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KATA PENGANTAR 

 

 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 

berkat rahmat dan karunia-Nya Pedoman Sarana dan Prasarana 

Instalasi Karantina Ikan (IKI) dapat diselesaikan dengan lancar. 

Tindakan pemusnahan merupakan salah satu tindakan karantina ikan 

yang sangat penting dalam upaya meminimalkan risiko masuk dan 

tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) ke dalam 

wilayah Republik Indonesia.  

Pedoman ini disusun dalam rangka memberikan acuan bagi Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan (UPT-KIPM) dan pelaku usaha perikanan dalam 

penetapan kelayakan dan sertifikasi IKI.  

Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di 

masa yang akan datang, dan semoga pedoman ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang memerlukan. 

 

 

Jakarta,   2016 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina 

Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina Ikan mempunyai tugas dan fungsi 

melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan 

karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri serta 

keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal 

tersebut, Karantina Ikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam 

rangka melindungi negara dari ancaman masuk dan tersebarnya hama dan 

penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di 

wilayah Republik Indonesia, yang berpotensi merusak kelestarian sumberdaya 

hayati perikanan, yang dapat mengakibatkan  penurunan produksi perikanan 

nasional.  

Pelaksanaan tindakan karantina ikan dilakukan di tempat pemasukan/ 

pengeluaran atau di luar tempat pemasukan/ pengeluaran baik di dalam 

maupun di luar Instalasi Karantina Ikan (IKI) yang telah ditetapkan. Instalasi 

Karantina Ikan yang selanjutnya disebut IKI menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 15/ PP /2002 (Pasal 1 ayat 22) adalah tempat beserta segala sarana dan 

fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan 

karantina terhadap media pembawa HPIK/ HPI dipersyaratkan. Pelaksanaan 

tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK/HPI dipersyaratkan di IKI 

dilakukan dalam rangka: 

a. Mendeteksi terhadap adanya infeksi HPIK/HPI dipersyaratkan pada media 

pembawa. 

b. Membebaskan/ mensucihamakan media pembawa dari HPIK/ HPI 

dipersyaratkan. 

c. Menjamin media pembawa telah memenuhi jaminan kesehatan ikan yang 

akan dilalulintaskan. 



 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan                               

Nomor: 33/PERMEN-KP/2014 tentang IKI, agar media pembawa yang 

dikenakan tindakan karantina di IKI tidak menyebarkan HPIK/ HPI 

dipersyaratkan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, 

maka pengelolaan IKI dilakukan dengan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB). 

Suatu IKI milik kementerian, perorangan/ badan hukum dapat ditetapkan 

apabila telah memenuhi sarana dan prasarana yang dipersyaratkan, 

sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya pedoman sarana dan 

prasarana IKI yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan IKI.   

 

B. Tujuan                                                                                                            

Tujuan penyusunan Pedoman Sarana dan Prasarana IKI ini adalah : 

1. Sebagai pedoman bagi pelaksana teknis Badan Karantina Ikan 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam 

melakukan penetapan IKI, 

2. Agar Instalasi karantina milik perorangan/ badan hukum mengetahui 

sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dalam penetapan Instalasi 

Karantina Ikan.  

 

C. Pengertian dan Istilah 

1. Instalasi Karantina Ikan yang selanjutnya disebut IKI adalah tempat 

beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan 

untuk melaksanakan tindakan karantina.  

2. Instalasi Karantina Ikan milik Kementerian yang selanjutnya disebut IKI 

Kementerian adalah instalasi karantina yang dibangun oleh Kementerian 

Kelautan dan Perikanan dan telah ditetapkan dalam bentuk Sertifikat 

Instalasi Karantina Ikan yang pengelolaannya dilakukan oleh UPT KIPM 

3. Instalasi Karantina Ikan milik Perorangan atau Badan Hukum yang 

selanjutnya disebut IKI Perorangan atau Badan Hukum adalah instalasi 

karantina yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum dan telah 



ditetapkan dalam bentuk Sertifikat IKI, yang pengelolaannya dibawah 

pengawasan UPT KIPM.   

4. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang karantina ikan. 

5. Tindakan karantina ikan yang selanjutnya disebut tindakan karantina 

adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya 

hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke 

area lain di dalam negeri atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  

6. Hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut HPIK adalah 

semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/ atau telah 

terdapat hanya di area tertentu di wilayah Republik Indonesia yang dalam 

waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio ekonomi atau 

yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. 

7. Hama dan Penyakit Ikan (HPI) yang dipersyaratkan 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. 

8. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya 

disebut media pembawa adalah ikan dan/ atau benda lain yang dapat 

membawa hama dan penyakit ikan karantina. 

9. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur 

hidupnya berada di dalam air dalam keadaan hidup atau mati termasuk 

bagian-bagiannya. 

10. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi 

penyebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina. 

11. Sarana instalasi karantina adalah segala peralatan/ fasilitas dan bahan 

yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan karantina di instalasi 

karantina. 

12. Biosecurity adalah suatu upaya atau langkah-langkah untuk mencegah 

dan/ atau mengurangi resiko masuk dan tersebarnya agen penyakit ikan.      



 

D. Dasar Hukum 

Dasar hukum perangkat perundangan penyusunan Pedoman Sarana dan 

Prasarana Instalasi Karantina Ikan adalah :  

1. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 

2. PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan 

3. Permen KP Nomor PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan 

untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Luar Negeri dan dari suatu 

area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia 

4. Permen KP No. 25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan 

Hasil Perikanan 

5. Permen KP No. 33/PERMEN-KP/2014 tentang Instalasi Karantina Ikan 

6. Permen KP No.32 /PERMEN-KP/2015 pengganti  Permen No.46/2014 

tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Masuk 

ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pedoman ini meliputi; klasifikasi IKI, standar sarana dan 

prasarana IKI, serta denah IKI. 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KLASIFIKASI INSTALASI KARANTINA IKAN  

 

 Instalasi Karantina Ikan adalah tempat beserta segala sarana dan 

fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan 

karantina. Untuk melakukan penetapan kelayakan IKI dibedakan berdasarkan 

klasifikasi IKI, hal ini diperlukan karena sarana serta fasilitas IKI yang 

digunakan pada media pembawa hidup, mati dan benda lain mempunyai 

spesifikasi dan tingkat risiko yang berbeda. 

Berdasarkan klasifikasinya, IKI dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: IKI 

berdasarkan peruntukan, dan IKI berdasarkan kepemilikkan. 

 

A. IKI Berdasarkan Peruntukan  

Klasifikasi IKI berdasarkan peruntukannya, dibedakan menjadi :  

 

1. IKI untuk media pembawa hidup  

 Tempat beserta segala sarana dan fasilitasnya yang diperuntukan 

khusus untuk media pembawa hidup berupa; ikan air tawar/laut, 

udang tawar/ laut, moluska, kura-kura, labi-labi, dan lain-lain. 

 

2. IKI untuk media pembawa mati 

 Tempat beserta segala sarana dan fasilitasnya diperuntukan khusus 

untuk media pembawa mati berupa; ikan dalam bentuk bahan baku 

(raw material), umpan, dan olahan dalam kondisi segar/beku. 

 

3. IKI untuk benda lain 

 Tempat beserta segala sarana dan fasilitasnya diperuntukan khusus 

untuk benda lain berupa; tepung ikan, bahan pembuat pakan ikan, 

minyak ikan, kista artemia, bahan pathogenik, bahan biologik dan 

lain–lain. 

 



 

B. IKI Berdasarkan Kepemilikan  

Klasifikasi IKI berdasarkan kepemilikan dibedakan menjadi : 

1. IKI milik Kementerian adalah Instalasi Karantina yang dibangun oleh 

pemerintah dan pengelolaannya dilakukan oleh UPT KIPM, 

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

secara perorangan atau badan hukum. 

 

C. Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan 

Sertifikat IKI diterbitkan berdasarkan hasil penilaian IKI yang dinyatakan 

layak, adapun IKI yang dinyatakan layak yaitu mempunyai nilai pada grade A, B 

atau C (bentuk sertifikat IKI terlampir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

STANDAR SARANA DAN PRASARANA INSTALASI KARANTINA IKAN 

 

 

Suatu tempat dapat ditetapkan sebagai IKI apabila telah memenuhi 

standar sarana dan prasarana IKI yang dipersyaratkan. Adapun standar 

tersebut meliputi persyaratan teknis IKI secara umum dan utama. 

 

A. Persyaratan Teknis 

Persyaratan teknis yang wajib dipenuhi pada IKI untuk ikan hidup, ikan 

mati, dan benda lain yaitu : 

 

1. Lokasi  

Lokasi yang digunakan sebagai IKI harus layak dan harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

 

a. Bebas dari banjir 

IKI harus bebas banjir, hal ini bertujuan untuk: 

1) Menghindari adanya kerusakan terhadap sarana dan fasilitas di 

IKI, sehingga mengakibatkan sarana dan fasilitas tersebut tidak 

dapat digunakan, 

2) Menghindari adanya kontaminasi silang terhadap media 

pembawa HPIK/ HPI dipersyaratkan yang ditampung/ dipelihara 

selama masa karantina  di IKI,  

3) Menghindari tersebarnya HPIK/ HPI dipersyaratkan ke 

lingkungan sekitar selama masa karantina  di IKI. 

 

b. Mudah diakses oleh sarana transportasi 

IKI mudah dijangkau oleh sarana transportasi darat atau air atau 

udara. 

 



 

c. Memiliki sumber air yang cukup dan berkualitas baik. 

1) IKI berada pada lokasi yang mudah mendapatkan air 

berkualitas baik.  

2) Air yang digunakan dalam proses tindakan karantina harus 

layak dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun air yang 

dipergunakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a) Bebas dari mikroba patogen, 

b) Bebas bahan pencemar fisika maupun kimia, 

c) Tersedia dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu, 

d) Memenuhi persyaratan standar baku mutu air. 

 

d. Berada pada lingkungan yang tidak tercemar   

IKI yang berada pada lingkungan yang tidak tercemar dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya risiko dan kerugian akibat adanya 

kontaminasi cemaran dari lingkungan sekitar dan dari IKI ke 

lingkungan sekitar.  

 

e. Memiliki pengelolaan untuk air limbah  

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan di IKI wajib dilakukan 

pengelolaan terlebih dahulu sebelum dibuang/ disalurkan ke 

perairan umum, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 

kontaminasi penyakit ke lingkungan perairan umum. 

 

2. Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia di IKI bertugas untuk menjalankan kegiatan baik 

di bidang umum dan teknis IKI. Agar pelaksanaan operasional di IKI 

dapat berjalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka IKI 

milik Kementerian/ perorangan/ badan hukum wajib menunjuk  

 



 

penanggung jawab teknis. Adapun persyaratan untuk penanggung 

jawab teknis IKI yaitu sebagai berikut : 

a. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang perikanan atau biologi, 

b. Mempunyai kompetensi pengelolaan IKI, 

c. Telah dilatih dan disertifikasi kompetensinya, atau, 

d. Memiliki keterangan kemampuan teknis pengelolaan IKI dari UPT 

setempat. 

 

3. Standar Sarana dan Prasarana Utama 

Merupakan standar sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi di IKI. 

Berdasarkan jenis media pembawa dapat dibedakan adalah sebagai 

berikut: sarana dan prasarana IKI hidup, sarana dan prasarana IKI 

mati, dan sarana dan prasarana IKI benda lain. 

 

a. Sarana dan Prasarana IKI Hidup 

Untuk sarana dan prasarana IKI hidup dibagi berdasarkan; 

persyaratan dan standar sarana prasarana ikan hidup lebih lanjut 

dijelaskan di bawah ini. 

 

1) Persyaratan Sarana dan Prasarana Ikan Hidup 

Sarana dan prasarana di IKI untuk media pembawa ikan hidup 

harus memenuhi persyaratan: 

 

a) Bangunan dibuat dengan denah yang sesuai untuk IKI 

hidup, dan dibuat terpisah antar ruang atau tempat yang 

dilengkapi dengan sarana - sarana : pemeriksaan, 

pengasingan dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan, 

pengelolaan sumber air, pengolahan limbah dan sarana 

pendukung lainnya,  

 



 

b) Luas bangunan dan sarana instalasi karantina ikan 

disesuaikan dengan jenis dan jumlah media pembawa yang 

akan dikenakan tindakan karantina di instalasi karantina 

tersebut, 

c) Bangunan harus tertutup, permanen atau semi permanen 

yang kokoh dengan atap kuat dan tidak bocor, 

d) Dinding harus dibuat khusus agar mudah dibersihkan serta 

dapat meminimalisasi akumulasi kotoran, 

e) Lantai tidak boleh berpori, dibuat dengan kemiringan 

tertentu dan mengarah ke saluran pembuangan, sehingga 

tidak memungkinkan terjadi genangan di lantai, 

f) Pencahayaan harus memadai intensitasnya, agar mudah 

dalam pengamatan media pembawa, 

g) Pada pintu gerbang dilengkapi dengan bak celup roda 

kendaraan atau penyemprot roda yang  diberi cairan 

desinfektan, 

h) Memiliki 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar ke 

instalasi karantina untuk mencegah kontaminasi silang. 

Dilengkapi dengan wastafel dengan cairan pembersih 

tangan dan/ atau cairan desinfektan serta foot dip bath 

yang berisi cairan desinfektan, 

i) Tersedia ruang tempat bongkar muat barang yang mudah 

dibersihkan dan dikeringkan, 

j) Dilengkapi dengan pintu darurat (emergency exit) dan 

standar keselamatan, keamanan kerja (K3), 

k) Dinding bak/ akuarium harus kedap air/ tidak bocor, mudah 

dibersihkan dan dikeringkan, 

l) Jarak baris antar wadah penampungan ikan dengan wadah  

 

 



 

m) penampungan ikan lainnya atau antar wadah penampungan 

ikan dengan dinding yaitu minimal  75 cm,  

n) Saluran pembuangan dari ruangan/ bak/ akuarium harus 

mudah dibersihkan dan dikeringkan, 

o) Permukaan saluran pembuangan harus baik dan tidak 

berpori, serta harus dilengkapi dengan saringan agar media 

pembawa tidak keluar, 

p) Dilengkapi dengan bak/ kolam penampungan limbah yang 

mampu menampung seluruh limbah cair buangan dari IKI. 

Apabila pengelolaan limbah dilakukan oleh pihak ketiga 

maka perlu disertakan surat keterangan dari pihak ketiga 

bahwa perusahaan tersebut memiliki ijin untuk mengelola 

limbah. 

 

2) Standar Sarana dan Prasarana Ikan Hidup 

a) IKI hidup wajib dilengkapi sarana yang sesuai dengan 

peruntukannya dalam melaksanakan tindakan karantina di 

IKI, denah IKI.  

b) Untuk tindak karantina ikan di IKI hidup milik Kementerian 

wajib dilengkapi paling sedikit 5 (lima) sarana, yaitu; sarana 

pemeriksaan laboratorium, sarana pengasingan dan 

pengamatan, sarana perlakuan, sarana penahanan, dan 

sarana pemusnahan.  

c) Sedangkan untuk IKI hidup milik perorangan atau badan 

hukum wajib dilengkapi paling sedikit 3 (tiga) sarana, yaitu; 

sarana pengasingan dan pengamatan, sarana perlakuan, 

dan sarana pemusnahan.  

 

 

 



 

3) Persyaratan standar sarana IKI hidup harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut : 

 

a) Sarana Pemeriksaan Laboratorium 

(1) Sarana pemeriksaan laboratorium pada instalasi 

karantina berfungsi sebagai tempat untuk melakukan 

rangkaian kegiatan mendeteksi/ mendiagnosa penyakit 

dan/ atau pengukuran kualitas air,  

(2) Sarana keberadaannya harus terpisah dengan ruangan 

lain serta terjaga kebersihannya, 

(3) Pemeriksaan laboratorium meliputi; pemeriksaan 

parasit, jamur/ mikotik, bakteri dan virus terhadap 

media pembawa HPIK/ HPI dipersyaratkan.  

(4) IKI milik Kementerian wajib memiliki sarana 

pemeriksaan/ pengujian laboratorium. 

 

b) Sarana Pengasingan dan Pengamatan  

(1) Tindakan karantina berupa masa karantina dilakukan di 

ruang khusus pengasingan dan pengamatan, kegiatan 

ini dilakukan selama 14 hari.  

(2) Sarana untuk pengasingan dan pengamatan harus 

dilengkapi:  

(a) Wadah pemeliharaan, seperti: bak fiber/ akuarium/ 

bak beton dengan ketentuan: 

(b) Mempunyai kualitas yang baik dan terbuat dari 

material yang kokoh, kedap air dan mudah 

dibersihkan, 

(c) Bentuk, jumlah dan volume wadah pemeliharaan 

harus disesuaikan dengan sifat biologi ikan yang 

diasingkan & diamati, 



 

(d) Dilengkapi peralatan – peralatan yang mendukung 

kegiatan pengasingan dan pengamatan, yaitu; 

aerasi, serok, alat penyiphon, serta peralatan 

pendukung lainnya. 

(e) Peralatan yang digunakan didalam satu ruangan 

tidak boleh digunakan  di ruangan lain  

(f) Area tersebut harus terjaga kebersihannya dan 

bebas dari kontaminasi penyakit.  

 

c) Sarana Perlakuan 

(1) Tindakan karantina berupa perlakuan/ pengobatan 

dilakukan terhadap media pembawa yang terindikasi 

HPIK golongan II berdasarkan hasil pengujian 

laboratorium.  

(2) Sarana untuk perlakuan harus dilengkapi:  

(a) Wadah perlakuan, seperti: bak fiber/ akuarium/ bak 

beton dengan ketentuan:  

i. Mempunyai kualitas yang baik dan terbuat dari 

material yang kokoh, kedap air dan mudah 

dibersihkan, 

ii. Bentuk, jumlah dan volume wadah 

pemeliharaan harus disesuaikan dengan sifat 

biologi dan persyaratan sebagaimana masing-

masing komoditas.  

(b) Dilengkapi peralatan – peralatan yang mendukung 

kegiatan perlakuan, yaitu; aerasi, serok, alat 

penyiphon, serta peralatan pendukung lainnya.  

(c) Peralatan yang digunakan didalam satu ruangan 

tidak boleh digunakan  di ruangan lain  



(d) Area tersebut harus terjaga kebersihannya dan 

bebas dari kontaminasi penyakit.  

 

d) Sarana Penahanan  

(1) Sarana penahanan adalah sarana yang digunakan 

untuk penahanan media pembawa apabila ditemukan 

ketidaksesuaian dokumen dan/ atau dokumen tidak 

lengkap dan/ atau ditemukannya HPIK/ HPI 

dipersyaratkan pada media pembawa. 

(2) Sarana untuk penahanan dilengkapi:  

(a) Wadah penahanan, seperti: bak fiber/ akuarium/ 

bak beton dengan ketentuan:  

(b) Mempunyai kualitas yang baik dan terbuat dari 

material yang kokoh, kedap air dan mudah 

dibersihkan, 

(c) Bentuk, jumlah dan volume wadah pemeliharaan 

harus disesuaikan dengan sifat biologi dan 

persyaratan sebagaimana masing-masing 

komoditas,  

(d) Dilengkapi peralatan – peralatan yang mendukung 

kegiatan pengasingan dan pengamatan, yaitu; 

aerasi, serok, alat penyiphon, serta peralatan 

pendukung lainnya, 

(e) Peralatan yang digunakan didalam satu ruangan 

tidak boleh digunakan  di ruangan lain,  

(f) Area tersebut harus terjaga kebersihannya dan 

bebas dari kontaminasi penyakit,  

(g) Instalasi karantina kementerian yang sudah 

ditetapkan wajib memiliki fasilitas sarana 

penahanan    dan    apabila    Instalasi     karantina  

 



 

kementerian belum ditetapkan, maka penahanan 

dilakukan di instalasi milik perorangan/ badan 

hukum dibawah pengawasan karantina kementrian.  

 

e) Sarana Pemusnahan  

(1) Sarana pemusnahan adalah tempat khusus yang 

digunakan untuk pembakaran dan/ atau pemendaman 

(burial) media pembawa yang diduga terinfeksi oleh 

HPIK/ HPI dipersyaratkan,  

(1) Sarana pemusnahan dapat berupa; incinerator, 

autoclave, tempat pembakaran, dan tempat 

pemendaman, 

(2) Pemusnahan dilakukan terhadap media pembawa dan 

kemasannya yang busuk, rusak, terinfeksi HPIK  

golongan I, tidak dapat disucihamakan dari HPIK 

golongsn II dan/ atau ditolak tapi tidak segera dibawa 

ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau 

dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu 

yang ditetapkan. 

 

b. Sarana dan Prasarana Instalasi Karantina Ikan Mati 

Untuk sarana dan prasarana IKI mati berdasarkan; persyaratan dan 

standar sarana prasarana ikan mati lebih lanjut dijelaskan di              

bawah ini. 

 

1) Persyaratan Sarana dan Prasarana IKI Ikan Mati 

Sarana dan prasarana di IKI untuk media pembawa ikan mati 

harus memenuhi persyaratan: 

a) Bangunan dibuat dengan denah yang sesuai untuk instalasi 

karantina ikan mati, dan dibuat terpisah antar ruang atau 



tempat yang dilengkapi dengan sarana - sarana : 

pemeriksaan, pengasingan dan pengamatan, pemusnahan, 

pengelolaan sumber air, penanganan limbah dan sarana 

pendukung lainnya,  

b) Luas bangunan dan sarana IKI disesuaikan dengan jenis  

dan jumlah ikan/ media pembawa yang akan dikenakan 

tindakan karantina di IKI tersebut, 

c) Bangunan harus tertutup, permanen atau semi permanen 

yang kokoh dengan atap kuat dan tidak bocor, 

d) Memilki bangunan yang cukup kokoh dan dapat melindungi 

media pembawa dari pengaruh luar dan kontaminasi serta 

dapat mencegah tersebarnya HPIK keluar dari instalasi 

karantina ke lingkungan;  

e) Rancangan (design) lantai harus dibuat khusus agar mudah 

dibersihkan serta dapat meminimalisasi akumulasi kotoran 

dan limbah cair lainnya; 

f) Terdapat ruang anterom atau ruang antara yang digunakan 

untuk mengganti pakaian khusus bagi pekerja sebelum 

memasuki instalasi karantina; 

g) Memiliki 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar ke 

instalasi karantina untuk mencegah kontaminasi silang. 

Dilengkapi dengan wastafel dengan cairan pembersih 

tangan dan/ atau cairan desinfektan serta foot dip bath 

yang berisi cairan desinfektan, 

h) Tersedia ruang tempat bongkar muat barang yang mudah 

dibersihkan dan dikeringkan, bebas debu, tidak berlumpur 

dan memiliki atap/ kanopi, dilengkapi dengan penerangan 

listrik yang memadai, 

i) Emplacement  untuk docking/ parkir container harus cukup 

kokoh dan memiliki rancang bangun yang mudah, 

 



 

j)  dibersihkan dan untuk tindak pensucihamaan apabila 

diperlukan,  

k) Terdiri dari ruangan atau bangunan yang dilengkapi fasilitas 

yang sesuai dengan jenis media pembawa (segar, beku, 

kering) yang memenuhi persyaratan biosecurity, 

l) Pallet yang digunakan terbuat dari bahan yang kuat, mudah 

dibersihkan dan didesinfeksi seperti metal anti karat, fiber 

glass atau plastik, 

m) Semua peralatan yang digunakan di dalam fasilitas cold 

storage harus terbuat dari bahan plastik atau metal anti 

karat, 

n) Mempunyai peralatan dan program pengendalian serangga 

dan tikus, 

o) Untuk  media pembawa berupa produk beku instalasi 

karantina harus dilengkapi dengan cold storage dengan 

persyaratan adalah sebagai berikut:  

(1) Mampu mempertahankan suhu bagian dalam (internal 

temperature) kurang dari -18 °C dan sistem pendingin 

harus mampu mendinginkan secara merata misalnya 

dilengkapi dengan air circulator (blower) , 

(2) Harus dilengkapi dengan alat pengukur suhu dan 

kelembaban yang mudah terbaca, berada di bagian luar 

cold storage, 

(3) Letak bangunan harus ditata sedemikian rupa agar 

memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, 

memudahkan pengaturan drainase dan penampungan 

limbah. 

 

 

 



 

2) Standar Sarana dan Prasarana IKI Ikan Mati 

a) IKI mati wajib dilengkapi sarana untuk tindakan karantina 

yang harus disesuaikan dengan peruntukan instalasi 

karantina, 

b) Untuk tindak karantina ikan di IKI mati milik Kementerian 

wajib dilengkapi paling sedikit 4 (lima) sarana, yaitu: sarana 

pemeriksaan laboratorium, sarana pengasingan, sarana 

penahanan, dan sarana pemusnahan,  

c) Sedangkan IKI mati perorangan atau badan hukum paling 

sedikit wajib dilengkapi dengan 2 sarana yaitu: sarana 

pengasingan dan sarana pemusnahan. 

 

3) Persyaratan standar sarana IKI mati harus memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a) Sarana Pemeriksaan Laboratorium 

(1) Sarana pemeriksaan laboratorium pada IKI berfungsi 

sebagai tempat untuk melakukan rangkaian kegiatan 

mendeteksi/ mendiagnosa penyakit,  

(2) Keberadaannya harus terpisah dengan ruangan lain 

serta terjaga kebersihannya.  

(3) Pengujian laboratorium meliputi pemeriksaan 

organoleptik, formalin, logam berat, dan mikrobiologi 

pada media pembawa, 

(4) Sarana pemeriksaan laboratorium wajib dimiliki oleh IKI 

Kementerian. 

 

b) Sarana Pengasingan dan Pengamatan 

(1) Sarana pengasingan dan pengamatan adalah sarana 

yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

 



 

(2)  pengasingan dan pengamatan selama masa karantina 

ikan.  

(3) Sarana yang harus ada adalah rak atau pallet untuk 

meletakkan dan menyimpan ikan selama di ruang 

pengasingan dan pengamatan.  

(4) IKI mati untuk ikan segar dan beku diperlukan fasilitas 

cold storage dengan suhu diatur sesuai dengan 

kebutuhan jenis komoditasnya.  

(5) Kapasitas volume cold storage disesuaikan dengan 

jumlah dan jenis media pembawa yang akan dikenakan 

tindakan karantina.  

(6) IKI mati untuk ikan kering, sarana ruang harus 

dilengkapi dengan pengatur kelembaban udara. 

 

c) Sarana Penahanan  

(1) Sarana penahanan adalah sarana yang digunakan 

untuk menahan media pembawa apabila ditemukan 

ketidaksesuaian dokumen dan/ atau dokumen tidak 

lengkap dan/ atau ditemukannya HPIK/ HPI 

dipersyaratkan pada media pembawa.  

(2) Sarana penahanan dapat berupa cold storage atau 

ruangan dengan suhu yang dapat diatur sesuai dengan 

jenis komoditasnya.  

(3) Sarana penahanan wajib dimiliki oleh IKI Kementerian. 

 

d) Sarana Pemusnahan  

(1) Sarana pemusnahan adalah tempat khusus yang 

digunakan untuk pembakaran dan/ atau pemendaman 

(burial) media pembawa yang diduga terinfeksi oleh 

HPIK/ HPI dipersyaratkan,  



 

(2) Sarana pemusnahan dapat berupa; incinerator, 

autoclave, tempat pembakaran, dan tempat 

pemendaman, 

(3) Pemusnahan dilakukan terhadap media pembawa dan 

kemasannya yang busuk, rusak, terinfeksi HPIK  

golongan I, tidak dapat disucihamakan dari HPIK 

golongsn II dan/ atau ditolak tapi tidak segera dibawa 

ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau 

dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu 

yang ditetapkan. 

 

c. Sarana dan Prasarana IKI Benda Lain 

Untuk sarana dan prasarana IKI benda lain berdasarkan; 

persyaratan dan standar sarana prasarana ikan mati lebih lanjut 

dijelaskan di bawah ini. 

 

1) Persyaratan Sarana dan Prasarana IKI Benda Lain 

Sarana dan prasarana di IKI untuk media pembawa benda lain 

harus memenuhi persyaratan: 

a) Bangunan dibuat dengan denah yang terencana untuk 

instalasi karantina ikan hidup, dan dibuat terpisah antar 

ruang atau tempat yang dilengkapi dengan sarana - sarana 

: pemeriksaan, pengasingan dan pengamatan, perlakuan, 

pemusnahan, pengelolaan sumber air, pengolahan limbah 

dan sarana pendukung lainnya,  

b) Luas bangunan dan sarana IKI disesuaikan dengan jenis 

dan jumlah media pembawa yang akan dikenakan tindakan 

karantina di instalasi karantina tersebut, 

c) Bangunan harus tertutup, permanen atau semi permanen 

yang kokoh dengan atap kuat dan tidak bocor, 



d) Memiliki bangunan yang cukup kokoh dan dapat melindungi 

produk dari pengaruh luar dan kontaminasi serta dapat 

mencegah tersebarnya HPIK keluar dari instalasi karantina 

ke lingkungan, 

e) Rancangan (design) lantai harus dibuat khusus agar mudah  

dibersihkan serta dapat meminimalisasi akumulasi kotoran 

dan   limbah cair lainnya, 

f) Terdapat ruang anterom atau ruang antara yang digunakan 

untuk mengganti pakaian khusus bagi pekerja sebelum 

memasuki instalasi karantina, 

g) Hanya memiliki 1 (satu) pintu masuk/ keluar ke instalasi 

karantina untuk mencegah kontaminasi silang, 

h) Tersedia ruang tempat bongkar muat barang yang mudah 

dibersihkan dan dikeringkan, bebas debu, tidak berlumpur 

dan memiliki atap/ kanopi, dilengkapi dengan penerangan 

listrik yang memadai, 

i) Emplacement untuk doking/ parkir container harus cukup 

kokoh dan memiliki rancang bangun yang mudah 

dibersihkan dan untuk tindak pensucihamaan apabila 

diperlukan, 

j) Terdiri dari ruangan atau bangunan yang dilengkapi fasilitas 

yang sesuai dengan jenis media pembawa yang memenuhi 

persyaratan biosecurity, 

k) Pallet yang digunakan terbuat dari bahan yang kuat, mudah 

dibersihkan dan didesinfeksi seperti metal anti karat, fiber 

glass atau plastik, 

l) Semua peralatan yang digunakan di dalam fasilitas instalasi 

harus terbuat dari bahan plastik atau metal anti karat 

(untuk gudang bersuhu dingin) , 

m) Mempunyai program pengendalian serangga dan tikus. 



n) Untuk media pembawa berupa produk carragenan karena 

bersifat hydroskopis maka instalasi karantina dilengkapi 

dengan pengatur suhu (AC) dengan persyaratan adalah 

sebagai berikut:  

(1) Mampu mempertahankan suhu bagian dalam (internal 

temperature) kurang dari 22°C dan sistem pendingin 

harus mampu mendinginkan secara merata misalnya 

dilengkapi dengan air circulator (blower), 

(2) Harus dilengkapi dengan alat pengukur suhu dan 

kelembaban yang mudah terbaca, berada di bagian 

luar, 

(3) Letak bangunan harus ditata sedemikian rupa agar 

memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, 

memudahkan pengaturan drainase dan penampungan 

limbah. 

 

2) Standar Sarana dan Prasarana IKI Benda Lain 

a) Instalasi karantina benda lain harus dilengkapi sarana untuk 

tindakan karantina yang harus disesuaikan dengan 

peruntukan instalasi karantina benda lain, 

b) Untuk tindak karantina ikan di Instalasi karantina ikan hidup 

milik Kementerian wajib dilengkapi paling sedikit 4 (empat) 

sarana, yaitu: sarana pemeriksaan laboratorium, sarana 

pengasingan, sarana penahanan, dan sarana pemusnahan, 

c) Sedangkan instalasi karantina benda lain perorangan dan 

badan hukum wajib dilengkapi paling sedikit 2 (dua) 

sarana, yaitu: sarana pengasingan dan arana pemusnahan. 

 

 

 

 



 

3) Sarana instalasi karantina ikan benda lain harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

 

a) Sarana Pemeriksaan Laboratorium 

(1) Sarana pemeriksaan laboratorium pada instalasi 

karantina berfungsi sebagai tempat untuk melakukan 

rangkaian kegiatan mendeteksi/ mendiagnosa penyakit 

ikan, 

(2) Keberadaan sarana harus terpisah dengan ruangan lain 

serta terjaga kebersihannya,  

(3) Pemeriksaan laboratorium meliputi: pemeriksaan 

penyakit HPIK/HPI dipersyaratkan (virus, bakteri dan 

mikotik), pemeriksaan fisik (kebersihan, kemurnian, 

warna dan bentuk), bau, proximat, dan kelembaban 

pada media pembawa. Pemeriksaan laboratorium ini 

dilakukan oleh laboratorium milik UPT KIPM, 

(4) Sarana pemeriksaan laboratorium wajib dimiliki oleh IKI 

milik pemerintah.  

 

b) Sarana pengasingan dan pengamatan 

(1) Sarana pengasingan dan pengamatan digunakan untuk 

melakukan kegiatan pengasingan dan pengamatan 

selama masa karantina ikan, 

(2) Sarana pengasingan dan pengamatan yang harus 

tersedia berupa; rak besi dan/ atau pallet yang 

digunakan untuk meletakkan dan menyimpan media 

pembawa, 

(3) Pada sarana ini dilakukan pengaturan suhu tertentu, 

disesuaikan dengan jenis komoditasnya.  

 



 

c) Sarana Penahanan  

(1) Sarana penahanan digunakan untuk menahan media 

pembawa apabila ditemukan ketidaksesuaian dokumen 

dan/ atau dokumen tidak lengkap dan/ atau 

ditemukannya HPIK/ HPI dipersyaratkan pada media 

pembawa,  

(2) Pada sarana ini dilakukan pengaturan suhu tertentu, 

disesuaikan dengan jenis komoditasnya, 

(3) Sarana penahanan wajib dimiliki oleh instalasi karantina 

milik Kementerian 

 

d) Sarana Pemusnahan  

(1) Sarana pemusnahan adalah tempat khusus yang 

digunakan untuk pembakaran dan/ atau pemendaman 

(burial) media pembawa yang diduga terinfeksi oleh 

HPIK/ HPI dipersyaratkan,  

(2) Sarana pemusnahan dapat berupa; incinerator, 

autoclave, tempat pembakaran, dan tempat 

pemendaman, 

(3) Pemusnahan dilakukan terhadap media pembawa dan 

kemasannya yang busuk, rusak, terinfeksi HPIK  

golongan I, tidak dapat disucihamakan dari HPIK 

golongsn II dan/ atau ditolak tapi tidak segera dibawa 

ke luar dari wilayah negara Republik Indonesia atau 

dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu 

yang ditetapkan. 

  

 

 

 



 

B. Sarana dan Prasarana Biosecurity  

Sarana dan prasarana biosecurity untuk IKI ikan hidup, ikan mati dan 

benda lain dilengkapi berupa; sarana pengelolaan air bersih, sarana sanitasi 

dan desinfeksi, pagar keliling, dan ruang ganti pakaian. 

 

1. Sarana Pengelolaan Air Bersih  

a. Penampungan air 

1) Instalasi karantina yang menggunakan air berasal dari perairan 

umum (laut, sungai, saluran irigasi),  

2) Harus memiliki sarana pengendapan, filtrasi dan bak tandon, 

yang berfungsi untuk mengendapkan, menyaring dan 

menyimpan air, sehingga diperoleh air yang berkualitas dengan 

jumlah yang sesuai kebutuhan. 

 

b. Pengolahan air  

1) Pengolahan air yang berasal dari perairan umum dapat 

dilakukan secara biologi/fisika, dan/ atau kimia,  

2) Secara biologi dapat menggunakan mikroba (penggunaan 

probiotik), Secara fisika dapat menggunakan pengedapan dan/ 

atau UV dan/atau ozonisasi dan/ atau filter yang menggunakan 

arang/karbon aktif. Secara kimia dapat dengan cara klorinasi. 

 

2. Sarana Sanitasi dan Desinfeksi 

a. Sarana sanitasi dan desinfeksi di instalasi karantina diperlukan 

sebagai proses suci hama (sterilisasi) pada sarana dan prasarana di 

instalasi karantina, sarana ini diperlukan agar menghindari adanya 

kontaminasi mikroorganisma di instalasi karantina ikan, 

b. Sarana sanitasi dan desinfeksi berupa; bak celup roda kendaraan 

(wheel baths for vehicles), bak celup alas kaki (footbath dipping 

mat), sarana cuci tangan (wastafel),  dan toilet, 



c. Sarana desinfeksi kendaraan di pintu masuk; 

1) Pada pintu masuk utama unit instalasi, harus disediakan sarana 

sterilisasi bagi roda kendaraan yang akan masuk ke dalam 

lingkungan instalasi karantina, 

2) Berupa bak celup roda kendaraan (wheel baths for vehicles), 

umumnya terbuat dari semen/beton dengan ukuran luas dan 

kedalaman disesuaikan dengan lebarnya jalan serta kendaraan, 

3) Sarana desinfeksi dapat juga dengan cara penyemprotan/ spray 

dengan cairan desinfektan. Sarana desinfeksi dibuat di bagian 

dalam atau di belakang pagar pintu gerbang lingkungan 

instalasi.  

d. Sarana desinfeksi alas kaki (foot dipping mat) 

1) Sarana desinfeksi alas kaki/ sepatu boot merupakan tempat 

untuk desinfeksi alas kaki personil yang akan masuk ke dalam 

instalasi, 

2) Berupa bak celup kaki terbuat dari semen atau wadah lain, 

keset basah berdesinfektan (foot dipping mat) yang berada di 

depan pintu dengan ukuran sesuai dengan ukuran pintu masuk,  

3) Penggunaan jenis bahan desinfektan disesuaikan dengan 

spesifikasi dan kebutuhan. 

e. Sarana desinfeksi tangan (wastafel) 

1) Sarana desinfeksi tangan merupakan tempat untuk desinfeksi 

tangan personil yang akan masuk maupun keluar instalasi,  

2) Sarana desinfeksi tangan dapat berupa wastafel atau alat 

penyemprot yang ditempatkan di depan pintu masuk instalasi. 

Bahan desinfeksi yang umum dipakai adalah cairan alcohol 70 

% atau sabun antiseptik. 

f. Pakaian dan perlengkapan kerja personil  

1) Pakaian dan perlengkapan kerja personil merupakan pakaian 

dan perlengkapan yang khusus digunakan oleh personil dalam 

melakukan aktivitas di dalam instalasi,  



2) Pakaian dan perlengkapan kerja ini harus tersedia dalam jumlah 

yang cukup dan terbuat dari bahan yang nyaman dipakai dan 

harus selalu bersih,  

3) Pakaian dapat berupa wearpack dan perlengkapan kerja lainnya 

meliputi sepatu boot, sarung tangan, masker dan lainnya. 

 

3. Sarana Penanganan Limbah  

a. Instalasi karantina wajib mempunyai sarana penanganan limbah,  

b. Instalasi karantina yang melakukan pengolahan terhadap bahan 

baku wajib mempunyai sarana pengolahan limbah, sarana ini 

berguna menetralkan limbah yang berasal dari kegiatan operasional 

diinstalasi karantina tersebut, sebelum dibuang ke perairan umum 

atau lingkungan sekitar,  

c. Sarana pengolahan limbah cair dapat berupa bak pengolah limbah 

yang memenuhi standar pengolahan limbah,  

d. Sarana yang dibutuhkan pada ruang pengolahan limbah cair berupa 

berupa bak penampungan dan filter air.  Pada bak penampungan 

air limbah diaerasi kemudian difilter dengan menggunakan filter 

mekanik atau filter biologik (minimal tanaman air), hal ini dilakukan 

agar limbah dapat bebas dari pathogen penyakit, 

e. Saluran pembuangan dari ruang ke sarana/ unit pengolahan limbah 

harus mudah dibersihkan dan dikeringkan, 

f. Apabila Instalasi karantina tidak mempunyai sarana pengolahan 

limbah, maka limbah dapat diserahkan kepada pihak ketiga yang 

telah tersertifikasi. Sebelum diserahkan kepada pihak ketiga, limbah 

ditampung pada bak penampungan limbah sementara,  

g. Media pembawa yang akan dibuang ke lingkungan sekitar atau 

dimanfaatkan untuk keperluan lain wajib dibebaskan dari HPIK/HPI 

dipersyaratkan yang mungkin menginfeksi.  

 

 



 

4. Pagar keliling  

a. Pagar keliling dapat terbuat dari material seperti besi, tembok, 

bambu atau material lainnya yang kokoh dan rapat,  

b. Pagar keliling pada instalasi karantina berfungsi; 

1) Pembatas instalasi karantina dengan lingkungan luar, 

2) Membatasi akses keluar dan masuknya manusia, hewan dan 

kendaraan yang dapat membawa organisme patogen ke dalam 

lingkungan instalasi, 

3) Melindungi instalasi dari gangguan lainnya. 

 

5. Ruang ganti pakaian  

a. Ruang ganti pakaian digunakan untuk tempat mengganti pakaian, 

sepatu boot, masker, sarung tangan, dan lainnya yang khusus 

digunakan selama berada di dalam instalasi bagi personil instalasi 

Karantina. 

b. Sarana ruang ganti pakaian terdiri dari loker/ rak tempat 

menyimpan pakaian dan barang-barang tertentu milik personil 

instalasi karantina.  

c. Di dalam sarana ruang ganti pakaian, dilengkapi dengan kamar 

mandi (shower room). 

 

C. Sarana dan Prasarana Pendukung 

Sarana pendukung instalasi karantina untuk ikan hidup, ikan mati, dan 

benda lain  adalah sebagai berikut : 

 

1. Sarana Penyimpanan Bahan Kimia/ Obat/ Bahan Pakan 

Sarana penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan bahan kimia, obat 

dan bahan pakan di IKI. Untuk instalasi karantina ikan hidup sarana 

diperlukan berupa  penyimpanan  bahan  kimia, obat-obatan dan bahan 

 



 

pakan, sedangkan untuk instalasi ikan mati dan benda lain hanya 

diperlukan sarana penyimpanan bahan kimia. 

 

2. Sarana Penyimpan Peralatan 

Sarana penyimpanan peralatan pada instalasi karantina berfungsi untuk 

menyimpan peralatan dan perlengkapan kerja di instalasi karantina 

selain bahan kimia, obat dan bahan pakan. 

 

3. Rumah Genset 

Rumah genset pada instalasi karantina terletak terpisah dari bangunan 

dan ruang lainnya dan berfungsi sebagai tempat untuk mengoperasikan 

genset. Sarana yang ada dalam ruang genset adalah mesin genset 

dengan daya sesuai kebutuhan berikut instalasi listrik, cerobong asap, 

lampu penerang dan peralatan perawatan genset. 

  

4. Ruang Istirahat Personil dan Kantin 

Ruang istirahat personil dan kantin pada instalasi karantina berfungsi 

sebagai tempat istirahat pada saat jam istirahat dan makan siang 

personil. Sarana yang ada pada ruang ini adalah kursi dan meja untuk 

makan dan beristirahat, dispenser air minum, counter yang 

menyediakan makan siang bagi personil. 

 

5. Toilet dan Wastafel 

Toilet dan wastafel pada instalasi karantina disediakan bagi para 

personil instalasi. Toilet harus terjaga kebersihannya, pada toilet dan 

wastafel harus tersedia sabun cuci tangan/ antiseptik serta tisu atau 

pengering tangan. 

 

 

 



 

6. Mess Pegawai 

Mess pegawai pada instalasi karantina diperuntukkan bagi personil yang 

mempunyai tugas khusus yaitu tugas yang harus dilakukan pada malam 

hari sampai dini hari. Sarana yang ada pada ruang ini adalah alat 

penerangan, tempat tidur beserta kasur, kamar mandi, ruang dapur 

dan perlengkapannya. 

 

7. Pos Penjaga 

Pos jaga instalasi karantina digunakan sebagai pos pengawas, 

keamanan dan terletak di dekat pintu masuk dilengkapi dengan 

penerangan listrik serta portal. Sarana yang diperlukan seperti lampu 

emergensi, alat komunikasi, lampu senter, meja dan kursi jaga. Jika 

diperlukan dapat dilengkapi dengan CCTV. 

 

 

 

 



 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Keberhasilan pengelolaan IKI, sangat tergantung pada konsistensi setiap 

IKI dalam memenuhi sarana dan prasarana yang dipersyaratkan dan 

menerapkan prinsip biosekuriti untuk mendukung penerapan CKIB. Semakin 

banyak IKI yang memenuhi persyaratan dan menerapkan CKIB, berarti akan 

semakin banyak komoditi ikan yang masuk yang terjamin kesehatannya 

sehingga dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi kelestarian sumber 

daya ikan,  berkelanjutan usaha dan keberhasilan pembangunan perikanan di 

Indonesia. 
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LAMPIRAN



Lampiran 1. Denah Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Hidup Air Tawar 
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KETERANGAN : 
 
1. SARANA PENGASINGAN/  PENGAMATAN UNTUK IKAN MASUK (CCP) 
2. SARANA PERLAKUAN (CCP) 
3. SARANA PEMUSNAHAN (CCP) 
4. SARANA PENGELOLAAN LIMBAH (CCP) 
5. SARANA PENGASINGAN/  PENGAMATAN UNTUK IKAN KELUAR (CCP) 
6. SARANA SANITASI SANITASI & DESINFEKSI PERSONIL & TAMU (CCP) 
7. SARANA SANITASI SANITASI & DESINFEKSI KENDARAAN (CCP) 
8. SARANA PENERIMAAN/ SORTASI/ AKLIMATISASI & ADAPTASI 
9. LABORATORIUM 
10. SARANA PENGELOLAAN AIR / FILTRASI 
11. SARANA PENAMPUNGAN AIR (SIAP PAKAI) 
12. SARANA PEMELIHARAAN 
13. SARANA PENGEPAKAN/ PACKING 
14. RUANG PENYIMPANAN PERALATAN 
15. RUANG PENYIMPANAN OBAT  & DESINFEKTAN 
16. RUANG PENYIMPANAN PAKAN (KERING) 
17. RUANG PAKAN ALAMI 
18. PERKANTORAN 
19. TOILET & RUANG GANTI PAKAIAN 
20. RUANG GENSET 
21. TANDON AIR 
22. LOADING DOCK 
23. POS PENJAGA 
24. PINTU GERBANG 
25. PAGAR KELILING 

 
 
 



Lampiran 2. Denah Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Hidup Air Laut 
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KETERANGAN : 
 
1. SARANA PENGASINGAN/  PENGAMATAN UNTUK IKAN MASUK (CCP) 
2. SARANA PERLAKUAN (CCP) 
3. SARANA PEMUSNAHAN (CCP) 
4. SARANA PENGELOLAAN LIMBAH (CCP) 
5. SARANA PENGASINGAN/  PENGAMATAN UNTUK IKAN KELUAR (CCP) 
6. SARANA SANITASI SANITASI & DESINFEKSI PERSONIL & TAMU (CCP) 
7. SARANA SANITASI SANITASI & DESINFEKSI KENDARAAN (CCP) 
8. SARANA PENERIMAAN/ SORTASI/ AKLIMATISASI & ADAPTASI 
9. LABORATORIUM 
10. SARANA PENGELOLAAN AIR TAWAR 
11. SARANA PENAMPUNGAN AIR TAWAR (SIAP PAKAI) 
12. SARANA PENGELOLAAN AIR  LAUT 
13. SARANA PENAMPUNGAN AIR LAUT (SIAP PAKAI) 
14. SARANA PEMELIHARAAN 
15. SARANA PENGEPAKAN/ PACKING 
16. RUANG PENYIMPANAN PERALATAN 
17. RUANG PENYIMPANAN OBAT  & DESINFEKTAN 
18. RUANG PENYIMPANAN PAKAN (KERING) 
19. RUANG PAKAN ALAMI 
20. PERKANTORAN 
21. TOILET & RUANG GANTI PAKAIAN 
22. RUANG GENSET 
23. TANDON AIR TAWAR 
24. TANDON AIR LAUT 
25. LOADING DOCK 
26. POS PENJAGA 
27. PINTU GERBANG 
28. PAGAR KELILING 

 
 
 



Lampiran 3. Denah Instalasi Karantina Ikan untuk Induk dan Benih Udang 
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KETERANGAN : 

1. SARANA PENGASINGAN/  PENGAMATAN UNTUK IKAN MASUK (CCP) 
2. SARANA PERLAKUAN (CCP) 
3. SARANA PEMUSNAHAN (CCP) 
4. SARANA PENGELOLAAN LIMBAH (CCP) 
5. SARANA PENGASINGAN/  PENGAMATAN UNTUK IKAN KELUAR (CCP) 
6. SARANA SANITASI SANITASI & DESINFEKSI PERSONIL & TAMU (CCP) 
7. SARANA SANITASI SANITASI & DESINFEKSI KENDARAAN (CCP) 
8. SARANA PENERIMAAN/ SORTASI/ AKLIMATISASI & ADAPTASI 
9. LABORATORIUM 
10. SARANA PENGELOLAAN AIR / FILTRASI 
11. SARANA PENAMPUNGAN AIR (SIAP PAKAI) 
12. SARANA PEMELIHARAAN 
13. SARANA PENGEPAKAN/ PACKING 
14. RUANG PENYIMPANAN PERALATAN 
15. RUANG PENYIMPANAN OBAT  & DESINFEKTAN 
16. RUANG PENYIMPANAN PAKAN (KERING) 
17. RUANG PAKAN ALAMI 
18. PERKANTORAN 
19. RUANG GANTI PAKAIAN 
20. RUANG GENSET 
21. TANDON AIR 
22. LOADING DOCK 
23. POS PENJAGA 
24. PINTU GERBANG 
25. PAGAR KELILING 
26. TOILET 

 

 



 

Lampiran 4. Denah Instalasi Karantina Ikan untuk Ikan Beku 
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KETERANGAN : 

1. PINTU GERBANG 
2. SARANA SANITASI SANITASI & DESINFEKSI KENDARAAN (CCP) 
3. POS PENJAGA 
4. PAGAR 
5. RUANG GANTI PAKAIAN 
6. LOKER 
7. SARANA SANITASI  & DESINFEKSI PERSONIL (CCP) 
8. LOADING DOCK 
9. RUANG ANTEROOM 
10. SARANA PENGASINGAN/  PENGAMATAN UNTUK IKAN MASUK (CCP) 
11. COLD STORAGE 
12. SARANA PEMERIKSAAN/LABORATORIUM 
13. RUANG GENSET 
14. RUANG PERALATAN 
15. RUANG TRAFO & PANEL 
16. SARANA PEMUSNAHAN (CCP) 
17. SARANA PENGELOLAAN LIMBAH (CCP) 
18. SARANA PENGELOLAAN AIR 
19. TEMPAT IBADAH 
20. PERKANTORAN 
21. TOILET & RUANG GANTI PAKAIAN 
22. RUANG ISTIRAHAT/MESS 
23. RUANG MAKAN/KANTIN 
24. AREA PARKIR 

 

 

 

 



 

Lampiran 5. Denah Instalasi Karantina Ikan untuk Benda Lain 
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KETERANGAN : 

1. PINTU GERBANG 
2. SARANA SANITASI SANITASI & DESINFEKSI KENDARAAN (CCP) 
3. POS PENJAGA 
4. AREA PARKIR 
5. PAGAR 
6. WASTAFEL 
7. RUANG GANTI PAKAIAN 
8. SARANA SANITASI  & DESINFEKSI PERSONIL (CCP) 
9. LOADING DOCK 
10. RUANG ANTEROOM 
11. SARANA PENGASINGAN/ PENGAMATAN (CCP) 
12. SARANA PEMERIKSAAN/LABORATORIUM 
13. RUANG GENSET 
14. RUANG PERALATAN 
15. SARANA PEMUSNAHAN (CCP) 
16. SARANA PENGELOLAAN LIMBAH (CCP) 
17. SARANA PENGELOLAAN AIR 
18. PERKANTORAN/ MESS 
19. TOILET 
20. RUANG ISTIRAHAT 

21. RUANG MAKAN/KANTIN 


