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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN 

  NOMOR : 2464/Kpts/KR.120/K/11/2018 

 

TENTANG 

PEDOMAN MONITORING TERHADAP BAHAN ASAL HEWAN DAN HASIL 

BAHAN ASAL HEWAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas 

pengawasan terhadap Bahan Asal Hewan (BAH) dan 

Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) yang dimasukkan ke 
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dibawa 

atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam 

wilayah negara Republik Indonesia dan yang 
dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia 

yang telah diterbitkan Sertifikat pelepasan dan sertifikat 

kesehatan perlu dilakukan monitoring; 
  b. bahwa Sertifikat pelepasan dan sertifikat kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a diterbitkan oleh 

dokter hewan karantina dan merupakan tanggungjawab 
dokter hewan karantina secara berkelanjutan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk lebih 

mengoptimalkan monitoring, perlu menetapkan 
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian tentang 

Pedoman Monitoring Terhadap Bahan Asal Hewan  dan 

Hasil Bahan Asal Hewan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 

Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3482); 

  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5619); 
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  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5360); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 

Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4424); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang 

Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan 

Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356); 

  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 

Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 
tahun 2014 tentang  Perubahan Ketujuh Atas Peraturan 

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, 

Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian 

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

  8. Peraturan Presiden Nomor  45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

  9. Keputusan Presiden Nomor 75/M/Tahun 2015 tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam 
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan 

Kementerian Pertanian; 

  10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ 

OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan 
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina 

dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina 

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat 

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit 

Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu 
Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 

428); 
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  11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ 
OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja  

Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015              

Nomor 1243); 

  12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

23/Permentan/PK.130/4/2015 tentang Pemasukan dan 

Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari 

Wilayah Negara Republik Indonesia; 

  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

05/Permentan/KR.020/3/2017 tentang Perubahan 

Atas Permentan Nomor 12/Permentan/OT.140/3/2015 
Tentang Tindakan Karantina Hewan dan Tumbuhan 

terhadap Pemasukan Media Pembawa HPHK dan OPTK 

di Tempat Pemeriksaan Karantina (TPK); 

  14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

15/Permentan/KR.100/4/2018 tentang Tindakan 

Karantina Hewan di Luar Tempat Pemasukan dan 

Pengeluaran; 

  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN 

/P.K.210/5/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/ 
7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan 

dan/atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

MENETAPKAN :  

KESATU  : Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Tentang 

Pedoman Monitoring terhadap Bahan Asal Hewan (BAH) dan 

Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH).  

KEDUA  : Pedoman Monitoring sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KETIGA     :  Pedoman monitoring sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU sebagai acuan bagi petugas karantina hewan dalam 

melakukan Monitoring terhadap pemasukan Bahan Asal 
Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan ke dalam Wilayah 

Negara Republik Indonesia, yang dibawa atau dikirim dari 

suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik 
Indonesia dan yang dikeluarkan dari wilayah negara 

Republik Indonesia yang telah diterbitkan Sertifikat 

pelepasan dan sertifikat kesehatan. 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA 

BADAN KARANTINA PERTANIAN 

NOMOR : 2464/Kpts/KR.120/K/11/2018 

TANGGAL : 12 November 2018 

 

 

PEDOMAN 
MONITORING TERHADAP BAHAN ASAL HEWAN (BAH) DAN HASIL BAHAN 

ASAL HEWAN (HBAH) 
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang  

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam 

Paket Ekonomi XI terkait Indonesia Single Risk Manajemen (ISRM) dan Paket 

Ekonomi XV terkait Penyederhanaan Tata Niaga (ekspor-impor) dalam 

rangka percepatan pelayanan arus barang dan jasa di pelabuhan dan 

menurunkan dwelling time. Kebijakan ini juga menuntut petugas karantina 

dalam melakukan tindakan karantina untuk dapat mempermudah dan 

mempercepat arus barang di tempat pemasukan dan pengeluaran. 

Tindakan karantina yang dilakukan harus cepat berdasar penilaian risiko 

dan dapat dipertanggungjawabkan karena sertifikasi yang dilakukan oleh 

dokter hewan karantina merupakan tanggung jawab dokter hewan 

karantina secara berkelanjutan. 

 

Tindakan karantina terhadap produk hewan berupa bahan asal hewan 

(BAH) dan hasil bahan asal hewan (HBAH) yang dilalulintaskan antar area 

di dalam wilayah RI, diutamakan dilakukan di tempat pengeluaran. 

Tindakan karantina di tempat pemasukan, petugas melakukan 

pemeriksaan dokumen serta keutuhan kemasan. Bahan asal hewan (BAH) 

dan hasil bahan asal hewan (HBAH) yang dilalulintaskan harus terjamin 

kondisi selama proses logistik dan tidak ada perubahan kualitas. Namun 

ditempat pemasukan tidak semua produk hewan dapat dilakukan 

pemeriksaan secara detail. 

 

Tindakan karantina terhadap produk hewan yang akan diekspor seperti 

sarang walet harus memperhatikan persyaratan negara tujuan. Dalam 

rangka mendukung akselerasi ekspor, Badan Karantina Pertanian 

menjamin kualitas sarang walet yang diekspor dan memenuhi persyaratan 

yang ditetapkan negara tujuan.  
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Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dibangun sistem pengawasan 

melalui monitoring. Monitoring dilakukan terhadap produk hewan pangan 

maupun non pangan yang dilalulintaskan. Monitoring produk hewan 

pangan berupa BAH dan HBAH sebagai bahan pangan dilakukan dalam 

rangka pengawasan terhadap aspek keamanan pangan. Monitoring produk 

hewan non pangan dilakukan terhadap HBAH sebagai bahan pakan dalam 

rangka pengawasan terhadap keamanan pakan, meliputi cemaran biologi, 

kimia dan adanya campuran bahan dari spesies lain. Untuk produk hewan 

non pangan seperti hasil bahan asal hewan (HBAH) sebagai bahan pakan 

dilakukan pengujian untuk cemaran mikroba, mikotoksin dan uji spesies. 

Hasil bahan asal hewan sebagai bahan pakan antara lain Meat Bone Meal 

(MBM), Poultry Product Meal (PPM), Poultry Meat Meal (PMM), Hydrolized 

Feather Meal (HFM). 

 

Hasil monitoring tidak mempengaruhi keputusan terhadap tindakan 

karantina yang telah dilakukan namun menjadi bahan evaluasi terhadap 

tindakan karantina dan kebijakan pelayanan yang akan datang. Diharapkan 

dengan monitoring ini dapat memadukan kebijakan percepatan pelayanan 

dan tugas fungsi karantina dalam pencegahan HPHK serta mendukung 

pengawasan aspek keamanan pangan dan pakan. 

 

Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani akan 

menyelenggarakan seminar hasil monitoring serta secara rutin dan akan 

melakukan update pelaksanaan monitoring dengan pengembangan 

metodelogi monitoring. 

 

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, perlu disusun 

Pedoman Monitoring Terhadap Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan 

Asal Hewan (HBAH) yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia dan/atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia, serta bahan asal hewan (BAH) yang dikeluarkan dari 

wilayah Negara Republik Indonesia.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan acuan bagi 

petugas karantina hewan dalam melaksanakan monitoring terhadap: 

1. Pemasukan bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal hewan (HBAH) 

untuk bahan pangan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia; 
2. Pemasukan hasil bahan asal hewan (HBAH) untuk bahan pakan ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia;  

3. Pemasukan bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal hewan (HBAH) 

dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia 

disesuaikan dengan potensi lalulintas BAH dan HBAH di masing-masing 

Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPT-KP) tempat pemasukan; 

dan 

4. Pengeluaran bahan asal hewan berupa sarang walet terutama sarang walet 

bersih dari wilayah negara Republik Indonesia ke negara tujuan selain 

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 
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Pedoman ini bertujuan: 

1. Agar pelaksanaan monitoring terhadap bahan asal hewan (BAH) dan 

hasil bahan asal hewan (HBAH) dapat berjalan dengan optimal dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

2. Hasil monitoring dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi terhadap 

tindakan karantina dan kebijakan pelayanan karantina hewan. 

C. Ruang lingkup 

Ruang lingkup yang diatur dalam pedoman ini meliputi: 

1. Monitoring pemasukan bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal 

hewan (HBAH) untuk bahan pangan ke dalam wilayah negara Republik 

Indonesia 

2. Monitoring pemasukan hasil bahan asal hewan (HBAH) untuk bahan 

pakan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia 

3. Monitoring pemasukan bahan asal hewan (BAH) dan hasil bahan asal 
hewan (HBAH) dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara 

Republik Indonesia  

4. Monitoring pengeluaran bahan asal hewan berupa sarang walet bersih 
dari wilayah negara Republik Indonesia ke negara tujuan selain negara 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 
 

D. Pengertian 

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:  

1. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya 
disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan dan hasil 

bahan asal hewan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit 

hewan karantina. 

2. Hama Penyakit Hewan Karantina selanjutnya disingkat HPHK adalah 

semua hama, hama penyakit, dan penyakit hewan yang berdampak 

sosio-ekonomi nasional dan perdagangan internasional serta 

menyebabkan gangguan kesehatan masyarakat veteriner. 

3. Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tindakan 

Karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan 

tersebarnya hama dan penyakit hewan dari luar negeri dan dari suatu 
area ke area lain di dalam negeri, atau ke luarnya dari dalam wilayah 

negara Republik Indonesia. 

4. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang 
berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut. 

5. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan 

asal hewan yang telah diolah. 

6. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan produk hewan dari luar negeri 

ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari area 

lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

7. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan media pembawa ke luar dari 
wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 
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8. Tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, 
pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, 

kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain dan tempat-tempat lain 

yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan/atau 
mengeluarkan produk hewan. 

9. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk 

mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda 

lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan 
manusia. 

10. Cemaran adalah bahan kimia, biologi dan/atau fisik yang keberadaannya 

pada produk hewan pada batas tertentu dapat menimbulkan risiko 
terhadap kesehatan. 

11. Residu adalah akumulasi obat atau bahan kimia dan/ atau metabolitnya 

dalam jaringan, organ dan produk hewan setelah pemakaian obat atau 
bahan kimia. 

12. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mengemas dan/atau 

membungkus produk hewan baik yang bersentuhan langsung maupun 
tidak langsung. 

13. Petugas Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Petugas Karantina 

adalah dokter hewan karantina dan dapat dibantu oleh paramedik 

karantina. 

14. Pemilik atau kuasanya adalah orang atau badan hukum yang memiliki, 

atau kuasanya dan/atau orang atau badan hukum yang 

bertanggungjawab atas pemasukan produk hewan. 

15. Dokumen Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Dokumen 

Karantina adalah semua formulir resmi yang ditetapkan oleh Menteri 

dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan karantina. 

16. Sertifikat Sanitasi adalah adalah sertifikat yang diterbitkan oleh dokter 

hewan pemerintah yang berwenang di negara asal sebagai jaminan 

pelaksanaan tindakan karantina terhadap produk hewan di negara asal 
sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. 

17. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di instalasi 

karantina hewan, tempat tindakan karantina atau di tempat 

pemasukan/pengeluaran untuk memantau pemenuhan dan kepatuhan 
terhadap persyaratan karantina, sebagai bahan evaluasi terhadap 

tindakan karantina dan kebijakan pelayanan yang akan datang. 

18. Tempat Pemeriksaan Karantina yang selanjutnya disingkat TPK adalah 
tempat untuk pelaksanaan tindakan karantina hewan dan tumbuhan 

yang berada di dalam atau di luar Tempat Penimbunan Sementara. 

19. Tempat Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Tempat 
Tindakan Karantina adalah suatu tempat berikut prasarana dan sarana 

yang dipergunakan sebagai tempat melakukan Tindakan Karantina di 

luar Instalasi  Karantina yang berada di luar Tempat Pemasukan 
dan/atau Tempat Pengeluaran.  

20. Instalasi Karantina Hewan adalah suatu bangunan berikut peralatan dan 

lahan serta sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk 
melakukan tindakan karantina. 

21. Batas Maksimal Cemaran Mikroba selanjutnya disebut BMCM adalah 

konsentrasi maksimum cemaran mikroba yang diizinkan terdapat dalam 

produk hewan. 
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22. Batas Maksimal Residu selanjutnya disebut BMR adalah konsentrasi 
maksimum residu yang diizinkan terdapat dalam produk hewan. 

23. Karkas sapi, kambing/domba adalah bagian dari tubuh sapi, 

kambing/domba sehat yang telah disembelih secara halal, dikuliti, 
dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari tarsus/karpus ke 

bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor serta lemak yang berlebih. 

24. Karkas babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang diperoleh dengan 

cara disembelih, dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta 
dikeluarkan jeroannya. 

25. Karkas unggas adalah bagian dari tubuh itik atau kalkun yang diperoleh 

dengan cara disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya dan 
dikeluarkan jeroan dan abdominalnya, dipotong kepala dan leher serta 

kedua kakinya sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh 

manusia. 

26. Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang lazim, aman, dan 

layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas potongan daging bertulang, 

daging tanpa tulang, dan daging variasi, berupa daging segar atau daging 
beku. 

27. Daging tanpa tulang dan tanpa limfoglandula adalah bagian dari otot 

skeletal dari karkas yang sudah tidak mengandung tulang dan telah 

dilepaskan limfoglandula utama. 

28. Karkas atau daging dingin (chilled) adalah karkas atau daging yang 

mengalami proses pendinginan setelah penyembelihan sehingga 

temperatur bagian dalam karkas atau daging antara 0ºC dan 4ºC. 

29. Karkas atau daging beku (frozen) adalah karkas atau daging yang sudah 

mengalami proses pembekuan di dalam blast/plate freezer dengan 

temperatur internal karkas atau daging minimum minus18ºC. 

30. Jeroan adalah isi rongga perut dan rongga dada dari hewan yang 

disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak 

dikonsumsi. 

31. Susu adalah susu segar (raw milk) yang merupakan cairan yang berasal 
dari ambing (kelenjar susu) ternak perah sehat dan bersih, yang 

diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya 

tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apa pun dan belum mendapat 
perlakuan apa pun kecuali pendinginan. 

32. Sarang burung walet selanjutnya disebut sarang walet adalah hasil 

burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi 
sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan 

membesarkan anak burung walet yang memerlukan proses lebih lanjut 

sebelum dikonsumsi atau produk pangan yang belum siap saji. 

33. Sarang Walet Bersih adalah sarang walet yang telah mengalami proses 

pembersihan dari bulu dan kotoran lainnya, sehingga sebagian besar 

bulu dan kotoran telah hilang dan dengan pengamatan secara visual 

(mata telanjang) dengan jarak 20-30 cm terlihat bersih dari bulu dan 
kotoran. 

34. Bahan pangan adalah bahan baku berupa hasil pertanian, nabati dan 

hewani yang digunakan oleh industri pengolahan pangan untuk 
menghasilkan suatu produk pangan. 

35. Bahan pangan hewani adalah bahan pangan baik bahan mentah atau 

pun bahan olahan yang berasal dari hewan. 
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36. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau 
bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah 

diolah maupun yang belum diolah. 
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BAB II  

MONITORING PEMASUKAN BAHAN ASAL HEWAN (BAH) DAN HASIL BAHAN 

ASAL HEWAN (HBAH) UNTUK BAHAN PANGAN KE DALAM WILAYAH NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

A. Prinsip Monitoring 

1. Monitoring dilakukan terhadap Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil 

Bahan Asal Hewan (HBAH) untuk Bahan Pangan yang dimasukkan ke 

dalam wilayah negara Republik Indonesia dan sudah dilakukan 
pembebasan. 

2. Hasil monitoring tidak berpengaruh terhadap hasil tindakan karantina 

yang telah dilakukan. 

3. Monitoring terhadap bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan 

sebagai bahan pangan sebagai pengawasan karantina dalam 

pemenuhan aspek keamanan pangan. 
 

B. Pelaksanaan Monitoring 

1. Waktu pelaksanaan 

    Monitoring dapat dilakukan: 

a) Sesuai dengan program rencana pengambilan sampel; atau 

b) Sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
 

2. Tempat pelaksanaan  

    Monitoring dapat dilakukan di: 

a) Tempat pemasukan pada saat pelaksanaan tindakan karantina; 

b) IKH atau tempat pemilik; atau 

c) Tempat Tindakan Karantina. 

 

3. Pelaksana monitoring 

Monitoring dilakukan oleh UPT-KP tempat pemasukan bahan asal hewan 
dan hasil bahan asal hewan untuk bahan pangan yang dimasukkan ke 

dalam wilayah negara Republik Indonesia 
 

4. Tahapan Monitoring 

Tahapan monitoring meliputi: pembentukan tim, penyusunan rencana 

pengambilan sampel, pengambilan dan pengujian sampel, dan hasil 
monitoring dan analisa.  

a. Pembentukan tim  

Tim monitoring terdiri dari medik veteriner dan paramedik veteriner 
dan ditetapkan oleh Kepala UPT-KP 

b. Penyusunan rencana pengambilan sampel 

Tahapan rencana pengambilan sampel monitoring: 

1. Identifikasi jenis BAH dan HBAH yang akan dilakukan monitoring; 
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2. Identifikasi importir/pengguna jasa, negara asal, unit usaha dan 
frekuensi pemasukannya melalui data pemasukan tahun 

sebelumnya. 

3. Menentukan besaran frekuensi pengambilan sampel monitoring 
dalam setahun, yaitu total frekuensi pemasukan tahun 

sebelumnya dikalikan 10%.  

4. Menentukan jumlah frekuensi pengambilan sampel monitoring 

per negara asal, yaitu frekuensi pemasukan setiap negara 
dikalikan dengan proporsi antara frekuensi monitoring setahun 

dengan total frekuensi pemasukan (10%) atau frekuensi 

monitoring per negara asal dilakukan minimal 2 kali/tahun. 

5. Monitoring dilakukan terhadap importir/pengguna jasa yang 

melakukan pemasukan dari setiap negara asal. Frekuensi 

monitoring untuk setiap importir/pengguna jasa dihitung secara 
proporsional berdasarkan frekuensi pemasukannya.  

 

Tabel 1 Contoh penentuan frekuensi monitoring pemasukan bahan asal hewan 

dan hasil bahan asal hewan dalam setahun 

 

No. 

Negara/

Daerah 
Asal 

Importir/

Pengguna 
jasa 

Frekuensi/ 
Thn (kali) 

Proporsi-frekuensi 

pengambilan 
sampel 

Keterangan 

1 India BULOG 100 100/525 x 53 = 10 
kali 

Monitoring dilakukan 
10 kali/tahun untuk 
negara asal India 

dengan memperhatikan 
unit usaha 

2 Australia BULOG 

PT.ABC 

50 

150 

200/525 x 53 = 20 

kali 

Monitoring dilakukan 

20 kali/tahun untuk 
negara asal Australia 

dengan memperhatikan 
perusahan dan unit 
usaha secara 

proporsional 

3 New 
Zealand 

BULOG 
PT.ABC 

20 
25 

45/525 x 53 = 5 
kali 

Monitoring dilakukan 5 
kali/tahun untuk 

negara asal New Zealand 
dengan memperhatikan 
perusahan dan unit 

usaha secara 
proporsional 

4 USA BULOG 
PT.ABC 

20 
150 

170/525 x 53 = 17 
kali 

Monitoring dilakukan 
17 kali/tahun untuk 
negara asal USA dengan 

memperhatikan 
perusahan dan unit 
usaha secara 

proporsional 

5 Spanyol PT. ABC 10 10/525 x 53 = 1=> 
minimal 2 kali 

Monitoring dilakukan 2 
kali/tahun untuk 

negara asal Spanyol 
dengan memperhatikan 

unit usaha 

   525 x 10%= 
53 kali 

pertahun 

 Total Frekuensi 
monitoring dalam 

setahun adalah 53 kali 
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c. Pengambilan dan pengujian sampel 

1.Pengambilan sampel 

a) Pengambilan sampel dalam rangka monitoring dilakukan secara 

acak dan disesuaikan dengan tujuan monitoring.  

b) Jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan target 

pengujian dan metode yang digunakan. 

c) Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas karantina. 

2.Pengujian sampel 

Pengujian sampel dapat dilakukan di laboratorium milik UPT-KP 

atau laboratorium lain, dengan target pengujian dan metode uji 

sesuai Tabel 2. 
 

Tabel 2 Target pengujian dan metode uji untuk monitoring pemasukan BAH 

dan HBAH pangan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia 

 

Bahan 
Pangan 

Target Pengujian dan Metode Uji 

Standar 
Biologi Metode Uji Kimia 

Metode 
Uji 

1. Daging 
dan 
olahan 
daging 

1) pH pH meter 1) Residu 
antibiotik:  
 Kloramfenikol 
 grup 

tetrasiklin 
 

 

 Elisa 
 Multi 

scan 
residu 
(randox) 

 HPLC 
 LCMS-

MS 

SNI 7388: 
2009 
Batas 
maksimum 
cemaran 
mikroba 
dalam 
pangan 

2) Awal 
pembusukan 

 

 Eber 

 Malachite 
green 

 

3) Mikroba: 
 Total mikroba 

 
TPC 

2) Residu 
hormon:  

 TBA 

 MGA  

 Zeranol 
Catatan: 
pengujian 
residu hormon 
disesuaikan 
dengan adanya  
pemakaian 
hormon 
tersebut di 
negara asal 

 Elisa 
 Multi 

scan 
residu 
(randox) 

 HPLC 
 LCMS-

MS 
 

 Salmonella sp 
 Staphylococcus 

aureus 
 

Kultur 

 Coliform 
 E. Coli 

 

MPN 

2. Susu 
dan 

olahan 
susu 

 Total mikroba 
 

TPC 
 

Residu 
antibiotik: 

1. Nitrofuran 
2. Penicilin 
3. Kloramfenikol 
4. Tetrasiklin 
 

 HPLC 
 GCMS-

MS 

SNI 7388: 
2009 

Batas 
maksimum 
cemaran 
mikroba 
dalam 
pangan 

 Coliform 

 E. Coli 
 

Most 
Probable  
Number  
(MPN) 

 Salmonella sp 

 Staphylococcus 
aureus 

 Listeria 
monocytogenes 

K 
 
 
Kultur 
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d. Hasil monitoring dan analisa 

1. Hasil pengujian yang diperoleh selanjutnya dicatat dan 

didokumentasikan dalam formulir rekapitulasi hasil monitoring 

berikut hasil analisis terhadap hasil pengujian tersebut (Form 1 A); 
2. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan tindakan karantina selanjutnya; 

3. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan informasi 

untuk profiling pengguna jasa. 

 

5. Pelaporan dan Tindak Lanjut 

1. Pelaporan 

Setelah monitoring selesai dilaksanakan, maka UPT-KP   

menyampaikan rekapitulasi hasil monitoring yang sudah dilakukan 

kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat 
Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani secara manual 

dan/atau elektronik. 

2. Tindak Lanjut  

Apabila hasil monitoring ditemukan ketidaksesuaian, maka: 

a) UPT-KP melaporkan hasil temuan ketidaksesuaian tersebut 

kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat 

Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.  

b) Pusat KH-Kehani menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara 

asal  terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan. 

c) Pusat KH-Kehani berkoordinasi dengan otoritas yang membidangi 
kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner di 

Kementerian untuk evaluasi terhadap negara dan/atau unit 

usaha dan/atau persyaratan Health Requirement (HR)  

d) Pusat KH-Kehani berkoordinasi dengan otoritas yang membidangi 

pengawasan obat dan makanan (khususnya produk pangan 

olahan) sebagai bahan informasi dalam pengawasan peredaran 
produk pangan olahan yang sudah dibebaskan. 
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BAB III  

MONITORING PEMASUKAN HASIL BAHAN ASAL HEWAN (HBAH) UNTUK 

BAHAN PAKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

A. Prinsip Monitoring 

1. Monitoring dilakukan terhadap Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) Untuk 
Bahan Pakan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik 

Indonesia dan sudah dilakukan pembebasan. 

2. Hasil monitoring tidak berpengaruh terhadap hasil tindakan karantina 

yang telah dilakukan. 

3. Monitoring terhadap Hasil Bahan Asal Hewan untuk bahan pakan 

sebagai pengawasan karantina terhadap aspek keamanan pakan. 
 

B. Pelaksanaan Monitoring 

1. Waktu pelaksanaan 

    Monitoring dapat dilakukan: 

a) Sesuai dengan program rencana pengambilan sampel; atau 

b) Sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
 

2. Tempat pelaksanaan  

Monitoring dapat dilakukan di: 

1. Tempat pemasukan pada saat pelaksanaan tindakan karantina; 

2. IKH atau tempat pemilik; atau 

3. Tempat Tindakan Karantina. 
 

3. Pelaksana monitoring 

Monitoring dilakukan oleh UPT-KP tempat pemasukan hasil bahan asal 
hewan untuk bahan pakan yang dimasukkan ke dalam wilayah negara 

Republik Indonesia. 
 

4. Tahapan Monitoring  

Tahapan monitoring meliputi: pembentukan tim, penyusunan rencana 

pengambilan sampel, pengambilan dan pengujian sampel, dan hasil dan 
analisa. 

a. Pembentukan tim  

Tim monitoring terdiri dari medik veteriner dan paramedik veteriner 
dan ditetapkan oleh Kepala UPT-KP 

b. Penyusunan rencana pengambilan sampel 

Tahapan rencana pengambilan sampel monitoring: 

1. Identifikasi jenis HBAH untuk bahan pakan yang akan dilakukan 

monitoring; 

2. Identifikasi importir/pengguna jasa, negara asal, unit usaha dan 
frekuensi pemasukannya melalui data pemasukan tahun 

sebelumnya. 
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3. Menentukan besaran frekuensi pengambilan sampel monitoring 
dalam setahun, yaitu total frekuensi pemasukan tahun 

sebelumnya dikalikan 10%.  

4. Menentukan jumlah frekuensi pengambilan sampel monitoring per 
negara asal, yaitu frekuensi pemasukan setiap negara dikalikan 

dengan proporsi antara frekuensi monitoring setahun dengan total 

frekuensi pemasukan (10%) atau frekuensi monitoring per negara 

asal dilakukan minimal 2 kali/tahun. 

5. Monitoring dilakukan terhadap importir/pengguna jasa yang 

melakukan pemasukan dari setiap negara asal. Frekuensi 

monitoring untuk setiap importir/pengguna jasa dihitung secara 
proporsional berdasarkan frekuensi pemasukannya.  

6. Contoh penentuan frekuensi monitoring dalam setahun seperti 

Tabel 1 
 

c. Pengambilan dan pengujian sampel 

1. Pengambilan sampel 

a) Pengambilan sampel dalam rangka monitoring dilakukan secara 

acak dan disesuaikan dengan tujuan monitoring.  

b) Jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan target 
pengujian dan metode yang digunakan 

c) Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas karantina. 

2. Pengujian sampel 

Pengujian sampel dapat dilakukan di laboratorium milik UPT-KP 

atau laboratorium lain, dengan target pengujian dan metode uji 

sesuai Tabel 3. 
 

 

Tabel 3 Target pengujian dan metode uji untuk monitoring HBAH untuk bahan 

pakan 

 

Jenis 
HBAH 
pakan 

Target Pengujian dan Metode Uji 

Biologi 
Metode 

Uji 
Mikologi Metode Uji Lainnya 

Metode 
Uji 

MBM Cemaran: 

 Salmonella 
sp 

 Bacillus sp 

 
Kultur 

Aspergillus 
sp 

Mikroskopis Uji 
spesies 

 Elisa 
 PCR 
 LCMS Aflatoksin  Elisa 

 HPLC 

PPM 

PMM 
HFM 

Cemaran: 

 Salmonella 
sp 

 

Kultur 

Aspergillus 
sp 

Mikroskopis Uji 

spesies 

 Elisa 

 PCR 
 LCMS Aflatoksin  Elisa 

 HPLC 

 

5. Hasil monitoring dan analisa 

1. Hasil pengujian yang diperoleh selanjutnya dicatat dan 

didokumentasikan dalam formulir rekapitulasi hasil monitoring 
berikut hasil analisis terhadap hasil pengujian tersebut (Form 1 A); 

2. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

tindakan karantina selanjutnya; 

3. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk 

profiling pengguna jasa. 
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6. Pelaporan dan Tindak Lanjut 

a. Pelaporan 

Setelah monitoring selesai dilaksanakan, maka UPTKP   

menyampaikan rekapitulasi hasil monitoring yang sudah dilakukan 
kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina 

Hewan dan Keamanan Hayati Hewani secara manual dan/atau 

elektronik. 

b. Tindak Lanjut  

Apabila hasil monitoring ditemukan ketidaksesuaian, maka: 

a) UPT KP melaporkan hasil temuan ketidak sesuaian tersebut 

kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat 
Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani  

b) Pusat KH-Kehani menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara 

asal  terhadap ketidaksesuaian yang ditemukan, 

c) Pusat KH-Kehani berkoordinasi dengan otoritas yang membidangi 

kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner di 

Kementerian untuk evaluasi terhadap negara dan/atau unit 
usaha dan/atau persyaratan Health Requirement (HR)  
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BAB IV  

MONITORING PEMASUKAN BAHAN ASAL HEWAN (BAH) DAN HASIL 

BAHAN ASAL HEWAN (HBAH) DARI SATU AREA KE AREA LAIN DI 

DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

 

A. Prinsip Monitoring 

1. Monitoring dilakukan terhadap pemasukan Bahan Asal Hewan (BAH) dan 

Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH) untuk Bahan pangan dari satu area ke 
area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan sudah 

dilakukan pembebasan. 

2. Hasil monitoring tidak berpengaruh terhadap hasil tindakan karantina 

yang telah dilakukan. 

3. Monitoring terhadap pemasukan bahan asal hewan dan hasil bahan asal 

hewan sebagai bahan pangan dari satu area ke area lain di dalam wilayah 

negara Republik Indonesia sebagai pengawasan karantina terhadap aspek 
keamanan pangan. 

 

B. Pelaksanaan Monitoring 

1. Waktu pelaksanaan 

    Monitoring dapat dilakukan: 

a. Sesuai dengan program rencana pengambilan sampel; atau 

b. Sewaktu-waktu apabila diperlukan. 

 

2. Tempat pelaksanaan  

Monitoring dapat dilakukan di: 

a. Tempat pemasukan pada saat pelaksanaan tindakan karantina; 

b. IKH atau tempat pemilik; atau 

c. Tempat Tindakan Karantina. 

 

3. Pelaksana monitoring 

Monitoring dilakukan oleh UPT-KP tempat pemasukan bahan asal hewan 

dan hasil bahan asal hewan yang dimasukkan dari satu area ke area lain 

di dalam wilayah negara Republik Indonesia 

 

4. Tahapan monitoring  
Tahapan monitoring meliputi: pembentukan tim, penyusunan rencana 

pengambilan sampel, pengambilan dan pengujian sampel, dan hasil dan 

analisa 

a. Pembentukan tim  

Tim monitoring terdiri dari medik veteriner dan paramedik veteriner 

dan ditetapkan oleh Kepala UPT-KP 

b. Penyusunan rencana pengambilan sampel 

Tahapan rencana pengambilan sampel monitoring: 

1. Identifikasi jenis BAH dan HBAH yang akan dilakukan 

monitoring; 



15 
 

2. Identifikasi pengguna jasa, daerah asal dan frekuensi 

pemasukannya melalui data pemasukan tahun sebelumnya. 

3. Menentukan besaran frekuensi pengambilan sampel 

monitoring dalam setahun, yaitu total frekuensi 

pemasukan tahun sebelumnya dikalikan 10%.  

4. Menentukan jumlah frekuensi pengambilan sampel 

monitoring per daerah asal, yaitu frekuensi pemasukan 

setiap daerah dikalikan dengan proporsi antara frekuensi 

monitoring setahun dengan total frekuensi pemasukan 

(10%) atau frekuensi monitoring per daerah asal dilakukan 

minimal 2 kali/tahun. 

5. Monitoring dilakukan terhadap pengguna jasa yang 

melakukan pemasukan dari setiap daerah asal. Frekuensi 

monitoring untuk setiap pengguna jasa dihitung secara 

proporsional berdasarkan frekuensi pemasukannya.  

6. Contoh penentuan frekuensi monitoring dalam setahun 

seperti Tabel 1 

 

c. Pengambilan dan pengujian sampel 
1. Pengambilan sampel 

a. Pengambilan sampel dalam rangka monitoring dilakukan 

secara acak dan disesuaikan dengan tujuan monitoring.  

b. Jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan target 

pengujian dan metode yang digunakan 

c. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas karantina. 

2. Pengujian sampel 

Pengujian sampel dapat dilakukan di laboratorium milik UPT-KP 

atau laboratorium lain, dengan target pengujian dan metode uji 

sesuai Tabel 4. 

 

Tabel 4 Target pengujian dan metode uji untuk monitoring pemasukan BAH 

dan HBAH dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik 

Indonesia 

 

Bahan 
Pangan 

Target Pengujian dan Metode Uji 

Standar 
Biologi Metode Uji Kimia 

Metode 
Uji 

1. Daging 
dan 

olahan 
daging 

1) pH 
 

pH meter - - SNI 7388: 
2009 

Batas 
maksimum 
cemaran 
mikroba 
dalam 
pangan 

2) Awal 
pembusukan 

 

 Eber 

 Malachite 
green 
 

3) Mikroba: 
 Total mikroba 

 
TPC 

- - 

 Salmonella sp 
 Staphylococcus 

aureus 

Kultur 

 Coliform 
 E. Coli 

 
 
 

MPN 
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2. Susu 
dan 
olahan 
susu 

 Total mikroba 
 

TPC 
 

Residu 
antibiotik: 
1. Nitrofuran 
2. Penicilin 
3. Kloramfen

ikol 

4. Tetrasikli
n 

 

 HPLC 
 GCMS-

MS 

SNI 7388: 
2009 
Batas 
maksimum 
cemaran 
mikroba 

dalam 
pangan 

 Coliform 

 E. Coli 
 

Most 
Probable  
Number  
(MPN) 

 Salmonella sp 

 Staphylococcus 
aureus 

 Listeria 
monocytogenes 

K 
 
 
Kultur 

3. Telur 
kons
umsi 

Total mikroba TPC - -  

Salmonella sp Kultur - -  

 

C. Hasil Monitoring dan Analisa 

1. Hasil pengujian yang diperoleh selanjutnya dicatat dan 

didokumentasikan dalam formulir rekapitulasi hasil monitoring berikut 

hasil analisis terhadap hasil pengujian tersebut (Form 1 B); 

2. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
tindakan karantina selanjutnya; 

3. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk 

profiling pengguna jasa. 
 

D. Pelaporan dan Tindak Lanjut 

1. Pelaporan 

Setelah monitoring selesai dilaksanakan, maka UPT-KP   menyampaikan 

rekapitulasi hasil monitoring yang sudah dilakukan kepada Kepala 

Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Hewan dan 
Keamanan Hayati Hewani secara manual dan/atau elektronik. 

2. Tindak Lanjut  

Apabila hasil monitoring ditemukan ketidaksesuaian, maka: 

a) UPT KP melaporkan hasil temuan ketidak sesuaian tersebut kepada 

Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina 

Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.  

b) Pusat KH-Kehani berkoordinasi dengan otoritas yang membidangi 

kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner di 

Kementerian untuk evaluasi terhadap unit usaha.  

c) Pusat KH-Kehani berkoordinasi dengan otoritas yang membidangi 

pengawasan obat dan makanan (khususnya produk pangan olahan) 

sebagai bahan informasi dalam pengawasan peredaran produk 

pangan olahan yang sudah dibebaskan. 
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BAB V 

MONITORING PENGELUARAN SARANG WALET  
 

A. Prinsip Monitoring 

1. Monitoring dilakukan terhadap sarang walet bersih yang dikeluarkan 

dari wilayah negara Republik Indonesia ke negara tujuan selain negara 

Republik Rakyat Tiongkok dan sudah dilakukan pembebasan. 

2. Hasil monitoring tidak berpengaruh terhadap hasil tindakan karantina 

yang telah dilakukan. 

3. Monitoring pengeluaran sarang walet bersih dari wilayah negara 
Republik Indonesia ke negara tujuan selain negara Republik Rakyat 

Tiongkok (RRT) sebagai pengawasan karantina terhadap pemenuhan 

persyaratan negara tujuan. 
 

B. Pelaksanaan Monitoring 

1. Waktu pelaksanaan 

Monitoring dapat dilakukan: 

a. Sesuai dengan program rencana pengambilan sampel; atau 

b. Sewaktu-waktu apabila diperlukan. 
 

2. Tempat pelaksanaan 

    Monitoring dapat dilakukan di: 

a. Tempat pengeluaran pada saat pelaksanaan tindakan karantina; 

b. IKH atau tempat pemilik; atau 

c. Tempat Tindakan Karantina. 
 

3.   Pelaksana monitoring 
Monitoring dilakukan oleh UPT-KP tempat pengeluaran sarang walet 

bersih ke negara tujuan selain negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 

 

C. Tahapan Monitoring  

Tahapan monitoring meliputi: pembentukan tim, penyusunan rencana 
pengambilan sampel, pengambilan dan pengujian sampel, dan hasil dan 

analisa 

a. Pembentukan tim 

Tim monitoring terdiri dari medik veteriner dan paramedik veteriner dan 

ditetapkan oleh Kepala UPT-KP 

b. Penyusunan rencana pengambilan sampel 

Tahapan rencana pengambilan sampel monitoring: 

1. Identifikasi eksportir/pengguna jasa, negara tujuan, dan frekuensi 

pengeluaran melalui data pengeluaran tahun sebelumnya. 

2. Menentukan besaran frekuensi pengambilan sampel monitoring dalam 

setahun, yaitu total frekuensi pengeluaran tahun sebelumnya 

dikalikan 10%.  
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3. Monitoring dilakukan terhadap eksportir/pengguna jasa yang 
melakukan pengeluaran sarang burung walet bersih. Frekuensi 

monitoring di setiap eksportir/pengguna jasa dihitung secara 

proprosional berdasarkan frekuensi pengeluaran per negara tujuan 
atau dilakukan minimal 2 kali/tahun. 

c. Pengambilan dan pengujian sampel 
1. Pengambilan sampel 

a. Pengambilan sampel dalam rangka monitoring dilakukan secara 

acak dan disesuaikan dengan tujuan monitoring.  

b. Jumlah sampel yang diambil disesuaikan dengan target pengujian 

dan metode yang digunakan 

c. Pengambilan sampel dilakukan oleh petugas karantina 

2. Pengujian sampel 

Pengujian sampel dapat dilakukan di laboratorium milik UPT KP atau 

laboratorium lain, dengan target pengujian dan metode uji sesuai 

Tabel 5. 

 

Tabel 5 Target pengujian dan metode uji untuk monitoring pengeluaran sarang 

walet  

 

BAH 

Target Pengujian dan Metode Uji 

Standar 
Biologi 

Metode 
Uji 

Kimia Metode Uji 

Sarang 
walet 
bersih 

Total mikroba TPC Nitrit  Spektrofotometri 
 HPLC 

 
Permentan 
41/2013 
atau sesuai 
persyaratan 
negara 
tujuan 

 Coliform 

 E. Coli 
 

Most 
Probable  
Number  
(MPN) 

Deteksi 
sulfit dan 
peroksida 

Rapid test 

 Salmonella sp 

 Staphylococcus 
aureus 

 Listeria sp 

 Total yeast 
and mold 

 

 
Kultur 

- - 

Lainnya :  
Bahaya fisik (kayu, logam, dll) 

 
Visual 

Deteksi logam (Pb, Cd, As, Hg) AAS 

Kandungan ruminansia: 
Ovine/bovine 

 Elisa 
 PCR 

 

D. Hasil Monitoring dan Analisa 

1. Hasil pengujian yang diperoleh selanjutnya dicatat dan didokumentasikan 
dalam formulir rekapitulasi hasil monitoring berikut hasil analisis 

terhadap hasil pengujian tersebut (Form 1 C); 

2. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
tindakan karantina selanjutnya; 

3. Hasil yang diperoleh dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk 

profiling pengguna jasa. 
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E. Pelaporan dan Tindak Lanjut 

1. Pelaporan 

Setelah monitoring selesai dilaksanakan, maka UPTKP menyampaikan 

rekapitulasi hasil monitoring yang sudah dilakukan kepada Kepala 
Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Hewan dan 

Keamanan Hayati Hewani secara manual dan/atau elektronik. 

2. Tindak Lanjut  

Apabila hasil monitoring ditemukan ketidaksesuaian, maka: 

a) UPT KP melaporkan hasil temuan ketidak sesuaian tersebut kepada 

Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Hewan 

dan Keamanan Hayati Hewani  

b) Hasil monitoring menjadi bahan pertimbangan bagi Pusat KH-Kehani 

untuk melakukan evaluasi terhadap tempat pemrosesan sarang walet 

dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan dan bahan 
pengambilan kebijakan pengeluaran sarang walet bersih ke negara 

tujuan selain Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





FORM 1 REKAPITULASI HASIL MONITORING 

 

UPTKP : 

Periode : 

 

A. Hasil Monitoring Pemasukan BAH dan HBAH ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 

NO 
TGL 

MONITORING 

NAMA 

IMPORTIR 

KOMODITI NO 

APPROVAL 

UNIT 

USAHA 

NEGARA 

ASAL 

NO HC 

NEGARA 

ASAL 

PENGUJIAN 

ANALISIS 

HASIL 

EVALUASI 

PELAKSANAAN 

MONITORING JENIS JML 
JENIS 

PENGUJIAN 

METODE 

UJI 
HASIL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

 

B. Hasil Monitoring Pemasukan BAH dan HBAH dari Satu Area ke Area Lain di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

  

NO 
TGL 

MONITORING 

NAMA 

PERUSAHAAN

/PENGGUNA 

JASA 

KOMODITI 

UPT 

ASAL 

DAERAH 

ASAL 

NO HC 

ASAL 

PENGUJIAN 

ANALISIS 

HASIL 

EVALUASI 

PELAKSAN

AAN 

MONITORIN

G 

JENIS JML 
JENIS 

PENGUJIAN 

METODE 

UJI 
HASIL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

 



C. Hasil Monitoring Pengeluaran Sarang Walet Bersih ke Negara Tujuan selain Negara RRT 

NO 
TGL 

MONITORING 

NAMA 

EKSPORTIR/PENGGUNA 

JASA 

KOMODITI 

NEGARA 

TUJUAN 
NO HC 

PENGUJIAN 

ANALISIS 

HASIL 

EVALUASI 

PELAKSANAAN 

MONITORING JENIS JML 
JENIS 

PENGUJIAN 

METODE 

UJI 
HASIL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

            

 

Mengetahui, 

Kepala, 

 

 

 

 

(..............................) 
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