan yang
lebih tinggi dibandingkan kawasan lain di bumi. Indonesia
dan Brazil, misalnya, sering disebut sebagai wilayah
mega-biodiversity, yaitu kawasan geografis yang memiliki
kekayaan
dunia.6

keanekaragaman

7Walaupun

hayati

yang

negeri ini hanya

tertinggi

di

memiliki 1,3%

6 Mittermeier,C.G., P.R. Gil & C.G.Mittermeier. 1997. Megadiversity:Earth
Biological Wealthiest Nation. Conservation International. Washington.D.C
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daratan dunia, namun mengandung lebih dari 17% dari
total jumlah jenis di planet bumi. Paling tidak Indonesia
memiliki 11% tumbuhan berbunga, 12% dari mamalia,
15% amfibia dan reptil, 17% burung, 37% ikan di dunia.
Selain

itu

Indonesia

merupakan

negara

kepulauan

terbesar di dunia yang memiliki tidak kurang dari 17.500
pulau dengan luasan 4.500 km² yang terletak antara
daratan Asia dan Australia.8
kekayaan

hayati

di

hn

Eksistensi

memerlukan

perhatian

dan

perlindungan

Indonesia
memadai

mengingat sifat hayati makhluk yang sangat rentan dapat
membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat

bp

termasuk dapat mengancam keamanan pangan bangsa.
Jadi

secara

filosofis

keberadaan

undang-undang

karantina ini pun diperlukan untuk:
1. Memberikan kepastian hukum,
2. Memberikan keamanan pada

penduduk dalam

upaya melindungi bahaya kesehatan semisal dan
epidemi lainya.

Maryanto,I., J. Sejo Rahajoe, S.S. Munawar, W. Dwiyanto, D. Asikin, Si.R.
Aria, Y. 2013. Sunarya dan D. Susiloningsih. Bioresources
untuk Pembangunan Ekonomi Hijau. LIPI Press. Jakarta.
8
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3. Upaya

mempertahankan

keragaman

genetik,

spesies dan ekosistem dari serangan negatif spesies
invasive asing (IAS),
4. Memberikan peluang terjaminya keberlanjutan dan
ekosistem yang sehat, dan
5. Memberikan

jaminan

atas

kesejahteraan

lahir

bathin bagi bangsa dan negara.

hn

C.2. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan
dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
perlindungan sumber daya hayati yang demikian besar

bp

yang dimiliki Indonesia. Salah satu ancaman yang dapat
merusak kelestarian sumberdaya alam hayati tersebut
adalah serangan hama dan penyakit hewan, hama dan
penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan.
Kerusakan tersebut sangat merugikan bangsa dan negara
karena

akan

menurunkan

hasil

produksi

budidaya

hewan, ikan, dan tumbuhan, baik kuantitas maupun
kualitas

atau

dapat

mengakibatkan

musnahnya

jenis-jenis hewan, ikan atau tumbuhan tertentu yang
bernilai ekonomis dan ilmiah tinggi. Bahkan beberapa
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penyakit hewan dan ikan tertentu dapat menimbulkan
gangguan terhadap kesehatan masyarakat.
Berbagai jenis hama dan penyakit hewan, hama dan
penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan
yang

berbahaya

masih

dengan

leluasa

masuk

ke

Indonesia. Kondisi geografis wilayah negara Republik
Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan terpisah oleh
laut, telah menjadi rintangan alami bagi penyebaran hama

hn

dan penyakit serta organisme pengganggu ke atau dari
suatu area ke area lain. Dengan makin meningkatnya
mobilitas manusia atau barang yang dapat menjadi media
pembawa hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit

bp

ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan, serta masih
terbatasnya

penangkalan,
penyebaran

kemampuan
dan

hama

melakukan

pengamanan,

dan

penyakit

pengawasan,

maka
serta

peluang
organisme

pengganggu tersebut cukup besar. Hal tersebut akan
sangat

membahayakan

kelestarian

sumberdaya

alam

hayati dan kepentingan ekonomi nasional. Oleh karena
itu, diperlukan antisipasi dan kesiagaan yang tinggi agar
penyebaran

hama

dan

penyakit

serta

organisme

pengganggu tersebut dapat dicegah.
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Spesies

atau

jenis-jenis

eksotik

(asing),

dapat

mempunyai dampak yang merugikan tanpa disadari oleh
masyarakat, karena spesies tersebut mampu mengubah
struktur

ekosistem

dan

menyebabkan

keterdesakan

spesies asli, bahkan dapat menyebabkan kepunahan
spesies. Selain itu, spesies asing yang masuk tanpa filter
atau karantina, akan dapat berbahaya bagi kesehatan
karena

dapat

sehingga

agen

secara

atau

pembawa

sosiologis

hn

penyakit,

menjadi

akan

vektor
sangat

merugikan bangsa.

C.3. Landasan Yuridis

bp

Sesuai dengan ketentuan internasional, bangsa Indonesia
juga memiliki kewajiban untuk mencegah keluarnya hama
dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta
organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah negara
Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan
karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan salah
satu wujud pelaksanaan kewajiban internasional tersebut.
Upaya

mencegah

masuknya

ke

dalam,

dan

tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah
negara Republik Indonesia, hama dan penyakit hewan,
hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu
27

tumbuhan yang memiliki potensi merusak kelestarian
sumberdaya alam hayati tersebut dilakukan melalui
karantina hewan, ikan, dan tumbuhan oleh Pemerintah.
Pentingnya peranan karantina hewan,ikan,dan tumbuhan
memerlukan landasan hukum yang jelas, tegas dan
menyeluruh guna menjamin kepastian hukum dalam
bentuk

undang-undang

sebagai

dasar

penyelenggaraannya.
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Selain itu, beberapa ordonansi warisan pemerintah

Kolonial Belanda yang sampai sekarang masih digunakan
sebagai dasar penyelenggaraan kegiatan karantina hewan,
ikan, dan tumbuhan di Indonesia isinya sudah tidak

bp

sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Demikian pula
hukum nasional yang menjadi landasan penyelenggaraan
karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dewasa ini yaitu
Undang-undang
Pengeluaran

Nomor

dan

2

Pemasukan

Tahun

1961

Tanaman

tentang

dan

Bibit

Tanaman, Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1967 tentang
Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan,
tidak secara lengkap atau konkrit mengatur masalah
karantina hewan, ikan, atau tumbuhan, sehingga tidak
mampu

menjawab

permasalahan-permasalahan

yang
28

timbul di bidang perkarantinaan hewan, ikan, atau

bp

hn

tumbuhan.
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BAB III
PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI KEKARANTINAAN DI
INDONESIA

A. Pengaturan Kekarantinaan di Indonesia
Undang-undang

yang

langsung

mengatur

tentang

kekarantinaan, sebagaimana telah diinventarisir pada Bab I,
adalah:

hn

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina
Laut, memuat ketentuan-ketentuan mengenai:
-

Penetapan dan pencabutan penetapan terjangkitnya
pelabuhan;

Penggolongan kapal;

-

Penggolongan pelabuhan karantina;

-

Dokumen kesehatan;

-

Tatacara tindakan karantina;

-

Tindakan khusus terhadap penyakit karantina.

bp
-

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina
Udara;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
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Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina
Udara mengatur hal-hal yang terkait dengan:
-

Penetapan dan pencabutan penetapan terjangkitnya
pelabuhan;
Penggolongan pesawat udara;

-

Penggolongan pelabuhan udara;

-

Dokumen kesehatan;

-

Tatacara tindakan karantina;

-

Tindakan khusus terhadap penyakit karantina.

hn

-

Undang-undang

Nomor

16

Tahun

1992

tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengatur hal-hal yang

bp

berkaitan dengan:
-

Persyaratan karantina;

-

Tindakan karantina;

-

Kawasan karantina;

-

Jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan
media pembawa;

-

Tempat pemasukan dan pengeluaran

-

Pembinaan

-

Penyidikan
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Undang-undang lain yang terkait dengan kekarantinaan,
sebagaimana telah diinventarisir pada Bab I :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular;
2. Undang-undang

Nomor

36

Tahun

2009

tentang

Kesehatan.

Hal-hal yang terkait kekarantinaan yang diatur dalam

hn

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular terdapat dalam Bab V pasal 5 ayat 1 tentang Upaya
penanggulangan.

Upaya penanggulangan wabah, menurut undang-undang ini

bp

meliputi:

a. Penyelidikan epidemiologi
b. Pemeriksaan,

pengobatan,

perawatan

dan

isolasi

penderita termasuk karantina.

c. Pencegahan dan pengebalan
d. Pemusnahan penyebab penyakit
e. Penanganan jenazah akibat wabah
f.

Penyuluhan kepada masyarakat

g. Upaya penanggulangan lainnya.
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Dalam penjelasannya Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan
isolasi

penderita

termasuk

tindakan

karantina

adalah

tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan
tujuan :
1. Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar
sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi
sumber penularan;
2. Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya

hn

sehat, tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga
secara potential dapat menularkan penyakit ("carrier").

Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36

bp

Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait kekarantinaan terdapat
di Bab V Sumber Daya Di Bidang Kesehatan Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 35.
Pasal 35 menyatakan:

(1) Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis
fasilitas pelayanan

kesehatan

serta

pemberian

izin

beroperasi di daerahnya.
(2) Penentuan
kesehatan
dilakukan

jumlah

dan

sebagaimana
oleh

jenis

fasilitas

dimaksud

pemerintah

pada
daerah

pelayanan
ayat

(1)

dengan

mempertimbangkan :
33

a. luas wilayah;
b. kebutuhan kesehatan;
c. jumlah dan persebaran penduduk;
d. pola penyakit;
e. pemanfaatannya;
f.

fungsi sosial; dan

g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
(3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan

hn

kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas
pelayanan kesehatan asing.

(4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan

bp

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina,
penelitian, dan asilum.

(5) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

penyelenggaraan

fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bab lain, yaitu Bab X Penyakit Menular Dan Tidak Menular
Bagian Kesatu Penyakit Menular Pasal 154 menyatakan :
(1) Pemerintah

secara

berkala

menetapkan

dan

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang
34

berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu
yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat
menjadi sumber penularan.
(2) Pemerintah

dapat

melakukan

surveilans

terhadap

penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan kerja sama
dengan masyarakat dan negara lain.

hn

(4) Pemerintah menetapkan jenis penyakit yang memerlukan
karantina, tempat karantina, dan lama karantina.

Pasal lain yang terkait dengan kekarantinaan adalah Pasal 155 :

bp

(1) Pemerintah daerah secara berkala menetapkan dan
mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang
berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu
yang singkat, serta menyebutkan daerah yang dapat
menjadi sumber penularan.
(2) Pemerintah daerah dapat melakukan surveilans terhadap
penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam melaksanakan surveilans sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), pemerintah daerah dapat melakukan kerja
sama dengan masyarakat.
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(4) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit yang
memerlukan karantina, tempat karantina, dan lama
karantina.
(5) Pemerintah

daerah

dalam

menetapkan

dan

mengumumkan jenis dan persebaran penyakit yang
berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu
singkat dan pelaksanaan surveilans serta menetapkan
jenis penyakit yang memerlukan karantina, tempat
dan

lama

karantina

berpedoman

hn

karantina,

pada

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perjanjian

kekarantinaan

internasional

yang

telah

bp

diadopsi dalam hukum Indonesia sebagaimana diinventarisir
dalam Bab I adalah:

1. Undang-Undang
Pengesahan

Nomor

5

Tahun

1994

tentang

United Nations Convention On Biological

Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai
Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang

Nomor

7

Tahun

1994

tentang

Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization

(Persetujuan

Pembentukan

Organisasi

Perdagangan Dunia);
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3. Undang-Undang

Nomor

21

Tahun

2004

tentang

Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The
Convention On Biological Diversity (Protokol Cartagena
Tentang

Keamanan

Hayati

Atas

Konvensi

Tentang

Keanekaragaman Hayati)

Konvensi

Perserikatan

Bangsa-Bangsa

Mengenai

Keanekaragaman Hayati yang telah ditetapkan dalam Undang-

hn

Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Convention On Biological Diversity

mengatur hal-hal

yang terkait kekarantinaan, khususnya konservasi. Konvensi ini
mempunyai misi untuk mempertahankan keanekaragaman

bp

hayati sebagai penyangga kehidupan manusia dan mencegahnya
dari berbagai ancaman kepunahan. Ratifikasi konvensi ini
memungkinkan

Indonesia

melakukan pengembangan kerja

sama internasional untuk peningkatan kemampuan dalam
konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, meliputi :
a. Penetapan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati baik
in-situ maupun ex-situ;
b. Pengembangan pola-pola insentif baik secara sosial budaya
maupun

ekonomi

untuk

upaya

perlindungan

dan

pemanfaatan secara lestari;
c. Pertukaran Informasi;
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d. Pengembangan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan
peningkatan peran serta masyarakat.

Undang-undang lain yang merupakan adopsi perjanjian
internasional

yang

terkait

dengan

kekarantinaan

adalah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement

Establishing

The

World

Trade

Organization

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ini
tindak

lanjut

Kesepakatan

Umum

hn

merupakan

tentang

Perdagangan dan Tarif (General Agreement on Trade and Tariffs
/GATT)

yang

merupakan

perjanjian

multilateral

dalam

kerangka putaran Uruguay yang disepakati di Marrakesh,

bp

Maroko pada tahun 1994.

GATT terdiri dari berbagai perjanjian yang mengatur

liberalisasi perdagangan dunia, di mana setiap negara anggota
harus membuka akses pasarnya terhadap barang dan jasa dari
negara anggota lainnya sepanjang barang dan jasa tersebut
memenuhi ketentuan GATT. Instrumen-instrumen penghambat

perdagangan multilateral barang dan jasa tersebut adalah
tariff, subsidi, kuota, yang semakin lama semakin tidak
populer, dan digantikan oleh hambatan teknis perdagangan
(technical barriers to trade) yang meliputi peraturan teknis dan
standar (technical regulations and stand ards) serta tindakan
38

kesehatan hewan dan kesehatan tumbuhan (sanitary and
phytosanitary
tindakan

measures).

tersebut

Ketentuan

penetapannya

teknis,

standar

dan

harus

berlandaskan

justifikasi ilmiah, tidak boleh menjadi suatu perlindungan
terselubung

(disguised

protection)

terhadap

perdagangan

barang dan jasa antar negara.
Tindakan kesehatan tumbuhan dan kesehatan hewan
diatur dalam perjanjian dari GATT yaitu Aplikasi dari Tindakan
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Kesehatan Hewan dan Kesehatan Tumbuhan (Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures). Selain itu diatur pula
ketentuan mengenai keamanan pangan (Codex Alimentarius).
Sanitary berhubungan dengan kesehatan hewan dan

bp

produk hewan yang berkaitan antara lain dengan pelaksanaan
tindakan

karantina

hewan.

Phytosanitary

berhubungan

dengan kesehatan tumbuhan yang berkaitan dengan antara
lain dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.
Sedangkan Keamanan Pangan berhubungan cemaran-cemaran

biologis, kimia dan benda lain yang terbawa oleh pangan yang
dapat mengganggu, dan membahayakan kesehatan manusia.
Kesehatan hewan dan produk hewan diatur lebih lanjut
dalam

suatu

Codes

(salah

satu

bentuk

perjanjian

internasional) yang bersifat rekomendatif yang dirumuskan
oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia (Office Internationale des
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Epizooties/World

Animal

Health

Organization).

Perihal

kesehatan tumbuhan dan produk tumbuhan diatur lebih
lanjut dalam suatu konvensi FAO, bersifat mengikat secara
hukum (legally binding) yang disebut Konvensi Perlindungan
Tumbuhan

Internasional

(International

Plant

Protection

Convention /IPPC) yang juga merekomendasikan dibentuknya
konvensi yang bersifat regional. Sedangkan perihal keamanan
pangan diatur lebih lanjut dalam suatu codes yang bersifat

komisi

hn

standar, pedoman, dan rekomendasi yang dirumuskan oleh
bersama

FAO

dan

WHO

yang

disebut
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Tahun

2004

Codex

Alimentarius Commission (CAC).
Undang-Undang

Nomor

tentang

bp

Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety To The Convention
On Biological Diversity (Protokol Cartagena Tentang Keamanan
Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati) berisi
kesepakatan

internasional

untuk

bersama-sama

menjaga

keanekaragaman hayati, terutama yang terdapat pada negaranegara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi
(mega diversity) seperti Indonesia. Konvensi ini menunjukkan
keprihatinan

dunia

terhadap

ancaman

hilangnya

keanekaragaman hayati di dunia sebagai akibat dari kegiatan
manusia.

Jika

hal

ini

dibiarkan,

keseimbangan

sistem
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kehidupan di bumi akan terganggu, dan pada gilirannya akan
mengancam kelangsungan hidup manusia.
Adapun, manfaat yang diperoleh dengan meratifikasi
konvensi ini, antara lain:
a. penilaian dan pengakuan dari masyarakat internasional
bahwa Indonesia peduli terhadap masalah lingkungan
hidup dunia, yang menyangkut keanekaragaman hayati,
dan

ikut

bertanggung

jawab

menyelamatkan

hn

kelangsungan hidup manusia;

b. penguasaan dan pengendalian dalam mengatur akses
terhadap alih teknologi, berdasarkan asas perlakuan dan
pembagian keuntungan yang adil dan tidak bertentangan

bp

dengan peraturan perundang-undangan nasional;

c. peningkatan

pengetahuan

yang

berkenaan

dengan

keanekaragaman hayati, sehingga dalam pemanfaatannya
Indonesia

benar-benar

menerapkan

asas

ilmu

pengetahuan dan teknologi;
d. pengembangan dan penanganan bioteknologi sehingga
Indonesia

tidak dijadikan ajang uji coba

pelepasan

organisme hasil modifikasi genetik oleh negara-negara
lain;
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e. pengembangan kerjasama internasional yang meliputi
pertukaran

informasi,

pengembangan

diklat

dan

penyuluhan, serta;
f. peningkatan peran serta masyarakat.

Hal-hal terkait kekarantinaan dalam undang-undang ini
yaitu

ketentuan

tentang

pemasukan,

penyebaran

dan

pemanfaatan produk bioteknologi modern/transgenik. Produk

hn

transgenik disamping banyak manfaatnya bagi kesejahteraan
manusia juga mempunyai potensi yang merugikan lingkungan
dan kesehatan manusia. Oleh karena itu pelepasan produk
rekayasa genetik harus didahului dengan pengujian keamanan

bp

hayati yang meliputi keamanan lingkungan, keamanan pangan
dan keamanan pakan.

Beberapa ketentuan konvensi keanekaragaman hayati ini

mengatur ketentuan di bidang karantina hewan, karantina
ikan,

dan

karantina

tumbuhan

yang

merupakan

yang

pelaksanaannya dilakukan oleh institusi pemerintah melalui
pengawasan lalu-lintas hewan, ikan, dan tumbuhan di tempattempat pemasukan/pengeluaran. Hal ini melingkupi hubungan
antar negara maupun antar area dalam wilayah Indonesia.
Sebagai upaya mewujudkan tujuan dari konvensi.
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B. Implementasi Peraturan Kekarantinaan di Indonesia
B.1. Penegakan Hukum
Substansi penegakan hukum dalam aturan kekarantinaan
memuat 2 (dua) hal yaitu

pembinaan dan pengawasan.

Pembinaan meliputi pengelolaan sumber daya, metode
pendekatan

penanggulangan,

peningkatan

kemampuan

teknis SDM, serta penelitian dan pengembangan. Hal ini
merupakan

aspek

penting

yang

perlu

dibina

dalam

hn

kekarantinaan agar sesuai dengan perkembangan yang ada
saat ini.

Pengawasan

dilakukan

agar

tidak

terjadi

penyimpangan atau hal-hal yang dapat menghambat serta
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mempengaruhi pelaksanaan kekarantinaan. Pengaturan
pengawasan kekarantinaan dimaksudkan agar dampak
yang akan timbul akibat kejadian KLB/wabah dapat
diminimalisir.

Pembinaan terhadap petugas karantina diberikan
untuk meningkatkan pemahaman tentang ketentuan di
bidang karantian agar pelanggaran hukum di bidang
kekarantinaan

dapat

dicegah.

Contohnya

dalam

pelaksanaan karantina kesehatan, masih sering dijumpai
adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang
Karantina, diantaranya tidak memasang isyarat karantina,
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menaikan

dan/atau

menurunkan

orang

dan

barang

sebelum mendapat surat ijin karantina dan pemalsuan
dokumen

kesehatan.

Pelanggaran

terhadap

ketentuan

tersebut dilakukan oleh baik nakhoda maupun pengguna
jasa serta oleh lintas sektor/ instansi terkait.
Pelanggaran

tersebut

sangat

berpotensi

menimbulkan terjadinya masalah kesehatan yang lebih
luas terutama risiko kemungkinan terjadinya penyebaran
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penyakit karantina. Apabila alat angkut dan muatannya
belum dinyatakan bebas karantina, sementara ketentuan
karantina

diabaikan

dapat

menyebabkan

penyebaran

penyakit karantina yang berasal dari alat angkut tersebut
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kepada masyarakat luas. Terkait perihal tersebut perlu
adanya ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan dan
mekanisme, penetapan tindakan karantina wilayah, karena
berhubungan dengan otonomi daerah. Pengaturan tersebut
harus

mampu

mensinergi

penyelenggaraan

karantina

antara Pusat dengan daerah.
Ketentuan

tentang

sanksi

yang

pada

saat

penyusunan Undang-undang no. 16 tahun 1992 tentang
Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan dianggap dapat
menimbulkan efek jera bagi yang melanggar. Nilai yang
ditetapkan tersebut tentu pada saat ini

terlalu kecil
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dibandingkan kerugian yang ditimbulkan jika karena
akibat adanya pelanggaran mengakibatkan masuknya ke
dan tersebarnya di hama penyakit hewan, hama penyakit
ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada
dilakukan
pelanggaran

sisi

lain

karena

terjadinya

masih

ketentuan

pelanggaran

rendahnya

tersebut

sanksi

Undang-undang

atas

Karantina

dalam

hn

berkontribusi cukup signifikan. Hal ini disebabkan sanksi
Undang-Undang

Karantina

yang

dikenakan

terhadap pelanggar ketentuan karantina masih sangat
rendah,

sehingga

Untuk

itu

menimbulkan

perlu
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pelakunya.

tidak

efek

dilakukan

jera

bagi

penyesuaian

ketentuan sanksi dalam pengaturan sanksi pelanggaran
karantina yang baru agar pelaku pelanggaran karantina
mempunyai

efek

jera.

Sanksi

denda

bagi

pelanggar

karantina perlu disesuaikan dengan tingkat kerugian dan
tingkat risiko kesehatan yang dialami oleh masyarakat.

B.2. Tindakan Karantina Di Pos Lintas Darat
Ketentuan dalam Undang-undang no. 16 tahun 1992
tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan penekanan
pelaksanaan tindakan karantina di border yakni tempat
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pemasukan atau pengeluaran. Sedangkan berdasarkan
kajian teknis tindakan karantina merupakan tindakan
dalam rangka mitigasi resiko masuk dan tersebarnya
hama oleh karena itu pelaksanaannya tidak hanya di
border saja tapi dapat dilakukan juga di luar border
(tempat pemasukan atau pengeluaran) bahkan di negara
asal untuk impor dan tempat produksi untuk ekspor. Hal
ini juga dapat mengurangi beban tempat pemasukan dan
yang

semakin

lama

semakin
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pengeluaran

tinggi

frekuensinya.

Sedangkan dalam ketentuan dalam UU Nomor 36

tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku saat ini,

bp

tindakan karantina hanya dilakukan di pintu masuk dan
keluar

alat

angkut,

orang

dan

barang,

khususnya

Pelabuhan dan Bandar udara. Sementara perkembangan
yang ada di pintu masuk dan keluar, terjadi pula di pos
lintas batas darat yang berpotensi pula menjadi media
penyebaran penyakit karantina kesehatan. Pos lintas
batas darat seperti di pos lintas batas darat Indonesia
dengan

Malaysia,

Indonesia

dengan

Papua

Nugini,

Indonesia dengan Timor Leste menjadi sarana lintas batas
orang dan barang yang cukup intensif. Masalah ini belum
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diatur dalam 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang
berlaku saat ini.

B.3. Zona Karantina
Perkembangan penyakit dewasa ini menunjukan bahwa
telah muncul beberapa penyakit menular baru (new
emerging diseases), penyakit menular dan jenis penyakit
tertentu

timbul kembali (re-emerging diseases) serta

hn

perubahan tingkat endemisitas maupun meningkatnya
ancaman terjadinya KLB/wabah. Wabah tidak hanya pada
penyakit menular saja melainkan terjadi juga karena
penyakit tidak menular seperti keracunan makanan
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ataupun bahan kimia termasuk gas-gas yang menggangu
pernafasan, radiasi, dan perilaku tak sehat. Banyak kasus
penularan penyakit disebabkan oleh terbawanya sumber
penularan lintas batas (dari luar negeri), seperti H1N1,
H5N1 dll.
Isu bioterorism merupakan contoh lain dampak

perkembangan
Sedangkan

IPTEK,

perubahan

terhadap

penularan

lingkungan

hidup,

penyakit.
sangat

berpengaruh terhadap penularan penyakit contohnya
adalah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang
semakin

banyak

jenisnya

juga

media

perkembang
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biakannya, dipengaruh oleh perubahan lingkungan hidup.
Terlebih lagi kondisi lingkungan yang secara ekologis
semakin

tidak

baik

merupakan

penyebab

makin

kompleksnya jenis dan penularan penyakit. Adapun
perubahan
perilaku

kehidupan
sosial

peningkatan

sosial

dan

mengakibatkan

terutama

perkembangan

penyakit

jenis-jenis

budaya,

menular

dan

tertentu,

diantaranya adalah penyakit menular seksual seperti

hn

HIV/AIDS dll.

Perkembangan penyakit dan isu bioterrorism ini

belum dapat diantisipasi dengan zona karantina yang ada.
Mobilitas bibit penyakit seringkali melewati zona yang
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telah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan.
Tindakan

karantina

terhadap alat

angkut

dan

muatannya juga memerlukan adanya zona karantina, baik
di lingkungan pelabuhan maupun di bandar udara.
Undang-Undang Karantina yang ada, belum mengatur
keberadaan zona karantina, tetapi pelaksanaan zona
karantina didasarkan pada pertimbangan epidemiologis.
Keberadaan

zona

karantina

belum

dapat

diimplementasikan secara optimal pada pintu masuk dan
keluar alat angkut beserta muatannya. Hal itu akan
menyulitkan

penyelenggaraan

karantina

kesehatan,
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apabila

terjadi

kasus

penyebaran

penyakit

yang

memerlukan tindakan karantina.
Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya pengaturan
dalam Undang-Undang Karantina yang akan datang
mengenai penetapan zona karantina di setiap pintu
masuk dan keluar alat angkut, orang dan barang. Dalam
penetapan zona karantina baik di pelabuhan, bandara
atau pos lintas batas serta di wilayah ditentukan sesuai
kebutuhan

dan

kondisi

wilayah

yang
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dengan

bersangkutan.

B.4. Karantina Wilayah

bp

Pada akhir-akhir ini sering terjadi adanya pandemi di

suatu

wilayah

menimbulkan
misalnya

tertentu

di

kedaruratan

ketika

terjadinya

Indonesia
kesehatan
pandemi

yang

dapat

masyarakat,

Avian

Influenza

(H5N1) dan Swine Flu (H1N1). Untuk mencegah timbulnya
penyebaran

penyakit

tersebut

salah

satunya

perlu

wilayah

yang

dilakukan

tindakan

karantina

pada

terjangkit.

Tindakan

karantina

wilayah

terhadap
penularan

wilayah

yang

penyakit

ditemukan

potensial

dilaksanakan

kasus/

wabah

agar

sumber
terjadi

penyebaran penyakit ke wilayah lain. Sementara belum
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ada pengaturan untuk melakukan karantina terhadap
wilayah yang terjangkit pandemi.
Terkait perihal tersebut perlu adanya ketentuan yang
mengatur

tentang

penetapan

tindakan

berhubungan
tersebut

pelaksanaan

dengan

harus

dan

karantina
otonomi

mampu

mekanisme,

wilayah,
daerah.

mensinergi

karena

Pengaturan

penyelenggaraan
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karantina antara Pusat dengan daerah.

B.5. Kelembagaan
Praktek

penyelenggaraan

institusional/

kelembagaan:

ditinjau

saat

ini

dari

aspek

penyelenggaran
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perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuan dilaksanakan
oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan
dan Perikanan. Selain itu kelembagaan yang ada juga
harus

melaksanakan

tugas-tugas

lainnya

diluar

perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan khususnya
yang terkait dengan masalah keamanan pangan dan
keamanan lingkungan. Sedangkan ruang lingkup kegiatan
dan tujuan terbatas pada upaya pencegahan masuk dan
tersebarnya hama penyakit hewan, hama penyakit ikan,
dan organisme pengganggu tumbuhan dalam rangka
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perlindungan kelestarian alam hayati hewan,ikan dan
tumbuhan.
Penyelenggaraan karantina kesehatan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina
Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Karantina Udara dilaksanakan di pintu masuk negara
yaitu di pelabuhan dan di bandar udara.
Pelaksanaan karantina kesehatan dilakukan oleh
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unit kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai
salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian
Kesehatan

yang

memiliki

tugas

pokok

dan

fungsi

melakukan cegah tangkal keluar masuknya penyakit

bp

karantina. Penyakit karantina yang ditetapkan dalam
Undang-Undang tersebut meliputi penyakit

pes, kolera,

demam kuning, cacar, tipus bercak wabahi serta demam
balik-balik.

B.6. SDM, Sarana dan Prasarana
Dengan perkembangan kemajuan teknologi transportasi
dan

transisi

epidemiologi

penyakit

yang

cepat

membutuhkan kemampuan teknis SDM dan sarana
prasarana karantina kesehatan yang memadai, baik
kualitas maupun kuantitasnya. Sementara kondisi yang
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ada belum memadai, sehingga penyelenggaraan karantina
kesehatan belum dapat berlangsung secara optimal.
Disamping itu perhatian terhadap keselamatan petugas,
baik fisik maupun jiwa dirasakan masih kurang memadai
dari kemungkinan terkena penularan penyakit dan risiko
kecelakaan kerja.
Untuk itu diperlukan upaya dari semua pihak agar
penyelenggaran

karantina

kesehatan

dapat

optimal
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dengan melakukan peningkatan kemampuan teknis SDM
karantina kesehatan yang dibutuhkan, perlindungan kerja
yang memadai serta dukungan sarana dan prasarana
kerja yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
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Selain itu juga Undang-undang no. 16 tahun 1992

tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan belum
mengatur secara tegas pelaksana kegiatan penunjang
perkarantinaan

seperti

analisa

terhadap

resiko,

pemantauan daerah sebar, penetapan daftar, serta jenis
dan metode perlakuan terhadap hama penyakit hewan,
hama

penyakit

ikan,

dan

organisme

pengganggu

tumbuhan.
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BAB IV
ANALISIS EVALUASI PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG
KEKARANTINAAN

Pokok bahasan bab ini adalah identifikasi peraturan perundangundangan

yang

permasalahannya.
permasalahan

Analisis

diinventarisir
dilakukan

perundang-undangan

dilakukan

untuk

serta
untuk

terkait

mengetahui

analisis
mengetahui

kekarantinaan.

aturan-aturan
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Analisis

telah

yang

bertentangan, multitafsir, inkosisten, atau tidak operasional.
Setelah

peraturan

perundang-undangan

dianalisis

maka

peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dievaluasi

bp

apakah akan dipertahankan, direvisi, atau dicabut.

A. Analisis

Peraturan

Perundang-undangan

tentang

Kekarantinaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina
Udara. Ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah tidak
relevan lagi dengan kondisi saat ini. Pada sisi lain, saat
undang-undang

tersebut

dibuat

masih

mengacu

kepada

peraturan kesehatan internasional yang disebut International
Sanitary Regulations (ISR) 1953. Kemudian ISR tersebut diganti
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dengan International Health Regulations (IHR) 1969 dengan
pendekatan epidemiologi yang didasarkan kepada kemampuan
sistim surveilans epidemiologi. Pada Sidang Majelis Kesehatan
Sedunia

tahun

2005

menyepakati

International

Health

Regulations (IHR) 1969 tersebut menjadi International Health
Regulations (IHR) Revisi 2005 yang mulai diberlakukan pada
tanggal 15 Juni 2007. Di samping itu, perkembangan penyakit
yang dapat disebarkan melalui mobilitas alat angkut, orang

hn

dan barang semakin meningkat dan beragam. Tindakan
karantina dianggap cukup efektif dalam mencegah atau
melokalisasi persebaran penyakit tersebut.

Substansi yang diatur dalam kedua undang-undang
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tersebut cenderung mirip. Pasal-pasalnya, mulai Pasal 1

sampai akhir, cenderung sama. Perbedaannya hanya pada
beberapa

pasal

tentang

pelaksanaan

karantina

menurut

tempat, yaitu karantina laut dan karantina udara. Kondisi ini
berpotensi

menimbulkan

inefisiensi

dan

ketidakpraktisan

khususnya dalam implementasi.
Penetapan

penyakit

dalam undang-undang tersebut

menimbulkan kekakuan dalam penerapan undang-undang
karantina. Seiring dengan berjalannya waktu, telah muncul
pula beberapa penyakit baru misalnya SARS, Avian Influenza
(H5N1) dan Influenza baru tipe A (H1N1) yang memiliki
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karateristik tingkat virulensi lebih tinggi dan penyebarannya
sangat cepat dan meluas serta belum ada obatnya. Penyakit
tersebut sangat berpotensi menimbulkan wabah dalam waktu
singkat. Hal ini lebih berbahaya

dibandingkan dengan

penyakit yang tercantum dalam Undang-Undang Karantina.
Untuk itu perlu upaya agar dalam ketentuan yang baru
mengenai penetapan jenis penyakit tidak perlu dituangkan
dalam Undang-undang tetapi di dalam peraturan pelaksanaan
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dibawahnya agar lebih fleksibel. Dengan demikian ketentuan
yang baru dapat mencegah terjadinya kekakuan penetapan
penyakit yang memerlukan tindakan karantina kesehatan.
Undang-undang lain yang mengatur kekarantinaan,

bp

Undang-undang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan
Ikan dan Tumbuhan, disusun berdasarkan kondisi yang ada
pada saat diundangkan. Beberapa substansi muatannya sudah
tidak sesuai lagi saat ini. Substansi yang diatur dalam
beberapa ketentuan sulit dilaksanakan karena sudah tidak
sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Ketentuan yang ada
tidak cukup memberikan ruang untuk precautionary treatment.
Penetapan dan pencabutan penetapan terjangkitnya
suatu

pelabuhan/bandar

udara

dari

penyakit

karantina

dilakukan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan pertimbangan
epidemiologis dan pengujian laboratorium atau selama 2 (dua)
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masa inkubasi suatu penyakit karantina. Ketentuan ini masih
relevan

dengan

kondisi saat

ini, sehingga

masih

layak

dipertahankan.
Penggolongan

kapal/pesawat sehat, tersangka, atau

terjangkit

dimaksudkan

karantina

terhadap

pelabuhan/bandar
menentukan

untuk

orang

udara

klasifikasi

menentukan

dan

barang.

karantina

tindakan

Penggolongan

dimaksudkan

pelabuhan/bandar

udara

untuk
yang
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mempunyai kemampuan untuk menyelenggaran tindakan
karantina. Ketentuan ini masih layak dipertahankan, namun
perlu

pengaturan

mengenai

siapa

yang

berwenang

menetapkan penggolongan kapal/pesawat dan penggolongan
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pelabuhan/bandar udara.
Setiap

kapal/pesawat

wajib

memiliki

dokumen

kesehatan sebagaimana juga diharuskan oleh IHR 2005 dan
ketentuan internasional lainnya, oleh sebab itu di dalam kedua
undang-undang

tersebut

diatur

bagaimana

penerbitan

dokumen kesehatan alat angkut dan orang. Ketentuan ini
masih layak dipertahankan, namun beberapa istilah dan
bentuk dokumen kesehatan menurut ketentuan internasioanl
mengalami perubahan, oleh sebab itu dalam ketentuan baru
perlu penyesuaian.

56

Setiap kapal/pesawat yang datang dari luar negeri dan
atau dari suatu pelabuhan dalam negeri yang terjangkit
penyakit

karantina

berada

dalam

karantina,

dimana

nahkoda/pilot dilarang menaikan atau menurunkan orang dan
barang sebelum memperoleh surat izin bebas karantina, dan
kapal tersebut bebas karantina setelah diberikan surat izin
karantina. Setiap kapal/pesawat yang akan berangkat harus
dilakukan pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan
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kesehatan awak/personal penerbang dan penumpang serta
pemeriksaan faktor risiko kesehatan masyarakat. Setelah
dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan, baru diberikan surat
persetujuan berlayar/terbang karantina kesehatan. Ketentuan
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ini masih layak dipertahankan, namun perlu dipertimbangkan
untuk kapal/pesawat yang datang dari pelabuhan/bandar
udara dalam negeri.
Terhadap

kapal/pesawat

yang

penumpangnya

mengalami penyakit karantina harus dilakukan tindakan
khusus karantina atau penanganan terhadap alat angkut
beserta muatannya sesuai jenis penyakit karantina. Ketentuan
ini masih perlu dipertahankan, karena masih sesuai dengan
tata laksana kasus penyakit.
Pelanggaran terhadap kedua undang-undang tersebut
dikenakan sanksi pidana kurungan 1 (satu) tahun penjara
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dan/atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.75.000,-.
Ketentuan mengenai sanksi ini sudah tidak relevan karena
tidak menimbulkan efek jera, oleh sebab itu perlu disesuaikan
dengan kondisi saat ini. Untuk lebih operasional kedua
undang-undang karantina memerintahkan pengaturan lebih
lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi
sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah dimaksud.
Dari sisi maksud dan tujuan dilakukannya tindakan-
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tindakan karantina, yakni menolak dan mencegah masuk dan
keluarnya penyakit karantina melalui sarana transportasi laut
maupun udara, kedua undang-undang tersebut masih relevan.
Namun dalam tataran implementasi sangat sulit dilaksanakan,
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karena perkembangan teknologi tranportasi, meningkatnya
mobilitas

orang

dan

barang,

transisi

epidemiologi,

tata

hubungan internasional maupun nasional, tata pemerintahan,
serta kondisi lingkungan hidup, maka kedua undang-undang
ini perlu diganti dan disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Rumusan dalam Undang-Undang tentang Karantina

Hewan Ikan dan Tumbuhan dalam mencegah masuk dan
tersebarnya hama penyakit hewan, hama penyakit ikan, dan
organisme pengganggu tumbuhan tidak membedakan secara
tegas tentang karantina hewan, karantina ikan, dan karantina
tumbuhan. Secara teknis antara hama penyakit hewan, hama
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penyakit

ikan,

dan

organisme

pengganggu

tumbuhan

memeiliki perbedaan karasteristik baik sifat, media pembawa,
ataupun cara penangannya. Oleh karena adanya penuangan
rumusan dalam Undang-undang no. 16 tahun 1992 tentang
Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan yang diusahakan untuk
dapat

disatukan

menyebabkan

rumusan

masing-masing

bidang tidak dapat dituangan secara optimal. Apalagi pada
saat ini perubahan status dan situasi penyakit dan organisme

negara
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penggangu berlangsung cepat melintasi negara atau beberapa
tanpa

batas

(transbondary

emerging diseases, dan

re-emerging

diseases),

munculnya

diseases, perubahan

tingkat patogenitas suatu penyakit dapat menjadi ancaman
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bioterorisme bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab
untuk menganggu stabilitas ekonomi, sosial dan politik.
Ketentuan tentang SDM dan Sarana dan Prasarana

belum secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 16 tahun
1992 tentang Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan, padahal
untuk

mewujudkan

perkarantinaan

hewan,

ikan,

dan

tumbuhan dalam suatu system yang maju dan tangguh
sebagaimana diamanatkan memerlukan SDM dan Sarana dan
Prasarana

memadai

dan

dapat

diandalkan

termasuk

penggunaan sarana teknologi informasi seperti penggunaan
sertifikat elektronik.
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Masalah lainnya adalah adanya materi baru yang belum
diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992, yaitu
tentang masalah pungutan jasa karantina dan masalah transit
alat angkut yang mengangkut Media Pembawa. Penjelasan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina Tumbuhan menjelaskan:
“Ada dua masalah dalam yang secara tegas diamanatkan
untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yaitu
masalah pungutan jasa karantina dan masalah transit alat
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angkut yang mengangkut Media Pembawa”

Dua hal ini mempunyai implikasi yang luas terhadap
kepentingan umum atau menyangkut kompetensi dari berbagai
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kementerian sehingga pelaksanaannya memerlukan koordinasi
antar departemen. Aturan hukum yang jelas diperlukan untuk
menjaga keutuhan sistem sekaligus melengkapi ketentuanketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut.

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan lain yang Terkait
dengan Kekarantinaan
Jenis-jenis

wabah penyakit dalam Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sudah tidak
sesuai lagi dengan kondisi sekarang. Undang-undang ini hanya
mengatur wabah terhadap penyakit menular saja padahal
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dalam perkembangannya wabah juga terjadi karena penyakit
tidak menular. Persoalan wabah penyakit menular tidak saja
menyangkut persoalan kesehatan tetapi dapat berimplikasi
dengan persoalan hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya,
agama,

keamana

termasuk

penyebarannya

yang

melalui

daerah-daerah perbatasan dengan negara lain.
Dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular,
koordinasi antara pusat dan daerah masih menjadi masalah
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yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu dibutuhkan
suatu landasan yang jelas bagi kebijakan operasional tentang
kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian
kewenangan dan tanggungjawab ini harus memperhatikan
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Undang-undang Pemerintahan Daerah. Masalah koordinasi
antar instansi di tingkat pusat pun tak kalah pentingnya
untuk segera dituntaskan.
Terkait

masalah

kekarantinaan

yang

diatur

dalam

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
dengan perkembangan kondisi lingkungan

dan semakin

beragamnya jenis-jenis penyakit yang harus ditangkal, makna
kekarantinaan

sendiri perlu

diperluas. Perluasan

makna

karantina kesehatan tidak terbatas pada penyakit karantina
tetapi

sudah

menimbulkan

meluas

pada

penyakit

kondisi

Public

Health

yang

berpotensi

Emergency

of
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International

Concern

(PHEIC).

tindakan karantina pun

Disamping

itu

perlakuan

tidak hanya terbatas pada penyakit

dan faktor risiko kesehatan masyarakat

yang ada dipintu

masuk tetapi juga di wilayah serta pos lintas batas darat.
Selanjutnya sejalan dengan penerapan IHR 2005, maka upaya
karantina

kesehatan

mencakup

surveilans

epidemiologi,

deteksi dini, pengendalian faktor risiko kesehatan masyarakat,
respon

cepat,

dan

tindakan

karantina

kesehatan

serta

wilayah.
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tindakan penyehatan di pintu masuk dan keluar negara serta

Kewenangan KKP sebagai lembaga yang melaksanakan
penyelenggaraan

karantina kesehatan di pintu masuk dan
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keluar alat angkut beserta muatannya sangat terbatas. Hal ini
disebabkan kegiatan penyelenggaraan karantina kesehatan
berkaitan dengan tugas dan fungsi sektor lainnya, akibatnya
sering ditemukan kesulitan di lapangan terutama dalam hal
koordinasi.

Sementara

itu,

kesehatan dalam upaya

objek

pengawasan

karantina

mengantisipasi ancaman terjadinya

kondisi PHEIC semakin luas.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan
adanya

pengaturan

yang

mampu

mendorong

adanya

koordinasi antar sektor dalam penyelenggaraan karantina
kesehatan dan penguatan dari lembaga yang ada saat ini.
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C. Analisis Ratifikasi Peraturan Perundang-undangan tentang
Kekarantinaan
Dengan telah diratifikasinya sejumlah perjanjian international
berkaitan dengan sumber daya alam hayati dan perdagangan
international,

telah

memperluas

fungsi

perkarantinaan

sehingga tidak hanya berfungsi perlindungan terhadap masuk
dan tersebarnya Penyakit Hewan,Ikan dan Tumbuhan tetapi
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juga berkaitan dengan Pengawasan Keamanan hayati, produk
rekayasa genetic, jenis asing invasive, endangerios species dan
keamanan pangan dan pakan dari cemaran biologi, kimiawi,
dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan
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hewan.

Pengaturan dalam Undang-Undang Karantina yang ada,

masih

didasarkan

pada

ISR

tahun

1953,

sementara

perkembangan ketentuan internasional yang berlaku telah
didasarkan pada IHR tahun 2005. Akibatnya banyak istilah
atau definisi dalam Undang-Undang Karantina yang sudah

tidak sesuai lagi dengan ketentuan internasional yang berlaku
saat ini. Disamping itu dalam Undang-Undang Karantina
belum mengakomodir materi muatan yang berkaitan dengan
peningkatan core capacities di setiap pintu masuk dan keluar
sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh IHR 2005. Core
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capacities tersebut meliputi adanya surveilans rutin, surveilans
respon

cepat,

serta

koordinasi

dan

komunikasi

dalam

penyelenggaraan karantina kesehatan.
Dalam IHR 2005 juga dicantumkan mengenai new
emerging

diseases,

emerging

diseases

dan

re-emerging

diseases. Selain itu juga mencantumkan ancaman kesehatan
yang

bersumber

(NUBIKA)

yang

dari

kontaminasi

berpotensi

nuklir,

biologi,

menimbulkan

kimia

kedaruratan
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kesehatan masyarakat yang meresahkan masyarakat dunia
(PHEIC) serta obat, makanan dan bahan adiktif (OMKABA)
yang memerlukan tindakan karantina kesehatan. Sementara
ketentuan

tersebut

belum

diatur

secara

spesifik

dalam
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Undang-Undang Karantina yang ada.

Untuk itu perlu adanya perubahan penetapan bukan

hanya jenis penyakit karantina, tetapi juga mencakup penyakit
lama

yang

muncul

kembali

(re-emerging

diseases),

new

emerging diseases dan pengaturan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya kondisi PHEIC, antara lain ancaman
kesehatan yang bersumber dari kontaminasi nuklir, biologi,
kimia (NUBIKA). Dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan
juga harus mencantumkan kewajiban adanya core capacities
IHR 2005.
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Berdirinya organisasi perdagangan dunia (World Trade
Organization/WTO)

pada

tahun

1995,

dengan

berbagai

aturannya yang diterapkan untuk komoditas pertanian dan
perikanan,

telah

menjadi

isu

kebijakan

pokok

dalam

perdagangan internasional. Negara-negara yang telah menjadi
anggota

WTO

diwajibkan

mengikuti

dan

menerapkan

ketentuan dan ketetapan dari persetujuan tentang penerapan
tindakan kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan (Agreement On
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The sanitary And Phitosanitary Measures/SPS Agreement).
Larangan dan pembatasan hanya dapat dilakukan atas dasar
pertimbangan teknis kesehatan hewan, ikan
dilakukan

secara

transparan

dan

secara

tumbuhan
teknis

dapat
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dibenarkan. Ketentuan yang diberlakukan pada setiap Negara
anggota

WTO

persetujuan

harus

dalam

di

SPS

notifikasikan

yang

dan

menetapkan

mendapat

persyaratan-

persyaratan, berdasarkan azas-azas ilmiah dan penilaian

risiko, untuk melindungi industri pertanian dan perikanan dari
hama penyakit eksotik agar tidak memasukkan komoditas
yang dapat berisiko terhadap industri dalam negeri.
Dalam lingkup internasional untuk bidang tumbuhan
berbagai

ketentuan

mengacu

kepada

internasional

(The

yang

mengikat

konvensi

secara

perlindungan

International

Plant

internasional
tumbuhan
Protection
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Convention/IPPC), sedang untuk kesehatan hewan mengacu
kepada badan kesehatan hewan dan ikan dunia (World Animal
Health organization/Office International Of Apizootica/OIE).
Ketentuan internasional tersebut dituangkan dalam SPS yang
memuat

tentang

kewajiban

dan

ketentuan

bagi

negara

pengekspor untuk melengkapi persyaratan yang ditetapkan
negara

pengimpor

terkait

dengan

daftar

penyakit

dan

organisme penggangu berkaitan dengan komoditas sebagai
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media pembawa.

Fakta-fakta

terakhir

yang

eberkembang

dengan

masuknya beberapa spesies asing yang bersifat invasive (IAS)
yang dapat berdampak negatif pada ekosistem dan spesies
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endemik yang ada di kawasan tertentu, hendaknya dapat
menjadi perhatian. Maraknya perdagangan spesies yang tidak
diketahui asalnya dapat menjadi ancaman pada kestabilan
ekosistem yang ada di Indonesia. Selain itu, perlu adanya
klausul

dalam

undang-undang

kekarantinaan

yang

menyangkut pentingnya penyadaran pada tingkat masyarakat
sebagai pengguna langsung jasa spesies yang boleh jadi masuk
melalui perdagangan, ekspor dan import.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan evaluasi pada bab-bab sebelumnya
dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi terkait
dengan

peraturan

perundang-undangan

tentang

kekarantinaan adalah tidak operasional. Tidak operasional

guna,
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maksudnya adalah peraturan tersebut tidak memiliki daya
namun

peraturan

peraturan

tersebut

tersebut

belum

masih

memiliki

berlaku

aturan

atau

pelaksana.

Pengaturan kekarantinaan yang ada belum terintegrasi dan
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komprehensif sehingga belum memberikan jaminan yang aman
dan nyaman bagi keberlangsungan kemanan nasional di
bidang sumber daya alam., termasuk keanekaragaman hayati
di, darat, udara dan laut.

Tidak operasionalnya peraturan perundang-undangan
tentang

kekarantinaan

disebabkan

oleh

permasalahan-

permasalahan sebagai berikut:
1. Berkembangnya
penularannya

berbagai
belum

jenis

diakomodir

penyakit
dalam

dan

pola

peraturan

perundang-undangan yang ada. Aturan yang ada masih
menggolongkan penyakit dalam golongan-golongan yang
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terbatas seperti dalam Undang-Undang tentang Karantina
Laut

dan

Karantina

Udara.

Peningkatan

kebutuhan

karantina sesuai dengan klasifikasi ikan, hewan, dan
tumbuhan juga belum diklasifikasi dalam aturan yang ada
yang

terkait

dengan

karantina

ikan,

hewan,

dan

tumbuhan.
2. Kekarantinaan yang diatur dalam undang-undang tentang
kesehatan

dan

wabah

penyakit

menular

belum
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mengakomodir faktor risiko kesehatan masyarakat

yang

ada dipintu masuk tetapi juga di wilayah serta pos lintas
batas darat. Kewenangan KKP sebagai lembaga yang
melaksanakan penyelenggaraan

karantina kesehatan di

bp

pintu masuk dan keluar alat angkut beserta muatannya
sangat terbatas.

3. Ratifikasi perjanjian internasional juga tidak operasional
karena

pengaturan

dalam

undang-undang

tentang

kekarantinaan yang ada masih didasarkan pada ISR tahun
1953. Perkembangan ketentuan internasional yang berlaku
telah

didasarkan

pada

IHR

tahun

2005.

Peraturan

perundang-undangan tentang kekarantinaan juga belum
mengakomodir materi muatan yang berkaitan dengan
peningkatan core capacities di setiap pintu masuk dan
keluar sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh IHR
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2005. Core capacities tersebut meliputi adanya surveilans
rutin, surveilans respon

cepat, serta

koordinasi dan

komunikasi dalam penyelenggaraan karantina kesehatan.
4. Pengaturan karantina wilayah khusus bidang kesehatan
tidak

operasional

karena

belum

adanya

pembagian

kewenangan yang jelas antara pemerintah dan pemerintah
daerah

dalam

urusan

Undang-Undang

Nomor

kekarantinaan.
32

tahun

Berdasarkan

2004

tentang
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Pemerintahan Daerah, masalah kesehatan adalah salah
satu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Dalam mencegah penyebaran penyakit, Pemerintah Daerah
memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan
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karantina wilayah.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, untuk mengatasi
ketidakoperasionalan

peraturan

perundangan-undangan

tentang kekarantinaan, rekomendasi yang disampaikan adalah
sebagai berikut:
1. Substansi peraturan perundangan yang mengatur tentang
kekarantinaan

direkomendasikan

untuk

direvisi

agar

sesuai dengan perkembangan penyakit dan penyebarannya.
Adapun usulan rekomendasi dalam bentuk 2 opsi:
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1.1.

Berbagai

peraturan

kekarantinaan

perundang-undangan

perlu

undang-undang

disinergikan

agar

lebih

tentang

dalam

suatu

integratif

dan

komprehensif;
1.2. Bila belum memungkinkan, masing-masing undangundang tentang kekarantinaan perlu disempurnakan
disesuaikan perkembangan dengan memperhatikan
harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang
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tersebut.
2. Perubahan

peraturan

kekarantinaan

perundang-undangan

direkomendasikan

dapat

tentang

memperkuat

fungsi dan kewenangan instansi yang tugas dan fungsinya
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terkait dengan kekarantinaan;

3. Perubahan

peraturan

kekarantinaan

perundang-undangan

direkomendasikan

untuk

tentang

disesuaikan

dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi yaitu
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan
United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi
Perserikatan

Bangsa-Bangsa

Mengenai

Keanekaragaman

Hayati), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization

(Persetujuan

Pembentukan

Organisasi

Perdagangan Dunia), dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
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2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol On Biosafety
To

The

Convention

On

Biological

Diversity

(Protokol

Cartagena Tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang
Keanekaragaman Hayati)
4. Khusus

karantina

kesehatan,

perubahan

peraturan

perundang-undangan direkomendasikan memuat tentang
pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Badan/
Lembaga

yang

tugas

dan

fungsinya

terkait

dengan
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kekarantinaan, baik di tingkat nasional maupun lokal perlu
diberdayakan dan diatur tugas dan kewenangannya agar
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tidak terjadi tumpang tindih.
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Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,
Ikan, dan Tumbuhan
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(Konvensi
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Hayati)
Undang-Undang
Agreement

Nomor

7

Establishing

Tahun

1994

tentang

Pengesahan

The

World

Trade

Organization

(Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan
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Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati)
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Daerah

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina
Tumbuhan
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