
LAPORAN PRAKTIKUM
PENGENDALIAN VEKTOR

FUMIGASI

OLEH

AGUS SAMSUDRAJAT
J 410040028

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008



WAKTU DAN TEMPAT

- Selasa / 10 Juni 2008

- Laboratorium Pengendalian Vektor/Workshop FIK UMS

TUJUAN

- Mencegah keluar masuknya penyakit karantina yang dapat disebarkan oleh tikus

dan ektoparasitnya.

- Membunuh/mambasmi tikus dan serangga di gedung, gudang atau kapal dengan

gas beracun.

DASAR TEORY

Sesuai Kepmenkes RI No. 630/Menkes/SK/XII/1985, pasal 1 dan 2, Kantor

Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai unit pelaksana teknis dibidang pemberantasan

dan pencegahan penyakit menular dalam lingkungan Depkes RI, mempunyai tugas

pokok melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan

penyakit menular tertentu melalui kapal laut dan pesawat udara, pemeliharaan dan

peningkatan sanitasi lingkungan di pelabuhan, di kapal laut dan dipesawat udara,

serta pelayanan kesehatan terbatas di pelabuhan laut dan udara berdasarkan peraturan

perundangan yang berlaku.(DepKes. RI., 1989).

Upaya yang dilakukan oleh KKP dalam program pemberantasan tikus, meliputi

upaya pemberantasa n tikus di kapal dan pesawat yang dilakukan dengan fumigasi

serta upaya pemberantasan tikus dipelabuhan melalui metode mekanik (trapping),

kimia (rodenticide, fumigant) maupun peningkatan sanitasi lingkungan (well

environmental sanitation). Upaya tersebut, diharapkan Indonesia bisa bebas dari

penyakit pes, mengingat di beberapa negara Afrika seperti Congo, Madagaskar,

Malawi, Mozambique, Namibia, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, dan negara-

negara Amerika Latin antara lain Bolivia, Brazil, Ecuador, Peru, dan di Asia,

Vietnam masih merupakan daerah endemis pes (Weekly Epidemiological Record,

1999). Dalam kurun 1962-1972 di Vietnam dilaporkan terjadi ribuan kasus pes bubo



di perkotaan dan pedesaan. Pada tahun 1994, dilaporkan terjadi out break pneumonic

plague di Surat, negara bagian Gujarat, India. (Benenson, 1995).

Fumigasi kapal dalam rangka penerbitan Deratting Certificate dilakukan oleh Badan

Usaha/Rekanan Fumigator, dan dibawah pengawasan KKP yang berwenang guna

menghindari kemungkinan penyebaran pes bubo oleh tikus at au pinjal tikus.

Pelaksanaan pemberantasan tikus di kapal dilakukan dengan poisoning, trapping

ataupun fumigasi baik memakai fumigant HCN maupun CH3 Br. Untuk HCN

digunakan dosis 2 gr per m3 ruang yang digas, dengan waktu kontak 2 jam,

sedangkan untuk CH 3Br dosis adalah 4 gr per m3 ruang yang digas, dengan waktu

kontak 4 jam (HAU, 1974). Sedangkan dalam pelaksanaan di lapangan dipakai dosis

10 gr per m3 ruangan dengan waktu kontak 10 jam. Prinsip pelaksanaan fumigasi

adalah membuat semua ruang yang di gas kedap udara, selanjutnya gas dilepaskan di

ruang ka pal tersebut dengan waktu kontak sesuai jenis fumigan yang digunakan.

Selanjutnya kapal dibebaskan dari gas dengan aerasi selama kurang lebih 1-2 jam,

baru kapal dinyatakan aman dengan menggunakan gas detector (Lamoureux, 1967).

Gas HCN CH3Br

Dosis 2 gram / m3 4 gram / m3 Waktu kontak 2 jam 8 jam Sifat Sangat berbahaya,

non korosif, lebih ringan dari udara, berupa gas yang distabilkan dengan porous

materials (Cartoon disc) Sangat berbahaya, korosif, lebih berat dari udara Wujud :

liquid, gas

Kemasan Kaleng 0,5; I; 1,5 dan 2 kg Tabung 25 dan 50 kg Antidote Amyl Nitrit &

Sodium thiosulfat Tidak ada (WHO, 1984).

Untuk fumigasi di pesawat, fumigan yang direkomendasikan oleh WHO adalah HCN

dengan dosis 2 gr per m3 ruang yang digas, waktu kontak 2 jam (Bailey,1977; WHO,

1984). Sampai saat ini KKP Surabaya belum melaksanakan hapus tikus di pesawat.

Tetapi kalau disinsection pesawat telah dilaksanakan dengan bahan aktif permethrin

aerosol sesuai dengan standard WHO dan International Civil Aviation Organization

(ICAO, 1990).



a) Fumigasi dengan HCN.

1) Kemasan

“Aero HCN Discoids” berisi asam hydrocyanide murni, berkisar rata-rata

96% sampai 98%, terserap dalam bahan porous dan bersifat menyerap seperti

bubur kayu atau karton dalam bentuk lempengan tipis. Lempengan ini mudah

disebar di lantai ruangan dan di tempat-tempat terpencil yang biasanya terdapat

banyak serangga. Kemasan produk disesuaikan untuk penggasan ruangan yang

kecil. Lempengan ini tidak pecah

ataupun berantakan walaupun dilemparkan atau ditangani secara kasar, sehingga

lempengan tetap bersih, tidak meninggalkan kotoran atau debu di tempat yang

digas. Aero HCN Discoids berisi asam hydrocyanide murni dipasarkan dalam

kaleng khusus kemasan 0,5 kgs, 1 kg, 1,5 kgs., 2 kg (WHO, 1972).

Bahaya dari HCN adalah gas yang sangat beracun. Lempengan harus disebar

secara langsung dari kalengnya dan diusahakan agar tidak memegang nya dengan

tangan

telanjang. HCN dapat diserap melalui kulit ataupun melalui paru-paru.

Penyimpanan kaleng HCN harus di tempat yang dingin, kering dan berventilasi

baik. Tidak semua orang diperkenankan membuka kaleng lempengan HCN

kecuali bagi yang

telah berpengalaman menggunakan asam hydrocyanide, dan diwajibkan untuk

menggunakan gas mas ker, dilengkapi dengan saringan khusus. Berat jenis HCN

lebih ringan dari udara, sehingga dalam operasionalnya, penyebaran gas dimulai

dari dek paling atas selanjutnya turun ke dek dibawahnya dan diakhiri pada dek

dimana pintu keluar disiapkan. Untuk penyebaran lempengan HCN, tidak

dibenarkan memegang satu persatu, karena cara ini banyak makan waktu dan

membiarkan seseorang terkena gas yang berbahaya walaupun telah dilengkapi

dengan masker dan canister khusus HCN. Permukaaan kulit yang terkena asam

hydrocyanide, harus dicuci dengan air sesegera mungkin guna mencegah

keracunan.



2) Dosis

Dosis HCN yang digunakan untuk penggasan tikus, adalah 2

ounces/cubicfeet ruangan dengan exposure 2 sampai 3 jam. Jika terdapat tempat-

tempat yang dapat menjadi sarang tikus, disebabkan karena konstruksi atau

muatan dari kapal, maka

dipakai konsentrasi lebih tinggi, umpamanya 3 sampai 4 ounces setiap 1000

cubicfeet ruangan. (1 oz = 28,31 g; 1000 c.f. = 28,3 m3) (WHO, 1972; WHO,

1971; WHO, 1999).

b) Fumigasi dengan CH3Br.

CH3Br merupakan gas cair, yang disimpan dalam tabung bertekanan.

Untuk mengeluarkan gas dari tabung tinggal membuka kran tabung tersebut. Di

pasaran dijual CH3Br dalam kemasan 25 kgs., 50 kgs., dan 100 kgs. Berat jenis

gas ini lebih besar dari udara, sehingga dalam pelaksanaannya ruang yang digas

adalah mulai dari dek terbawah berturut -turut kemudian kedek diatasnya dan

berakhir di dek paling atas. Mengingat gas ini tidak mempunyai antidote, maka

cara pelaksanaan harus sangat hati-hati. Biasanya gas ini karena tidak berbau,

sengaja ditambahkan 2% chloropicrine sebagai warning agent. Chloropycrine

bersifat sangat korosif terhadap metal (FAO, 1974). Dosis yang dianjurkan oleh

DepKes cq DirJen PPM& PLP, adalah sebesar 4 gr per-m3 ruangan, dengan

waktu kontak 4 jam (WHO, 1971; IMO, 1998).

c) Pemberian racun tikus dan pemasangan perangkap di kapal. Racun diletakkan di

dalam dan di luar kapal yang diperkirakan menjadi jalan tikus, terutama di

tempat yang dicurigai sebagai sarang tikus. Setiap racun yang diletakkan, harus

diberi tanda,

sebagai alas meletakkan racun tersebut. Pemasangan perangkap di kapal pada

prinsipnya sama dengan pemasangan rodentisida, yaitu ditempatkan di daerah

“runways”, dan dipasang pada sore hari, kemudian dilakukan pemeriksaan dipagi

hari berikutnya.



Alat dan Bahan

PROSEDUR

1. Fumigasi dengan gas SO2

Belerang : dosis (1kg/20m³, 2 X lipat), lama waktu 6-8 jam

 Alat

- Pot belerang susun

- Pot belerang tunggal/kecil

- Timbangan

- Palu

- Gelas kimia

 Bahan

 Belerang

 Spiritus 90%

 Sumbu

 Air (½ - ²/3) bagian

2. Fumigasi dengan HCN

 Alat

- Gas HCN

- Pembuka kaleng (can operer)

- Gas masker

- Alat perekat

- Sarung tangan (Gloves)

- Batere (Flash Gloves)

- Pengeras suara (mike)

- Kotak P3K (First Aid Kit)

- Alat pernapasan buatan (pnemolator)

- Oksigen apparat

- Peringatan adanya bahaya (Sign Poison)



- Alat untuk memisahkan Oksigen dsan racun (Canister)

- Temda

- Blower

- Alat pemadam kebakaran

- Gunting

- Tas plastik

 Bahan

 Gas HCN (lempengan)

 Dosis (2 gr/m³)

 Lama pengegasan (2-3 jam)

Cara Kerja

1. Kursus di kapal

- Persiapan

- Star fumigasi

- Penyelesaian

- Pengumpulan

a. Trapping

- Semua bilge pada palka dibuka

- Semua corong palka, dapur, harus ditutup rapat

- Semua jendela dikamar awak kapal, officer, dapur salon harus

ditutup rapat

- Pintu yang satu dengan pintu yang lain didalam dibuka

- Semua barang elektronik diusahakan jangan kontak langsung

dengan SO2

- Semua peralatan yang dari kuningan hendaknya hendaknya

dipolesii dengan air kapur/vaselin/stempet



- Persediaan makanan khususnya makanan basah jangan kontak

langsung dengan SO2

- Semua crew dan penumpang harus turun dari kapal kecuali

perwira kapal

- Pot-pot belerang diletakkan sesuai dengan petunjuk

- Belerang ditumbuk kecil-kecil dan dimasukkan dalam pot

- Waktu fumigasi, kapal diusahakan standar didermaga

- Persiapan memerlukan waktu 2-5 jam (tergantung besar/kecil dan

keadaan)

- Kapal yang difumigasi menaikkan bendera V. E

b. Start Fumigasi

- Setelah persiapan selesai, pot-pot belerang diberi spiritus dan

diaduk sampai rata

- Sumbu dipasang dan dinyalakan

- Pintu terakhir yang dilewati harus ditutup dan rapat udara

- Lama pembakaran 6-8 jam

- Cara diletakkan pot, pot harus diletakkan jauuh dari barang yang

mudah terbakar

- Untuk kamar-kamnar yang sempit, pot diletakkan di gang dan

pintu ruangan dibuka.

c. Penyelesaian

- Setelah waktu cukup, pintu-pintu dibuka

- Memperhatikan arah angin

- Dibuka pintu-pintu besar

- Luar dahulu (bagian dalam)

- Untuk mempercepat dibantu dengan menghidupkan blower



Hasil

Pembahasan

Pada saat melakukan fumigant di harapkan tidak ada orang didalamnya,

Pelaksanaan fumigasi dengan memecahkan belerang menjadi kecil-kecil dan

diletakkan kedalam pot-pot belerang, yang akan dibakar dan belerang tersebut

meleleh dan menjadi asap, pengasapan ini dilakukan 6-8 jam, setelah itu pembersihan

serangga dan tikus ditempat (yang di fumigant).

Kesimpulan

- Proses fumigasi :

- Pada proses fumigasi diharapkan dapat memebunuh serangga ataupun

tikus yang berada dalam ruangan (kapal/gudang).

Belerang Dibakar Melele

GasTunggu 6-8 jam

Air agar tidak terjadi
kebakaran

Belerang Dibakar Meleleh Gas Tunggu 6-8 jam
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