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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas serta berkembangnya 

isu-isu internasional akhir-akhir ini terkait dengan jaminan kesehatan dan kualitas 

ikan yang diperdagangkan baik untuk tujuan ekspor, impor dan antar area di 

dalam negeri, maka pelaksanaan tindakan karantina ikan khususnya dalam hal 

sertifikasi, dituntut harus cepat, tepat dan efisien, namun dapat 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perkarantinaan 

ikan yang baik (Good Quarantine System) yang mampu menjamin media 

pembawa bebas dari HPIK/ HPI tertentu tanpa menghambat kelancaran lalulintas 

komoditas perikanan. 

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

(BKIPM) melalui Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan (Puskari) telah 

mengembangkan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) melalui Program 

Sertifikasi CKIB. 

Tujuan dari program Sertifikasi CKIB pada dasarnya adalah mendorong 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM serta Unit Usaha Perikanan (Perorangan atau 

Badan Hukum) yang memiliki Instalasi Karantina Ikan (IKI) untuk melaksanakan 

manajemen kesehatan ikan yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip 

biosekuriti dalam setiap tahapan kegiatan, dan melakukan pencatatan terhadap 

kegiatan serta hasil pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan penelusuran/ 

treacebility. 

Melalui Sertifikasi CKIB komoditas perikanan yang dihasilkan diharapkan 

dapat memenuhi jaminan kesehatan ikan. Dengan demikian, daya saing 

komoditas perikanan yang diekspor akan meningkat. Sedangkan untuk kegiatan 

impor dan antar area di dalam negeri, penerapan CKIB dapat memberikan 

jaminan kesehatan ikan yang dimasukkan dan dilalulintaskan antar area, dalam 

rangka perlindungan sumberdaya ikan Indonesia dari serangan HPI Karantina 

atau HPI tertentu. 



Sertifikasi CKIB merupakan rangkaian proses kegiatan pengendalian Hama 

dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau Hama Penyakit Ikan (HPI) tertentu 

secara sistematis untuk menjamin kesehatan ikan. Kegiatan pengendalian 

tersebut berupa sertifikasi IKI, monitoring konsistensi penerapan dokumen mutu, 

survailen HPIK/ HPI tertentu serta inspeksi dan verifikasi penerapan CKIB. 

Keberhasilan program sertifikasi CKIB tergantung dengan konsistensi 

dalam implementasi CKIB pada unit usahanya.  Semakin banyak unit usaha yang 

telah mendapatkan Sertifikasi CKIB, berarti kesehatan ikan yang dilalulintaskan 

semakin terjamin, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu hasil perikanan 

untuk dapat bersaing di pasar internasional.       

 

1.2. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan Pedoman Teknis Sertifikasi Cara Karantina Ikan 

yang Baik (CKIB) adalah sebagai pedoman bagi UPT BKIPM dan IKI milik 

perorangan atau badan hukum dalam Sertifikasi CKIB guna menghasilkan ikan 

yang sehat, bermutu, tertelusur dan memenuhi persyaratan negara tujuan, serta 

persyaratan karantina ikan untuk impor dan/ atau antar area. 

 

1.3. Definisi  

a. Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang 

selanjutnya disebut BKIPM adalah Badan yang melaksanakan tugas teknis di 

bidang karantina ikan. 

b. Biosekuriti adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari 

kontaminan/tertular patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa 

patogen (carrier) dari luar dengan cara cara yang tidak merusak lingkungan.  

c. Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah metode yang berisikan standar 

operasional prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan bahwa semua 

tindakan dan penggunaan fasilitas instalasi karantina dilakukan secara efektif, 

konsisten, sistematis dan memenuhi standar biosekuriti untuk menjamin 

kesehatan ikan.  

d. Dokumen Mutu Karantina Ikan adalah sekumpulan dokumen yang berisi 

tentang panduan mutu, prosedur kerja dan/atau instruksi kerja serta formulir 



kegiatan/ rekaman data suatu IKI dalam menerapkan CKIB berdasarkan 

prinsip-prinsip biosekuriti untuk menjamin kesehatan ikan.  

e. Hama dan Penyakit Ikan (HPI) tertentu adalah semua HPI selain HPIK yang 

belum dan/atau tidak ditetapkan sebagai HPIK tetapi dicegah pemasukannya 

ke dalam dan/atau antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia 

atau dipersyaratkan oleh negara tujuan.  

f. Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) adalah semua hama dan penyakit 

ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat di area tertentu di wilayah 

Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan 

merugikan sosio ekonomi atau yang dapat membahayakan kesehatan 

masyarakat.  

g. Inspeksi dan verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap penerapan CKIB 

pada IKI berdasarkan prinsip-prinsip biosekuriti dan ketertelusuran. 

h. Instalasi Karantina Ikan (IKI) adalah tempat beserta segala sarana dan 

fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan 

karantina.  

i. Jaminan Kesehatan Ikan adalah pernyataan untuk memberikan kepastian 

jaminan bahwa suatu media pembawa atau komoditi ikan bebas atau tidak 

tertular dari HPIK/HPI tertentu.  

j. Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan, yang selanjutnya disebut dengan 

Puskari adalah Pusat yang melaksanakan tugas teknis di bidang karantina dan 

keamanan hayati ikan.  

k. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh 

Kepala BKIPM/ Kepala Puskari/ Kepala UPT yang menyatakan instalasi 

karantina telah memenuhi persyaratan untuk melakukan tindakan karantina 

ikan. 

l. Sertifikat CKIB (SCKIB) adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Kepala BKIPM/ 

Kepala Puskari/ Kepala UPT BKIPM  yang menyatakan bahwa IKI yang 

tercantum di dalamnya telah konsisten menerapkan CKIB.  

m. Survailen adalah pengumpulan, analisis dan diseminasi informasi secara 

sistematis untuk mendukung klaim bahwa suatu populasi bebas penyakit 



tertentu atau untuk mendeteksi penyakit baru atau eksotik dalam rangka 

pengendalian penyakit secara cepat.  

n. Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan, yang selanjutnya disebut UPT BKIPM adalah Unit Pelaksana Teknis 

di bidang karantina dan keamanan hayati ikan. 

 

1.4. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan 

Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 

b. Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (lembaran negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang nomor 45 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5073); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 36, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4197); 

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor. PER.05/MEN/2005, tentang 

Tindakan Karantina Ikan Untuk Pengeluaran Media Pembawa Hama dan 

Penyakit Ikan Karantina; 

e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.20/MEN/2007 tentang 

Tindakan Karantina Untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit 

Ikan Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam 

Wilayah Negara Republik Indonesia; 

f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 

PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 

g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2012 tentang 

Jenis, Penerbitan dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148); 



h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/MEN/2014 tentang 

Instalasi Karantina Ikan; 

i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

j. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 80/MEN-KP/2015 tentang 

Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media 

Pembawa dan Sebarannya. 

k. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 81/MEN-KP/2015 tentang 

penetapan area yang tidak bebas penyakit ikan karantina, golongan, dan 

media pembawanya di dalam wilayah negara Republik indonesia. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedoman Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB) terdiri 

dari :  

a. Persyaratan dan tata cara sertifikasi CKIB 

b. Persyaratan dan tata cara penerbitan Sertifikat IKI  

c. Persyaratan dan tata cara monitoring penerapan dokumen mutu karantina 

ikan dan survailen HPIK/ HPI tertentu  

d. Persyaratan dan tata cara inspeksi dan verifikasi penerapan CKIB  

e. Persyaratan dan tata cara penerbitan sertifikat CKIB 

 

 

  



BAB II 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN  

SERTIFIKASI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) 

 

 

2.1. Persyaratan  

Perorangan/ badan hukum yang akan mengajukan permohonan Sertifikasi Cara 

Karantina Ikan yang Baik (SCKIB) harus memiliki persyaratan sebagai berikut:  

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan; 

b. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab 

perusahaan, untuk pemohon badan hukum;  

c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

d. Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang memenuhi persyaratan kelayakan teknis.  

e. Dokumen Mutu Karantina Ikan;  

f. Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah mengikuti pelatihan CKIB (dibuktikan 

dengan Sertifikat pelatihan yang diikuti). 

 

2.2. Tata Cara  

Perorangan/ badan hukum yang akan mengajukan permohonan SCKIB, harus 

mengikuti tata cara sebagai berikut:  

a. Perorangan/ badan hukum mengajukan permohonan SCKIB kepada Kepala 

BKIPM melalui Kepala UPT BKIPM setempat dengan disertai fotokopi 

persyaratan administrasi, sebagaimana dijelaskan pada Sub bab 

2.1.(a,b,c,d,e,f). 

b. Terhadap IKI milik perorangan/ badan hukum yang akan disertifikasi CKIB 

wajib dilakukan penilaian kelayakan IKI (Sertifikasi IKI) sesuai dengan 

persyaratan dan tata cara Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan, sebagaimana 

dijelaskan pada Bab III. 

c. Terhadap IKI milik perorangan/ badan hukum yang akan disertifikasi CKIB 

harus menandatangani Pakta Integritas (format terlampir) dan wajib dilakukan 

monitoring penerapan dokumen mutu karantina ikan serta survailen HPIK/ HPI 

tertentu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan dan hasilnya 



dilaporkan kepada Kepala Pusat Karantina dan Keamanan Hayati Ikan, sesuai 

persyaratan dan tata cara monitoring penerapan dokumen mutu dan survailen 

HPIK/ HPI tertentu. Ketentuan dapat dilihat pada Bab IV. 

d. Terhadap IKI milik perorangan/ badan hukum yang akan disertifikasi CKIB, 

dengan hasil IKI menerapkan CKIB dan hasil survailen HPIK/ HPI tertentu 

negatif, selanjutnya dilakukan inspeksi penerapan CKIB oleh inspektur 

karantina ikan, sesuai persyaratan dan tata cara inspeksi penerapan CKIB. 

Ketentuan dapat dilihat pada Bab V. 

e. Apabila hasil survailen HPIK/ HPI tertentu pada hasil pemeriksaan 

laboratorium  ditemukan HPIK/ HPI tertentu, maka inspeksi penerapan CKIB 

ditangguhkan sampai hasil survailan bebas HPIK/ HPI tertentu. 

f. Apabila hasil monitoring penerapan dokumen mutu karantina, survailen HPIK/ 

HPI tertentu dan inspeksi IKI milik perorangan/ badan Hukum konsisten dalam 

menerapkan CKIB dan tidak ditemukan HPIK/ HPI tertentu, maka Kepala UPT 

BKIPM/ Kepala Puskari menerbitkan rekomendasi kepada Kepala BKIPM untuk 

menerbitkan Sertifikat CKIB (SCKIB). 

g. SCKIB berlaku selama 1 (satu) tahun.  

h. IKI milik perorangan/ badan hukum yang sudah mendapat sertifikat SCKIB 

dilakukan monitoring konsitensi penerapan CKIB dan survailen HPIK/ HPI 

tertentu oleh UPT BKIPM sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) 

bulan dan dilakukan inspeksi oleh inspektur karantina ikan UPT BKIPM 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. 

i. Hasil monitoring dan survailen serta inspeksi sebagaimana huruf (f) di atas, 

sebagai dasar untuk perpanjangan SCKIB. 

  



Diagram Alur Proses Sertifikasi CKIB 
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2.3. Pendelegasian SCKIB 

Berdasarkan klasifikasi SCKIB, maka kewenangan penandatangan SCKIB 

dibedakan berdasarkan kelas, yaitu : 

a. SCKIB Kelas A : ditandatangani oleh Kepala BKIPM, 

b. SCKIB Kelas B : ditandatangani oleh Kepala PUSKARI, dan 

c. SCKIB Kelas C : ditandatangani oleh Kepala UPT BKIPM.  

  



BAB III 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN  

SERTIFIKAT INSTALASI KARANTINA IKAN 

 

 

3.1. Permohonan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan 

3.1.1. Persyaratan 

a. IKI dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan karantina apabila 

telah mendapatkan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan. 

b. IKI berdasarkan peruntukannya, terdiri dari: 

1. instalasi karantina untuk ikan hidup; 

2. instalasi karantina untuk ikan mati; dan 

3. instalasi karantina untuk benda lain 

c. IKI berdasarkan kepemilikan dibedakan menjadi : 

1. IKI milik Kementerian adalah Instalasi Karantina yang dibangun oleh 

pemerintah dan pengelolaannya dilakukan oleh UPT BKIPM. 

2. IKI milik perorangan atau badan hukum adalah milik swasta baik secara 

perorangan atau badan hukum. 

d. IKI milik perorangan atau badan hukum dilengkapi dengan sarana paling 

sedikit: 

1. untuk ikan hidup, berupa: 

a) sarana pengasingan dan pengamatan; 

b) sarana perlakuan; 

c) sarana pemusnahan; dan 

d) sarana pendukung lainnya. 

IKI selain dilengkapi dengan sarana tersebut, harus: 

a) dilengkapi dengan sarana pemeliharaan berupa wadah/ tempat 

memelihara ikan, bagi instalasi karantina untuk ikan hidup; dan 

b) memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang 

perikanan dan/ atau biologi, sebagai penanggung jawab teknis. 

2. untuk ikan mati dan untuk benda lain, berupa: 

a) sarana pengasingan; 



b) sarana pemusnahan; dan 

c) sarana pendukung lainnya. 

e. IKI milik perorangan/ badan hukum untuk mendapatkan Sertifikat Karantina 

Ikan harus melampirkan persyaratan:   

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan; 

2. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab 

perusahaan, untuk pemohon badan hukum;  

3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

4. Surat keterangan kepemilikan/ surat perjanjian kontrak/ sewa (format 

sebagaimana terlampir); 

5. Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau 

Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan 

bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan, 

untuk pemohon perorangan atau badan hukum; 

6. Dokumen mutu karantina ikan. 

 

3.1.2. Tata Cara  

a. IKI milik perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan Sertifikasi 

IKI kepada Kepala BKIPM melalui Kepala UPT BKIPM setempat dengan 

melampirkan persyaratan administrasi.   

b. Petugas verifikasi UPT BKIPM melakukan verifikasi terhadap kelengkapan 

kesesuaian dan keabsahan dokumen yang dipersyaratkan. Apabila dokumen 

dinyatakan lengkap dan sah, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap IKI oleh 

PHPI UPT BKIPM. Apabila dokumen dinyatakan tidak lengkap, maka 

dikembalikan kepada pengguna jasa untuk dilengkapi. 

c. PHPI melakukan penilaian berdasarkan Juknis Penilaian IKI sesuai dengan 

komoditas pada IKI tersebut dan menyusun laporan hasil penilaian IKI. 

d. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan IKI Kepala UPT BKIPM menerbitkan: 

1. Rekomendasi hasil penilaian IKI, apabila IKI dinyatakan memenuhi 

persyaratan dengan kriteria kelas A, B dan C, atau  

2. Surat penolakan disertai dengan alasannya dan rekomendasi perbaikan, 

apabila IKI tidak memenuhi syarat.  



e. Rekomendasi atau surat penolakan diterbitkan dalam waktu paling lama 5 

(lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan diserahkan 

kepada pengguna jasa.  

f. Adapun ketentuan pelaksanaan setelah penerbitan rekomendasi hasil penilaian 

IKI sebagai berikut: 

1. IKI kelas B dan A, maka Kepala UPT melaporkan hasil evaluasi dan 

rekomendasi hasil penilaian IKI kepada Kepala BKIPM melalui Kepala 

Puskari untuk penetapan IKI kelas B dan A. Laporan tersebut dapat 

dikirimkan melalui fasilitas elektronik. 

2. IKI Kelas C, maka Kepala UPT BKIPM menerbitkan Sertifikat IKI kelas C 

dan melaporkan penggunaanya kepada Kepala BKIPM melalui Kepala 

Puskari. Laporan tersebut dapat dikirimkan melalui fasilitas elektronik. 

g. Tim evaluasi pusat, melakukan evaluasi terhadap rekomendasi hasil penilaian 

instalasi karantina dari UPT BKIPM untuk penetapan IKI kelas B dan A. Apabila 

diperlukan dilakukan penilaian ulang oleh PHPI. 

h. Kepala BKIPM menetapkan IKI dalam bentuk Sertifikat IKI, apabila IKI 

dinyatakan memenuhi persyaratan; atau menerbitkan surat penolakan disertai 

dengan alasannya dan rekomendasi perbaikan, apabila IKI dinyatakan tidak 

memenuhi persyaratan.  

i. Sertifikat IKI ditetapkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

diterimanya permohonan penetapan instalasi karantina secara lengkap atau 

sejak diterimanya hasil penilaian instalasi karantina. 

j. Kewenangan penandatangan Sertifikat  IKI dibedakan berdasarkan kelas, yaitu 

: 

1. Kelas A : ditandatangani oleh Kepala Badan, 

2. Kelas B : ditandatangani oleh Kepala Pusat, dan 

3. Kelas C : ditandatangani oleh Kepala UPT BKIPM 

 

3.2. Permohonan Perpanjangan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 

3.2.1. Persyaratan 



a. perorangan atau badan hukum yang mengelola IKI wajib menjaga konsistensi 

penerapan dokumen mutu karantina ikan, kelayakan teknis instalasi karantina, 

dan peruntukan instalasi karantina.  

b. Untuk menjaga konsistensi sebagaimana dimaksud di atas maka dilakukan 

inspeksi dan verifikasi terhadap instalasi karantina ikan.  

c. Hasil inspeksi dan verifikasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

perpanjangan Sertifikat Instalasi Karantina Ikan.  

d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inspeksi dan verifikasi diatur pada 

Bab V. 

 

3.2.2. Tata Cara 

a. IKI perorangan atau badan hukum dapat mengajukan permohonan 

perpanjangan Sertifikat IKI sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum masa 

berlakunya habis.  

b. Pengajuan permohonan perpanjangan IKI harus disertai dengan fotokopi 

Sertifikat IKI yang akan diperpanjang serta melampirkan hasil inspeksi dan 

verifikasi  terakhir.  

c. Kepala BKIPM/ Kepala Puskari/ Kepala UPT BKIPM mengeluarkan Sertifikat 

perpanjangan IKI sesuai dengan kelas IKI yang akan diperpanjang. Apabila 

berdasarkan hasil inspeksi dan verifikasi, instalasi karantina tersebut masih 

konsisten menerapkan dokumen mutu karantina ikan, kelayakan teknis, dan 

peruntukan instalasi karantina.   

d. Apabila hasil inspeksi dan verifikasi menunjukkan bahwa instalasi karantina 

tidak konsisten dalam penerapan dokumen mutu, kelayakan teknis, dan 

peruntukkan instalasi karantina maka Kepala BKIPM/ Kepala Puskari/ Kepala 

UPT BKIPM menerbitkan surat penolakan perpanjangan Sertifikat IKI.  

e. Sertifikat perpanjangan IKI ditetapkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari 

kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan IKI.   

 

 

 

  



BAB IV 

PERSYARATAN DAN TATA CARA MONITORING PENERAPAN DOKUMEN MUTU 

KARANTINA IKAN DAN SURVAILEN HPIK / HPI TERTENTU  

 

4.1. Monitoring Penerapan Dokumen Mutu Karantina Ikan 

4.1.1. Persyaratan 

a. Monitoring penerapan dokumen mutu karantina ikan wajib dilakukan pada IKI 

milik perorangan/ badan hukum yang menerapkan Cara Karantina Ikan yang 

Baik. 

b. Monitoring penerapan dokumen mutu karantina ikan dilakukan untuk 

mengetahui konsistensi penerapan biosekuriti dalam pelaksanaan di IKI. 

c. Monitoring penerapan dokumen mutu karantina ikan dilakukan oleh UPT BKIPM 

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 

 

4.1.2. Tata Cara 

a. Monitoring penerapan dokumen mutu karantina ikan dilaksanakan oleh Pejabat 

PHPI jenjang Ahli di lingkup UPT BKIPM. 

b. Kepala UPT BKIPM menugaskan tim untuk melaksanakan monitoring penerapan 

dokumen mutu karantina ikan ke IKI. 

c. Petugas melakukan monitoring penerapan dokumen mutu, dengan cara 

pemeriksaan dokumen mutu (panduan mutu, prosedur/ SOP/ instruksi kerja 

dan rekaman) dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan CKIB di IKI.  

d. Hasil monitoring penerapan dokumen mutu karantina ikan berupa laporan 

monitoring penerapan dokumen mutu karantina ikan pada suatu IKI 

berdasarkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan CKIB di IKI. 

e. Hasil monitoring penerapan dokumen mutu karantina ikan dilaporkan ke Pusat 

setiap bulan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.  

 

4.2. Survailen HPIK / HPI Tertentu  

4.2.1. Persyaratan 

a. Survailen HPIK/ HPI tertentu wajib dilakukan pada IKI milik perorangan/ badan 

hukum yang menerapkan CKIB. 



b. Survailen HPIK / HPI tertentu dilakukan untuk mengetahui status kesehatan 

ikan di IKI, dengan cara pengambilan contoh uji dan pemeriksaan laboratorium 

sesuai target uji untuk negara/ area tertentu. 

c. UPT BKIPM melakukan pengambilan contoh uji berdasarkan target uji untuk 

persyaratan negara/ area tertentu, dengan ketentuan: 

1. komoditi ekspor dan antar area, maka dilakukan pengambilan contoh uji 

disertai pemeriksaan laboratorium sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 

1 (satu) bulan. 

2. komoditi impor, maka dilakukan pengambilan contoh uji disertai 

pemeriksaan laboratorium pada saat media pembawa masuk di IKI dan 

dilakukan pemeriksaan ulang setelah diterbitkan Laporan Hasil Uji 

laboratorium (LHU), hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian jumlah, 

jenis, dan ukuran media pembawa tersebut selama masa karantina 

sehingga dapat diterbitkan surat pelepasan. 

 

4.2.2. Tata Cara 

a. Survailen dilaksanakan oleh Pejabat PHPI jenjang Ahli dan Terampil di lingkup 

UPT BKIPM yang telah memiliki nomor registrasi pengambil contoh (PPC)/ 

mengikuti pelatihan dasar karantina ikan. 

b. Kepala UPT BKIPM menugaskan tim PPC untuk melaksanakan survailen HPIK/ 

HPI tertentu ke IKI. 

c. PPC melakukan pengambilan contoh uji dengan memperhatikan target bebas 

HPIK untuk pemasukan dari luar negeri, pemasukan/ pengeluaran antar area 

atau bebas HPI tertentu yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.  

d. Pemeriksaan contoh uji dilaksanakan di laboratorium uji UPT BKIPM setempat, 

atau di laboratorium uji lainnya yang telah terakreditasi. 

e. Hasil survailen berupa laporan status HPIK/ HPI tertentu pada suatu IKI 

berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) laboratorium UPT BKIPM, sesuai dengan 

ruang lingkup persyaratan target uji. 

f. Apabila hasil survailen HPIK/ HPI tertentu pada hasil pemeriksaan laboratorium  

bebas HPIK/ HPI tertentu sesuai persyaratan negara/ area tertentu, maka 

dilanjutkan dengan kegiatan inspeksi penerapan CKIB. 



g. Apabila hasil survailen HPIK/ HPI tertentu pada hasil pemeriksaan laboratorium  

ditemukan HPIK/ HPI tertentu maka inspeksi penerapan CKIB ditangguhkan 

sampai hasil survailan bebas HPIK/ HPI tertentu. 

h. Hasil survailan HPIK/ HPI tertentu dilaporkan ke Puskari setiap bulan paling 

lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.   



BAB V 

PERSYARATAN DAN TATA CARA INSPEKSI DAN VERIFIKASI  

PENERAPAN CKIB  

 

 

5.1. Persyaratan 

a. Inspeksi dan verifikasi penerapan CKIB dilakukan untuk memastikan 

konsistensi penerapan dokumen mutu karantina ikan, kelayakan teknis IKI, 

dan peruntukan IKI.  

b. Hasil inspeksi dan verifikasi digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

penerbitan SCKIB dan perpanjangan Sertifikat IKI.  

c. Inspeksi dan verifikasi terhadap IKI milik perorangan/ badan hukum dilakukan 

oleh Pejabat Fungsional PHPI 

d. Tim inspektur terdiri dari sekurang-kurangnya dari 3 (tiga) orang yang 

dipimpin oleh seorang ketua tim. 

 

5.2. Tata Cara 

5.2.1. Persiapan Inspeksi 

a. Inspektur karantina ikan menyiapkan dokumen terkait inspeksi CKIB, yaitu : 

1. Daftar isian (checklist) penerapan CKIB  

2. Form Daftar Hadir Pembukaan dan Penutupan Inspeksi  

3. Form Daftar Temuan Ketidaksesuaian  

b. Inspektur karantina ikan sebelum melaksanakan inspeksi, wajib melakukan 

review terhadap : 

1. Dokumen mutu karantina ikan; 

2. Laporan monitoring penerapan dokumen mutu dan survailen HPIK/ HPI 

tertentu yang dilakukan oleh UPT BKIPM; 

3. Tindakan perbaikan yang dilakukan terkait temuan ketidaksesuaian pada 

inspeksi sebelumnya.     

c. Inspektur karantina ikan mencatat hasil review sebagaimana dimaksud di atas 

untuk dikonfirmasikan pada saat pelaksanaan inspeksi. 

 



5.2.2. Pelaksanaan Inspeksi 

a. Pertemuan pembukaan 

Ketua tim inspeksi CKIB memimpin pertemuan pembukaan pelaksanaan 

inspeksi yang dihadiri oleh manajemen perusahaan dengan tujuan : 

1. Menyerahkan surat tugas inspeksi; 

2. Memperkenalkan tim inspektur karantina ikan; 

3. Pengisian daftar hadir; 

4. Konfirmasi tujuan dan ruang lingkup; 

5. Identifikasi pihak yang bertanggungjawab langsung terkait dengan tujuan 

dan ruang lingkup inspeksi. 

6. Konfirmasi agenda inspeksi yang mencakup peninjauan dokumen mutu, 

peninjauan lapangan, perumusan temuan inspeksi dan pertemuan penutup; 

7. Konfirmasi petugas pendamping peninjauan lapangan dan ruangan khusus 

untuk bekerja; 

8. Konfirmasi ketersediaan dokumen dan rekaman data; 

9. Konfirmasi bahwa inspektur karantina ikan diwajibkan mengambil foto 

sebagai bukti ketidaksesuaian. 

b. Pemeriksaan kesesuaian dokumen mutu karantina ikan 

Inspektur karantina ikan melakukan pengecekan kesesuaian dokumen mutu 

yang meliputi : 

1. Konfirmasi standar operasional prosedur yang tertuang dalam dokumen 

mutu karantina ikan dengan pelaksanaan di masing-masing unit; 

2. Konfirmasi instruksi kerja dengan pelaksanaan pekerjaan; 

3. Pengisian rekaman data yang dilakukan oleh masing-masing unit; 

4. Konfirmasi kebenaran isi rekaman data; 

5. Konfirmasi hasil survailen HPIK/ HPI tertentu oleh UPT BKIPM yang 

tertuang dalam Laporan Hasil Uji (LHU) laboratorium.  

c. Pemeriksaan lapangan 

Inspektur karantina ikan melaksanakan inspeksi lapangan dalam rangka 

verifikasi pelaksanaan CKIB yang meliputi : 

1. Kesesuaian pelaksanaan prosedur kerja dengan SOP dan Instruksi kerja 

yang telah ditetapkan; 



2. Kesesuaian isi rekaman data; 

3. Kesesuaian laporan penggunaan IKI. 

Dalam pelaksanaan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan ini, 

inspektur karantina wajib mengambil bukti fisik yang berupa foto copi 

dokumen atau foto. 

d. Perumusan Hasil Temuan 

Inspektur karantina ikan melakukan pertemuan untuk merumuskan :   

1. Temuan ketidaksesuaian yang ditemukan oleh tim inspeksi; 

2. Konfirmasi kebenaran temuan ketidaksesuaian dan klarifikasi penyebab 

apabila diperlukan. 

3. Hasil temuan ketidaksesuaian akhir.  

e. Pertemuan Penutup 

Ketua tim inspeksi CKIB memimpin pertemuan akhir dengan perorangan/  

manajemen perusahaan, dengan agenda sebagai berikut : 

1. Menyampaikan temuan ketidaksesuaian akhir atas inspeksi penerapan 

CKIB; 

2. Mendiskusikan hasil temuan ketidaksesuaian dengan perorangan/ 

manajemen perusahaan; 

3. Memberikan kesempatan kepada perorangan/ manajemen perusahaan 

untuk mengklarifikasi hasil temuan ketidaksesuaian; 

4. Menyampaikan prosedur dan masa waktu tindakan perbaikan atas temuan 

ketidaksesuaian; 

5. Meminta Perorangan/ manajemen perusahaan menyampaikan rencana dan 

tanggal pelaksanaan tindakan perbaikan temuan ketidaksesuaian; 

6. Menyepakati tanggal batas akhir tindakan perbaikan temuan 

ketidaksesuaian; 

7. Penandatangan form Temuan Ketidaksesuaian Inspeksi CKIB.   

 

5.2.3. Laporan Hasil Inspeksi 

Ketua tim inspeksi CKIB membuat laporan hasil pelaksanaan inspeksi kepada 

Kepala UPT BKIPM selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanakan 



inspeksi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 dan 

melampirkan : 

a. Surat tugas inspeksi. 

b. Daftar hadir pembukaan dan penutupan inspeksi. 

c. Daftar temuan ketidaksesuaian. 

 

5.2.4. Tindak Lanjut Temuan Ketidaksesuaian  

a. IKI milik perorangan/ badan hukum yang sudah diinspeksi dan ditemukan 

ketidaksesuaian, wajib menyampaikan hasil tindakan perbaikan sesuai dengan 

rencana  penyelesaian tindakan perbaikan yang tertera di dalam Daftar Temuan 

Ketidaksesuaian, beserta berkas pendukung lainnya kepada Kepala UPT BKIPM 

setempat.  Perbaikan yang dilakukan oleh perorangan/ perusahaan baik yang 

bersifat fisik maupun dokumen, mengikuti format Laporan Tindakan Perbaikan.  

b. Kepala UPT BKIPM menugaskan Inspektur Karantina Ikan yang melaksanakan 

inspeksi pada IKI milik perorangan/ badan hukum tersebut untuk  melakukan 

verifikasi tindakan perbaikan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah 

menerima laporan tindakan perbaikan dari perorangan/ badan hukum.  

c. Apabila tindakan perbaikan telah sesuai dengan temuan ketidaksesuaian, 

Inspektur Karantina Ikan UPT BKIPM setempat membuat dan menandatangani 

Berita Acara Hasil Verifikasi serta laporan hasil verifikasi. 

d. Kepala UPT BKIPM menyampaikan hasil verifikasi tindakan perbaikan temuan 

ketidaksesuaian kepada Kepala Puskari, dengan melampirkan Berita Acara Hasil 

Verifikasi dan laporan hasil verifikasi.     

e. Apabila dalam kurun waktu yang telah disepakati, perorangan/ badan hukum 

belum melakukan tindakan perbaikan atau telah melakukan tindakan perbaikan 

tetapi belum sesuai dengan temuan ketidaksesuaian, Kepala Puskari/ Kepala UPT 

BKIPM dapat memberikan perpanjangan waktu tindakan perbaikan selama-

lamanya 1 (satu) bulan berdasarkan laporan ketua tim inspeksi.  Surat 

perpanjangan masa perbaikan temuan inspeksi dibuat sesuai contoh. 

f. Apabila perorangan/ badan hukum dalam masa 1 (satu) bulan perpanjangan 

setelah batas waktu tindakan perbaikan yang disepakati tidak melakukan tindakan 

perbaikan, ketua tim inspeksi membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada 



Kepala UPT BKIPM (untuk CKIB kelas C) Kepala Puskari (untuk CKIB kelas B dan 

A). Selanjutnya kepala Kepala UPT-BKIPM/ Kepala Pusakari bersurat resmi untuk 

membatalkan keikutsertaan perorangan/ badan hukum tersebut dalam program 

CKIB.    

BAB VI 

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKAT 

CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK 

 

 

6.1. Persyaratan 

Penerbitan SCKIB dapat dilakukan terhadap Instalasi Karantina Ikan milik 

perorangan/ badan hukum apabila hasil survailen tidak ditemukan HPIK/ HPI 

tertentu serta hasil inspeksi dan verifikasi penerapan CKIB telah konsisten dalam 

menerapkan CKIB. 

 

6.2. Tata Cara 

a. Puskari melaksanakan evaluasi terhadap penerapan CKIB di IKI milik 

perorangan/ badan hukum. 

b. Penerbitan SCKIB didasarkan dari hasil penilaian IKI dan inspeksi, kemudian 

dilakukan uji sanding terhadap hasil penilaian IKI dan inspeksi yang diperoleh. 

Uji sanding tersebut untuk menentukan klasifikasi CKIB. 

 

Matriks Penilaian Klasifikasi SCKIB  

 

 



Keterangan: 

A   :  SCKIB kelas A, perorangan atau badan hukum dapat melakukan 

kegiatan lalulintas ekspor ke negara manapun, impor dan antar area. 

B   :  SCKIB kelas B, perorangan atau badan hukum dapat melakukan 

kegiatan lalulintas ekspor ke negara bersyarat terbatas 

C   :  SCKIB kelas C, perorangan atau badan hukum hanya dapat melakukan 

kegiatan lalulintas ekspor dan antar area. 

 

c. Kewenangan penandatangan SCKIB dibedakan berdasarkan klasifikasi CKIB, 

yaitu : 

1. SCKIB Kelas A : ditandatangani oleh Kepala Badan, 

2. SCKIB Kelas B : ditandatangani oleh Kepala Pusat, dan 

3. SCKIB Kelas C : ditandatangani oleh Kepala UPT-BKIPM 

d. SCKIB berlaku selama 1 (satu) tahun. 

 

6.3. Manfaat dan Konsekuensi 

a. Manfaat : 

IKI milik perorangan/ badan hukum yang telah memperoleh SCKIB serta 

melaksanakan CKIB secara konsisten dan bebas HPI/ HPIK tertentu , akan 

mendapatkan manfaat: 

1. didaftarkan/ diregistrasikan di negara tujuan sebagai Unit Usaha 

Perikanan (Perorangan atau Badan Hukum) yang telah memenuhi syarat 

dan terpercaya untuk melakukan ekspor oleh Competent Authority (CA);  

2. mendapatkan layanan sertifikasi kesehatan ikan secara cepat oleh UPT 

BKIPM. 

3. dikenakan imbalan jasa yang lebih rendah, dibandingkan dengan yang 

belum memperoleh SCKIB. 

b. Konsekuensi 

1. Apabila pada IKI milik perorangan/ badan hukum ditemukan HPIK/ HPI 

tertentu, dan tidak konsisten dalam penerapan CKIB, maka akan 

dikenakan konsekuensi sebagai berikut: 



a) perorangan atau badan hukum melakukan tindakan perbaikan  

terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan oleh inspektur, 

b) apabila tindakan perbaikan belum terpenuhi, maka tidak 

diperbolehkan melakukan pengiriman dan/ atau ekspor ke area/ 

negara tujuan yang mempersyaratkan jenis penyakit tertentu, 

c) melakukan kajian ulang terhadap pengendalian HPIK/ HPI tertentu 

melalui contingency plan, dan penentuan analisis risiko. 

2. Apabila IKI milik perorangan/ badan hukum yang telah mendapatkan 

SCKIB tidak terdapat kegiatan produksi, maka SCKIB tidak dibekukan 

dengan ketentuan IKI tersebut wajib menjaga konsistensi penerapan 

CKIB dan dilakukan monitoring oleh UPT BKIPM. 

  



VII. PENUTUP 

 

Keberhasilan Sertifikasi CKIB, sangat tergantung pada pemahaman dan 

kesadaran pelaku usaha dalam konsistensi penerapan CKIB pada IKI, serta 

kemampuan dan komitmen seluruh petugas karantina ikan dalam memberikan 

pelayanan yang baik kepada masyarakat pengguna jasa karantina ikan.  

Semakin banyak IKI yang tersertifikasi CKIB, berarti akan semakin 

banyak komoditi ikan dilalulintaskan yang terjamin kesehatannya. Diharapkan 

dengan Sertifikasi CKIB dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi 

keberhasilan pembangunan perikanan di Indonesia.mbar Pe 

 

 

 

ngesahan 

  



  

KEPUTUSAN 
KEPALA PUSAT KARANTINA DAN KEAMANAN HAYATI IKAN 

     NOMOR KEP   47/BKIPM.2/IV/2016 
       

TENTANG 
 

PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) 
TAHUN ANGGARAN 2016 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA PUSAT KARANTINA DAN KEAMANAN HAYATI IKAN,  

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang 
Baik (SCKIB) pada Instalasi Karantina Ikan (IKI) milik 
perorangan atau badan hukum guna menghasilkan ikan 
yang sehat, bermutu, tertelusur dan memenuhi 
persyaratan negara tujuan, serta persyaratan karantina 
ikan untuk impor dan/ atau antar area; 

  b. bahwa diperlukan suatu acuan bagi UPT BKIPM, 
perorangan atau badan hukum dalam Sertifikasi CKIB; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Pusat Karantina dan Keamanan 
Hayati Ikan tentang Pedoman Teknis Sertifikasi CKIB. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3482); 

  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4197); 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN 
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041 

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 35113282  

LAMAN : http//www.bkipm.kkp.go.id, POS ELEKTRONIK : bkipm@bkipm.kkp.go.id 

 

4. Peraturan . . .   



  4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang 
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  
PER.05/MEN/2005 tentang Tindakan Karantina Ikan 
untuk  Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Ikan 
Karantina; 

  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk 
Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan 
Karantina Dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area Ke Area 
Lain Di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia Nomor PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, 
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; 

  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan dan Bentuk 
Dokumen Tindakan Karantina Ikan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148); 

  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1161); 

  11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.80/MEN/2015 tentang Penetapan Jenis - Jenis 
Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media 
Pembawa, dan Sebarannya; 

  13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
KEP.81/MEN/2015 tentang tentang penetapan area yang 
tidak bebas penyakit ikan karantina, golongan, dan media 
pembawanya di dalam wilayah negara Republik 
indonesia. 

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN. . .   



 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KARANTINA DAN KEAMANAN 

HAYATI IKAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS SERTIFIKASI 
CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK (CKIB) TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Sertifikasi Cara Karantina Ikan 
yang Baik (CKIB) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan Kepala Pusat ini. 

KEDUA : Pedoman Teknis Sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik 
(CKIB) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud diktum 
KESATU digunakan sebagai acuan dalam proses sertifikasi 
cara karantina ikan yang baik. 

KETIGA : Keputusan Kepala Pusat ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

No. Jabatan Par1 Sekretaris 

Lembar Pengesahan 

No Pejabat Paraf 

1. Kabid Inspeksi, Verifikasi dan 

Monitoring 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  01 April  2016 
 

 

KEPALA PUSAT KARANTINA DAN KEAMANAN  
HAYATI IKAN,  
      
ttd 
 
 
RIZA PRIYATNA 
 


	a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan;
	b. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan hukum;
	c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), untuk pemohon perorangan;
	2. Fotokopi akte pendirian perusahaan dan fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, untuk pemohon badan hukum;
	3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
	4. Surat keterangan kepemilikan/ surat perjanjian kontrak/ sewa (format sebagaimana terlampir);
	5. Surat keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota atau Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha di bidang perikanan, untuk pemohon perorangan atau badan hukum;
	6. Dokumen mutu karantina ikan.
	Keterangan:


