PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 18/Permentan/OT.140/3/2011
TENTANG
PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN
DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,
Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat
pelayanan karantina pertanian, telah ditetapkan dokumen
karantina pertanian;
b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia
National Single Window, dalam Pasal 16 mengamanatkan
perlunya mengatur pelaksanaan Sistem Elektronik Indonesia
National Single Window (INSW) oleh Menteri teknis terkait;
c. bahwa atas dasar hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian dalam
Sistem Elektronik Indonesia National Single Window (INSW)
dengan Peraturan Menteri;

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 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Persetujuan Pembentukan Organisasi Pergagangan Dunia
(Agreement Establishing the World Trade Organization)
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75 Nomor 3612),
juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor
35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku
Pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 3624, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia
National Single Window;
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009
tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik
Indonesia;
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik
Indonesia;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Kpts/OT.140/4/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Karantina Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.
140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/Kpts/HK.340/8/2007
tentang Formulir Dokumen Operasional Karantina Hewan;
17. Keputusan
Menteri
Pertanian
Nomor
3237/Kpts/OT/
HK.060/9/2009 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan
Karantina Tumbuhan dan Keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELAYANAN
DOKUMEN KARANTINA
PERTANIAN DALAM SISTEM
ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
(INSW).
Pasal 1
Sistem elektronik dalam kerangka Indonesia National Single
Window digunakan dalam pelayanan dokumen karantina pertanian
yang berkaitan dengan ekspor dan/atau impor karantina hewan
dan tumbuhan.
Pasal 2
Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian melalui Sistem
Elektronik dalam kerangka Indonesia National Single Window
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, seperti tercantum pada
Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
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Pasal 3
Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian melalui sistem elektronik
dalam kerangka Indonesia National Single Window sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan sebagai standar
operasional prosedur dan tingkat layanan (Service Level
Arrangement).
Pasal 4
(1) Pelaksanaan sistem elektronik dalam kerangka Indonesia
National Single Window sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian dan Unit
Pelaksana Teknis Karantina Pertanian.
(2) Dalam hal tertentu pelaksanaan sistem elektronik Indonesia
National Single Window sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan secara berkoordinasi dengan unit kerja lingkup
Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya.
Pasal 5
Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tidak berfungsi atau mengalami gangguan, pelaksanaan pelayanan
dokumen karantina pertanian dapat dilakukan secara manual.
Pasal 6
Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini
dibebankan pada anggaran Badan Karantina Pertanian.
Pasal 7
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2011
MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM,

PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 178
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LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
:18/Permentan/OT.140/3/2011
:8 Maret 2011

PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA PERTANIAN
DALAM SISTEM ELEKTRONIK INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW (INSW).

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dengan peningkatan intensitas dan volume perdagangan, baik ekspor maupun impor
menuntut kesiapan karantina pertanian dalam upaya menghadapi pasar global. Untuk
memfasilitasi perdagangan dalam rangka menghadapi persaingan global tersebut
diperlukan upaya untuk mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang ekspor
dan/atau impor serta mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu dan
biaya dalam proses penanganan dokumen karantina pertanian melalui sistem elektronik
dalam Indonesia National Single Window (INSW).

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud Peraturan Menteri Pertanian ini dimaksudkan sebagai acuan bagi petugas
karantina pertanian dalam memberikan pelayanan ekspor/impor.
2. Tujuan Peraturan Menteri Pertanian ini sebagai Standar Operasional Prosedur dan
tingkat layanan dalam memberikan kepastian hukum bagi petugas karantina pertanian
serta kepastian usaha bagi pengguna jasa dan mendukung transparansi dan
keterbukaan dalam sistem pelayanan publik khususnya pelayanan Dokumen
Karantina Hewan dan Tumbuhan.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri dari:
1. Alur Pelayanan Dokumen Karantina Hewan;
2. Alur Pelayanan Dokumen Karantina Tumbuhan.
D. Pengertian
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian adalah Unit Pelaksana
Teknis di lingkup Badan Karantina Pertanian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
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2. Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) online adalah permohonan yang
diajukan oleh pengguna jasa (eksportir atau importir) kepada UPT Karantina
Pertanian yang dikirimkan secara online untuk dilakukan tindakan pemeriksaan
karantina terhadap komoditi karantina.
3. Operator Inhouse adalah petugas karantina yang ditunjuk oleh Kepala UPT
Karantina Pertanian untuk mengelola data PPK online.
4. Petugas Karantina adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk
melakukan tindakan karantina.
5. Media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan,
tumbuhan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa
hama dan penyakit hewan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan
karantina.
6. Eksportir adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa
dan/atau yang bertanggung jawab atas pengeluaran media pembawa.
7. Importir adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa
dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan media pembawa.
8. Dokumen karantina adalah semua formulir resmi yang ditetapkan oleh Menteri
Pertanian dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan karantina.

BAB II
ALUR PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA HEWAN

Bagian Kesatu
Pemasukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

A. Prosedur
1. Importir mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara online
kepada UPT Karantina Pertanian setempat.
2. Operator Inhouse di UPT Karantina Pertanian melakukan penarikan data PPK online.
3. Operator Inhouse di UPT Karantina Pertanian melakukan verifikasi elektronik
terhadap permohonan tersebut.
4. Penetapan dan penerbitan surat tugas (KH-2) oleh Kepala UPT atau pejabat yang
ditunjuk (paling lama 15 menit).
5. Petugas karantina hewan melakukan verifikasi dan pemeriksaan dokumen
(kelengkapan, kebenaran, kesesuaian, keaslian dan keabsahan dokumen) paling
lama 15 menit. Hal tersebut dapat dilakukan apabila importir/kuasanya telah
memenuhi persyaratan administrasi dan kesiapan media pembawa yang akan
diperiksa antara lain mencakup:
a. dokumen persyaratan lengkap;
b. tidak berasal dari negara yang dilarang pemasukannya;
c. alat angkut dan kemasan (antara lain: kontainer) telah siap untuk diperiksa oleh
petugas karantina hewan;
d. media pembawa berada dalam satu tempat penampungan;
e. sarana pendukung cukup;
f. sumber daya manusia (SDM) cukup.
6. Pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap hewan hidup dilakukan di atas alat angkut
maksimal 5 (lima) jam, dengan ketentuan apabila:
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a. hasil pemeriksaan dokumen di atas alat angkut di ketahui berasal dari negara
yang tertular HPHK golongan I, atau sedang terjadi wabah HPHK golongan II,
maka dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan;
b. hasil pemeriksaan fisik di atas alat angkut ditemukan HPHK golongan I, maka
dilakukan penolakan dan dilarang diturunkan;
c. hasil pemeriksaan di atas alat angkut bukan berasal dari negara yang tertular
HPHK golongan I; atau sedang terjadi wabah HPHK golongan II; tidak ditemukan
HPHK; maka atas hewan hidup tersebut diberikan Surat Perintah Bongkar (KH5) dan dilanjutkan dengan pemberian KH-7 untuk pemeriksaan lebih lanjut di
Instalasi Karantina Hewan.
7. Pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan
Asal Hewan (HBAH) dan benda lain dapat dilakukan di kawasan pelabuhan laut atau
bandar udara. Pemeriksaan sampai dengan pemberian sertifikat pelepasan
dilakukan paling lama 3 jam, dengan ketentuan apabila:
a. hasil pemeriksaan dokumen berasal dari negara yang pemasukannya dilarang,
atau sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan
melalui media pembawa tersebut, atau produknya termasuk yang
pemasukannya dilarang, maka dilakukan penolakan;
b. hasil pemeriksaan fisik ditemukan sanitasinya tidak baik, kemasannya tidak utuh,
terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, atau membahayakan kesehatan hewan
dan/atau manusia, maka diberikan perlakuan dan apabila tidak berhasil atau
tidak mungkin dilakukan, maka dilakukan penolakan;
c.

hasil pemeriksaan bukan berasal dari negara, area, atau tempat dari mana
pemasukannya dilarang; bukan berasal dari negara, area, atau tempat di mana
sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui
media pembawa tersebut; produknya bukan termasuk yang pemasukannya
dilarang; sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak
terkontaminasi, dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan atau
manusia, maka dilakukan pembebasan dan diberikan sertifikat pelepasan (KH12) sepanjang tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan. Apabila berdasarkan
analisis risiko terhadap BAH dan HBAH tertentu perlu dilakukan pemeriksaan
laboratorium, maka BAH dan HBAH dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan
dengan menerbitkan dokumen karantina hewan berupa Surat Perintah Masuk
Instalasi Karantina Hewan (KH-7).

8. Operator yang berada di UPT selanjutnya akan mengirimkan respon Surat Perintah
Bongkar (KH-5), atau Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7), atau
Sertifikat Pelepasan (KH-12) kepada portal NSW dengan kode respon yang telah
ditetapkan, paling lama 30 menit.
B. Tingkat Layanan
1. Hewan Hidup
NO

KEGIATAN

WAKTU
(Menit)

1

Penyerahan dokumen asli untuk dilakukan pemeriksaan dokumen

5

2

Verifikasi dokumen

5

3

Verifikasi ulang dokumen

5

4

Input data Surat Penugasan (KH-2)

5

5

Penerbitan Surat Penugasan (KH-2)

10

6

Penyerahan dokumen asli (HC) oleh kuasa pemilik (a.l:nakhoda)
kepada petugas karantina hewan

5

6

7

Apabila hewan berasal dari negara yang tertular HPHK golangan I
atau sedang terjadi wabah HPHK golongan II, diterbitkan
Penolakan Bongkar (KH-4),

10

dilanjutkan dengan penerbitan Berita Acara Penolakan (KH-8b).

10

8

Apabila hewan berasal dari negara yang bebas HPHK golongan I
atau tidak terjadi wabah HPHK, dilakukan pengisian Keterangan
Muatan Hewan dan Produk Hewan (KH- 3) oleh penanggungjawab
alat angkut (a.l: nakhoda kapal)

10

9

Pemeriksan fisik di atas alat angkut

10

Apabila ditemukan adanya gejala HPHK golongan I, diterbitkan KH4
dilanjutkan dengan penerbitan KH-8b.

300 menit
(5 jam)
5
10

11

Apabila tidak ditemukan adanya gejala HPHK golongan I,
diterbitkan KH- 5

10

12

Menerbitkan surat perintah masuk ke instalasi karantina hewan KH7

10

13

Penerbitan Sertifikat Pelepasan Karantina (KH-12)

10

Catatan: PPK diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan barang/kapal.

2. Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)
NO

KEGIATAN

WAKTU
(Menit)

1

Penyerahan dokumen asli untuk dilakukan pemeriksaan dokumen

5

2

Verifikasi dokumen

5

3

Verifikasi ulang dokumen

5

4

Input data Surat Penugasan (KH-2)

5

5

Penerbitan Surat Penugasan (KH-2)

10

6

Input data Persetujuan Bongkar (KH-5)

5

7

Penerbitan Persetujuan Bongkar (KH-5)

5

8

Pemeriksaan fisik

180

9

Apabila BAH/HBAH berasal dari negara yang pemasukannya
dilarang, atau sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina
yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut, atau
produknya termasuk yang pemasukannya dilarang, maka
diterbitkan Berita Acara Penolakan (KH-8b)

10

10

Apabila BAH/HBAH sanitasinya tidak baik, kemasannya tidak utuh,
terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, atau membahayakan
kesehatan hewan dan atau manusia, maka diberikan perlakuan
dan apabila tidak berhasil atau tidak mungkin dilakukan, maka
diterbitkan Berita Acara Penolakan (KH-8b)

10

7

11

Apabila bukan berasal dari negara, area, atau tempat dari mana
pemasukannya dilarang; bukan berasal dari negara, area, atau
tempat di mana sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina
yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut; produknya
bukan termasuk yang pemasukannya dilarang; sanitasinya baik,
kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak
terkontaminasi, dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan
atau manusia, maka dilakukan pembebasan dan diberikan sertifikat
pelepasan (KH-12) sepanjang tidak memerlukan pemeriksaan
lanjutan

10

12

Apabila berdasarkan analisis risiko terhadap BAH dan HBAH
tertentu perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka BAH dan
HBAH dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan dengan
menerbitkan dokumen karantina hewan berupa Surat Perintah
Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).

10

13

Input data Sertifikat Pelepasan Karantina (KH-12)

5

14

Penerbitan Sertifikat Pelepasan Karantina (KH-12)

10

Catatan: PPK diajukan paling lambat 1 hari sebelum kedatangan barang/kapal.

C. Keterangan
Respon UPT Karantina Pertanian ke portal NSW meliputi:
1. Surat Perintah Bongkar (KH-5).
2. Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).
3. Sertifikat Pelepasan (KH-12).
4. Penerbitan Surat Perintah Tugas, 30 menit setelah pemohon menyampaikan print out
No. Aju (bila menggunakan PPK Online).
5. Penerbitan surat penahanan dilakukan apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak
lengkap.
6. Penerbitan surat penolakan dilakukan apabila komoditas termasuk media pembawa
yang dilarang dan masih berada di atas alat angkut.
7. Dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Health Certificate/Sanitary Certificate asli;
Cargo manifest;
Invoice;
Certificate Of Origin;
Surat Persetujuan Pemasukan;
Surat Izin dari Kementerian Kehutanan (CITES);
Bill of Lading (B/L) atau Air Ways Bill (AWB).

8. Biaya atas Jasa Pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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D. Alur Layanan
melalui INSW:

OPERATOR
INHOUSE UPT

KH1

IMPORTIR

Pengajuan
PPK
(1)

Untuk Pemasukan (Impor) Media Pembawa Karantina Hewan

KEPALA
UPT

PETUGAS KARANTINA

Pemusnahan

Penarikan
PPK
(2)

KH 8c

Penahanan

KH 8a

Penolakan

KH 8b

Verifikasi
PPK
(3)

Penetapan
dan
Penerbitan
Surat Tugas
(4)

Validasi
Isi Dok Scr
Teknis
(5)

Di atas alat
Angkut (6a)

Pemeriksaan
Fisik
(6)

Diperlukan
tindak lanjut

KH 5
/KH 7

Tidak diperlukan
tindak lanjut

KH 12

Diperlukan
tindak lanjut

KH 7

Dikawasan
Pel/Bandara (6b)
Tidak diperlukan
tindak lanjut

15 Menit

15 Menit

3 – 5 Jam

KH 12

30 Menit

Bagian Kedua
Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina

A. Prosedur
1.

Eksportir mengajukan Eksportir mengajukan permohonan pemeriksaan
karantina (PPK) secara online kepada UPT Karantina Pertanian setempat.

2.

Operator Inhouse di UPT Karantina Pertanian melakukan penarikan data PPK online.

3.

Operator Inhouse di UPT Karantina Pertanian melakukan verifikasi elektronik
terhadap permohonan tersebut.

4.

Penetapan dan penerbitan surat tugas (KH-2) oleh Kepala UPT atau pejabat yang
ditunjuk (paling lama 15 menit).

5.

Petugas karantina hewan melakukan verifikasi dan pemeriksaan dokumen
(kelengkapan, kebenaran, kesesuaian, keaslian dan keabsahan dokumen) paling
lama 15 menit. Hal tersebut dapat dilakukan apabila eksportir/kuasanya telah
memenuhi persyaratan administrasi dan kesiapan media pembawa yang akan
diperiksa antara lain mencakup:
a. dokumen persyaratan lengkap;
b. tidak berasal dari area yang dilarang pengeluarannya;
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c. tidak termasuk yang dilarang pengeluarannya;
d. alat angkut dan kemasan (antara lain: kontainer) telah siap untuk diperiksa oleh
petugas karantina hewan;
e. media pembawa dalam satu tempat penampungan;
f. sarana pendukung cukup;
g. sumber daya manusia (SDM) cukup.
6. Pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap hewan hidup dilakukan di tempat
pengeluaran maksimal 3 (tiga) jam, dengan ketentuan apabila:
a. hasil pemeriksaan dokumen di tempat pengeluaran diketahui berasal dari area yang
tertular HPHK golongan I atau sedang terjadi wabah HPHK golongan II, maka
dilakukan penolakan dan diserahkan kembali kepada pemiliknya;
b. hasil pemeriksaan fisik di tempat pengeluaran ditemukan HPHK golongan I, maka
terhadap hewan hidup tersebut berikut bahan dan peralatan yang pernah
berhubungan dimusnahkan;
c. apabila diperlukan pemeriksaan intensif setelah tindakan pemeriksaan di tempat
pengeluaran, maka atas hewan hidup tersebut dapat diberikan KH-7 untuk
pemeriksaan lebih lanjut di Instalasi Karantina Hewan.
7. Pemeriksaan dokumen dan fisik terhadap Bahan Asal Hewan (BAH), Hasil Bahan Asal
Hewan (HBAH) dan benda lain dapat dilakukan di kawasan pelabuhan laut, atau bandar
udara, atau pos perbatasan. Pemeriksaan sampai dengan pemberian sertifikat sanitasi
(KH-10) dilakukan paling lama 3 jam, dengan ketentuan apabila:
a. hasil pemeriksaan dokumen berasal dari area atau tempat dari mana dilarang
pengeluarannya, berasal dari area atau tempat di mana sedang berjangkit hama
penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut,
atau produknya termasuk yang pengeluarannya dilarang, maka ditolak
pengeluarannya dan diserahkan kembali kepada pemiliknya atau dilakukan tindakan
sesuai dengan pedoman pengendalian penyakit hewan menular yang berlaku;
b. hasil pemeriksaan fisik sanitasinya tidak baik, kemasannya tidak utuh, terjadi
perubahan sifat, terkontaminasi, atau membahayakan kesehatan hewan dan atau
manusia, maka diberikan perlakuan dan apabila tidak berhasil, tidak dapat, atau tidak
mungkin dilakukan, maka dilakukan pemusnahan;
c. hasil pemeriksaan bukan berasal dari area atau tempat dari mana dilarang
pengeluarannya, bukan berasal dari area atau tempat di mana sedang berjangkit
hama penyakit hewan karantina yang dapat ditularkan melalui media pembawa
tersebut, produknya bukan termasuk yang pengeluarannya dilarang; sanitasinya
baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dinilai
tidak membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia, maka dilakukan
pembebasan dan diberikan sertifikat sanitasi sepanjang tidak memerlukan
pemeriksaan lanjutan. Apabila berdasarkan analisis resiko terhadap BAH dan HBAH
tertentu perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka BAH dan HBAH
dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan dengan menerbitkan dokumen karantina
hewan berupa Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).

8. Operator yang berada di UPT selanjutnya akan mengirimkan respon Surat Perintah
Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7), atau Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-9), atau
Sertifikat Sanitasi (KH-9) kepada portal NSW dengan kode respon yang telah
ditetapkan, paling lama 30 menit.
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B. Tingkat Layanan
1. Hewan Hidup
NO

KEGIATAN

WAKTU
(Menit)

1

Penyerahan dokumen asli untuk dilakukan pemeriksaan dokumen

5

2

Verifikasi dokumen

5

3

Verifikasi ulang dokumen

5

4

Input data Surat Penugasan (KH-2)

5

5

Penerbitan Surat Penugasan (KH-2)

10

6

Pemeriksaan fisik di tempat pengeluaran

7

Apabila hewan berasal dari area yang tertular HPHK golangan I atau
sedang terjadi wabah HPHK golongan II, diterbitkan diterbitkan
Berita Acara Penolakan (KH-8b) dan hewan diserahkan kembali
kepada pemilik

8

Apabila ditemukan adanya gejala HPHK golongan I, dilakukan
pemusnahan dilanjutkan dengan penerbitan KH-8c

9

Menerbitkan surat perintah masuk ke Instalasi Karantina Hewan KH7

10

10

Apabila sehat dan tidak ditemukan adanya gejala HPHK, diterbitkan
KH- 9 (Sertifikat Kesehatan Hewan)

10

300 menit
(5 jam)
10

300 menit
(5 jam)

Catatan: PPK diajukan paling lambat 2 hari sebelum kedatangan barang/ kapal.

2. Bahan Asal Hewan (BAH) dan Hasil Bahan Asal Hewan (HBAH)
NO

KEGIATAN

WAKTU
(Menit)

1

Penyerahan dokumen asli untuk dilakukan pemeriksaan dokumen

5

2

Verifikasi dokumen

5

3

Verifikasi ulang dokumen

5

4

Input data Surat Penugasan (KH-2)

5

5

Penerbitan Surat Penugasan (KH-2)

10

6

Pemeriksaan fisik

7

Apabila BAH/HBAH berasal dari area atau tempat dari mana

180 menit (3
jam)
10

11

dilarang pengeluarannya, berasal dari area atau tempat di mana
sedang berjangkit hama penyakit hewan karantina yang dapat
ditularkan melalui media pembawa tersebut, atau produknya
termasuk yang pengeluarannya dilarang, maka diterbitkan Berita
Acara Penolakan (KH-8b) dan diserahkan kembali kepada
pemiliknya atau dilakukan tindakan sesuai dengan pedoman
pengendalian penyakit hewan menular yang berlaku.

8

Apabila BAH/HBAH sanitasinya tidak baik, kemasannya tidak
utuh,
terjadi
perubahan
sifat,
terkontaminasi,
atau
membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia, maka
diberikan perlakuan dan apabila tidak berhasil, tidak dapat, atau
tidak mungkin dilakukan, maka diterbitkan Berita Acara
Pemusnahan (KH-8c)

10

9

Apabila BAH/HBAH bukan berasal dari area atau tempat dari
mana dilarang pengeluarannya, bukan berasal dari area atau
tempat di mana sedang berjangkit hama penyakit hewan
karantina yang dapat ditularkan melalui media pembawa tersebut,
produknya bukan termasuk yang pengeluarannya dilarang;
sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat,
tidak terkontaminasi, dinilai tidak membahayakan kesehatan
hewan dan atau manusia, maka diterbitkan Sertifikat Sanitasi
(KH-10) sepanjang tidak memerlukan pemeriksaan lanjutan

10

10

Apabila berdasarkan analisis risiko terhadap BAH dan HBAH
tertentu perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium, maka BAH
dan HBAH dimasukkan ke Instalasi Karantina Hewan dengan
menerbitkan dokumen karantina hewan berupa Surat Perintah
Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).

10

11

Input data Sertifikat Sanitasi (KH-10)

5

12

Penerbitan Sertifikat Sanitasi (KH-10)

10

Catatan: PPK diajukan paling lambat 1 hari sebelum kedatangan barang/kapal.

C. Keterangan
Respon UPT Karantina Pertanian ke portal NSW meliputi:
1. Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Hewan (KH-7).
2. Sertifikat Kesehatan/Sertifikat Sanitasi (KH-9/KH-10).
3. Penerbitan Surat Perintah Tugas, 30 menit setelah pemohon menyampaikan print out
No. Aju (bila menggunakan PPK Online).
4. Penerbitan surat penahanan dilakukan apabila dokumen yang dipersyaratkan tidak
lengkap.
5. Penerbitan surat penolakan dilakukan apabila komoditas termasuk media pembawa
yang dilarang pengeluarannya dan/atau dari area yang tertular HPHK golongan I atau
wabah HPHK golongan II.
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6. Dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
a. Health Certificate/Sanitary Certificate asli dari dokter hewan berwenang di area
asal;
b. Health Certificate/Sanitary Certificate asli dari dokter hewan karantina;
c. Surat Persetujuan Pengeluaran;
d. Surat Izin dari Kementerian Kehutanan (CITES);
7. Biaya atas Jasa Pelayanan:
Biaya atas jasa pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Alur Layanan untuk Pengeluaran (Ekspor) Media Pembawa Karantina Hewan
melalui INSW:
EKSPORTIR

OPERATOR
INHOUSE UPT

Pengajuan
PPK
(1)

Penarikan
PPK
(2)

KH1

KEPALA
UPT

PETUGAS KARANTINA

Pemusnahan

Penahanan

KH 8c

KH 8a

Penolakan

KH 8b

Verifikasi
PPK
(3)

Penetapan
dan
Penerbitan
SuratTugas
(4)

Validasi
Isi Dok Scr
Teknis
(5)

Di tempat
Pengeluaran

Pemeriksaan
Fisik
(6)

Diperlukan
tindaklanjut

KH 7

Tidakdiperlukan
tindaklanjut

KH 9/

Diperlukan
tindaklanjut

KH 10
KH 7

Dikawasan
Pel/Bandara(6b)
Tidakdiperlukan
tindaklanjut

KH 9/
KH 10

15 Menit

15 Menit

3 – 5 Jam

25-30 menit

BAB III
ALUR PELAYANAN DOKUMEN KARANTINA TUMBUHAN
Bagian Kesatu
Pemasukan Media Pembawa Karantina Tumbuhan

A. Prosedur
1. Importir mengajukan permohonan pemeriksaan karantina (PPK) secara online kepada
UPT Karantina Pertanian setempat.
2. Operator Inhouse di UPT Karantina Pertanian melakukan penarikan data PPK online.
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3. Operator Inhouse di UPT Karantina Pertanian melakukan verifikasi elektronik
terhadap permohonan tersebut.
4. Penetapan dan penerbitan surat tugas (DP-1) oleh Kepala UPT atau pejabat yang
ditunjuk (paling lama 15 menit).
5. Pejabat fungsional karantina tumbuhan melakukan verifikasi dan pemeriksaan
dokumen (kelengkapan, kebenaran, kesesuaian, keaslian dan keabsahan dokumen)
paling lama 15 menit. Hal tersebut dapat dilakukan apabila importir/kuasanya telah
memenuhi persyaratan administrasi dan kesiapan barang yang akan diperiksa antara
lain mencakup:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

dokumen persyaratan lengkap;
tidak berasal dari negara yang dilarang pemasukannya;
kontainer telah siap untuk diperiksa oleh petugas karantina tumbuhan;
barang berada dalam satu tempat penampungan;
sarana pendukung cukup;
sumber daya manusia (SDM) cukup.

6. Pemeriksaan administrasi dan kesehatan terhadap media pembawa OPTP/OPTK
dilakukan di atas alat angkut paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan apabila:
a. hasil pemeriksaan administratif diketahui:
1)
2)
3)
4)

tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
merupakan jenis-jenis media pembawa yang dilarang pemasukannya;
dokumen tidak sah dan/atau tidak benar;
maka dilakukan penolakan dengan diterbitkan KT-7.

b. hasil pemeriksaan kesehatan ternyata tidak bebas dari OPTK Golongan I, busuk
atau rusak, maka ditolak pemasukannya dengan diterbitkan KT-7.
c. apabila bukan tergolong sebagai media pembawa OPTP/OPTK diterbitkan Surat
Pemberitahuan Tidak Diperlukan Tindakan Karantina lebih lanjut (SP-7) maksimal
1 (satu) jam;
d. apabila perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Instalasi Karantina
Tumbuhan/tempat lain, diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan
Karantina Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) maksimal 3 (tiga)
jam;
e. apabila bebas dari OPTP/OPTK dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut
terhadap media pembawa OPTP/OPTK, diterbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina
Tumbuhan/ Keamanan PSAT (KT-9) maksimal 3 (tiga) jam.
7. Pemeriksaan administrasi dan kesehatan terhadap media pembawa OPTP/OPTK di
kawasan pelabuhan/bandar udara sebagai berikut:
a. apabila bukan tergolong sebagai media pembawa OPTP/OPTK diterbitkan Surat
Pemberitahuan Tidak Diperlukan Tindakan Karantina lebih lanjut (SP-7) maksimal
1 (satu) jam;
b. apabila perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Instalasi Karantina Tumbuhan/
Tempat lain, diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina
Tumbuhan/Pengawasan Keamanan PSAT (KT-2) maksimal 3 (tiga) jam;
c. apabila bebas dari OPTP/OPTK dan tidak diperlukan tindakan lebih lanjut
terhadap media pembawa OPTP/OPTK, diterbitkan Sertifikat Pelepasan Karantina
Tumbuhan/ Keamanan PSAT (KT-9) maksimal 3 (tiga) jam.
Operator yang berada di UPT selanjutnya akan mengirimkan respon Surat
Pemberitahuan Tidak Diperlukan Tindakan Karantina Tumbuhan (SP-7), atau Surat
Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2), atau Sertifikat
Pelepasan Karantina Tumbuhan/ Keamanan PSAT (KT-9) kepada portal NSW
dengan kode respon yang telah ditetapkan, paling lama 30 menit.
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B. Tingkat Layanan
1. Bukan Media Pembawa OPTP/OPTK maksimal 1 (satu) jam
No.

KEGIATAN

WAKTU
(menit)

1

Penyerahan dokumen untuk dilakukan pemeriksaan
administrative

5

2

Verifikasi dokumen

5

3.

Input data Surat Tugas

5

4.

Penerbitan Surat Tugas

10

5.

Verifikasi kebenaran dan kesesuaian isi dokumen dan barang

20

6.

Input data SP-7

5

7.

Penerbitan SP-7

10

Catatan: PPK diajukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan barang/kapal
2. Media Pembawa OPTP/OPTK yang berisiko rendah (low risk) maksimal 3 (tiga) jam

No.

KEGIATAN

WAKTU
(menit)

1

Penyerahan dokumen asli untuk dilakukan pemeriksaan
administratif

5

2

Verifikasi dokumen

5

3

Verifikasi ulang dokumen

5

4

Input data Surat Tugas

5

5

Penerbitan Surat Tugas

10

6

Verifikasi kebenaran dan kesesuaian isi dokumen dan barang dan
Pengambilan sampel

25

7

Apabila dokumen tidak lengkap, maka dilakukan penahanan dan
diterbitkan KT-6;

15

Apabila:

15

a. tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
b. merupakan jenis-jenis media pembawa yang
pemasukannya;
c. dokumen tidak sah dan/atau tidak benar;
maka dilakukan penolakan dan diterbitkan KT-7.
8

dilarang

Pemeriksaan kesehatan
Apabila hasil pemeriksaan kesehatan ternyata tidak bebas dari
OPTK Golongan I, busuk atau rusak, dan masih di atas alat angkut

2 x 60
15

15

maka ditolak pemasukannya dengan diterbitkan KT-7
Apabila hasil pemeriksaan kesehatan ternyata tidak bebas dari
OPTK Golongan I, busuk atau rusak, dan telah diturunkan dari alat
angkut maka dilakukan pemusnahan dengan diterbitkan KT-8

15

9

Input data KT-9

5

10

Penerbitan KT-9

10

3. Media Pembawa OPTP/OPTK yang berisiko sedang dan tinggi (medium risk dan high
risk) serta Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) maksimal 1 (satu) jam
No.

KEGIATAN

WAKTU
(menit)

1

Penyerahan dokumen untuk dilakukan pemeriksaan
administrative

5

2

Verifikasi dokumen

5

3

Verifikasi ulang dokumen

5

4

Input data Surat Tugas

5

5

Penerbitan Surat Tugas

10

6

Apabila dokumen tidak lengkap, maka dilakukan
penahanan dan diterbitkan KT-6;

15

Apabila:

15

a. tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
b. merupakan jenis-jenis media pembawa yang dilarang
pemasukannya;
c. dokumen tidak sah dan/atau tidak benar;
maka dilakukan penolakan dan diterbitkan KT-7.
7

Input data KT-2

5

8

Penerbitan KT-2

10

Catatan: PPK diajukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan barang/kapal

C. Keterangan:
1. Respon UPT Karantina Pertanian ke portal NSW meliputi:
a. Surat Pemberitahuan Tidak Diperlukan Tindakan Karantina Tumbuhan (SP-7);
b. Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2);
c. Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/ Keamanan PSAT (KT-9).
2. Penerbitan Surat Tugas , 30 menit setelah pemohon menyampaikan print out No. Aju
(bila menggunakan PPK Online).
3. Penerbitan Surat Penahanan
dipersyaratakan tidak lengkap.

(KT-6)

dilakukan

apabila

dokumen

yang

4. Penerbitan Surat Penolakan (KT-7) apabila:
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a.
b.
c.
d.

tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
merupakan jenis-jenis media pembawa yang dilarang pemasukannya;
dokumen tidak sah dan/atau tidak benar;dan
apabila hasil pemeriksaan kesehatan ternyata tidak bebas dari OPTK Golongan I,
busuk atau rusak, dan masih berada di atas alat angkut

5. Dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
a. Phytosanitary Certificate ;
b. Cargo manifest/Invoice/Bill of Loading (B/L)/Air way bill (AWB);
c. Packing declaration (untuk kemasan kayu);
d. Surat Izin Pemasukan dari Kementerian Pertanian (untuk benih);
e. Surat Izin dari Kementerian Kehutanan (CITES).

D. Alur Layanan untuk Pemasukan (Impor) Media Pembawa Karantina Tumbuhan
melalui INSW:

IMPORTIR

OPERATOR
INHOUSE UPT

Pengajuan
PPK
(1)

Penarikan
PPK
(2)

KEPALA UPT

PETUGAS KARANTINA

KT 8

Pemusnahan

KT 6

Penahanan

Penolakan

Verifikasi
PPK
(3)
Penetapan
dan
Penerbitan
Surat Tugas
(4)

Validasi
Isi Dok Scr
Teknis
(5)

Di atas alat
Angkut (6a)

Pemeriksaan
Fisik
(6)

Dikawasan
Pel/Bandara (6b)

15 Menit

15 Menit

1 – 3 Jam

KT 7

Bukan
Media Pembawa

SP 7

Diperlukan
tindak lanjut

KT 2

Tidak diperlukan
tindak lanjut

KT 9

Bukan
Media Pembawa

SP 7

Diperlukan
tindak lanjut

KT 2

Tidak diperlukan
tindak lanjut

KT 9

30 Menit
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Bagian Kedua
Pengeluaran Media Pembawa Karantina Tumbuhan

A.

Prosedur
1. Eksportir mengajukan Permohonan Pemeriksaan Karantina (PPK) secara online
kepada UPT Karantina Pertanian setempat.
2. Operator Inhouse di UPT Karantina Pertanian melakukan penarikan data PPK
online.
3. Operator Inhouse di UPT Karantina Pertanian melakukan verifikasi elektronik
terhadap permohonan tersebut.
4. Penetapan dan penerbitan surat tugas (DP-1) oleh Kepala UPT atau pejabat yang
ditunjuk (paling lama 15 menit).
5. Pejabat fungsional karantina tumbuhan melakukan verifikasi dan pemeriksaan
dokumen (kelengkapan, kebenaran, kesesuaian, keaslian dan keabsahan dokumen)
paling lama 15 menit. Hal tersebut dapat dilakukan apabila ekspotir/kuasanya telah
memenuhi persyaratan administrasi dan kesiapan barang yang akan diperiksa,
antara lain mencakup:
a. dokumen persyaratan lengkap;
b. barang tidak termasuk yang dilarang untuk dikeluarkan dari dalam wilayah
Negara Republik Indonesia;
c. barang tidak termasuk yang dilarang oleh negara tujuan;
b. barang telah siap untuk diperiksa oleh petugas karantina tumbuhan;
c. barang berada dalam satu tempat penampungan;
d. sarana pendukung cukup;
e. sumber daya manusia (SDM) cukup.
6. Pemeriksaan administrasi dan kesehatan terhadap media pembawa OPT dilakukan
sebelum dimuat di atas alat angkut di luar tempat pengeluaran (di luar kawasan
bandara/pelabuhan laut) paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan sebagai berikut
:
a. hasil pemeriksaan administratif diketahui:
1) dokumen tidak sah dan/atau tidak benar;
2) barang termasuk yang dilarang untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara
Republik Indonesia;
3) barang termasuk yang dilarang oleh negara tujuan;
4) jumlah atau volume dan jenis barang tidak sesuai dengan permohonan;
5) barang sudah diangkut atau sudah berada di negara tujuan;
6) persyaratan tambahan tidak mungkin dapat dipenuhi;
maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan (KT-7).
b. hasil pemeriksaan kesehatan diketahui :

1)

busuk atau rusak sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pemeriksaan
kesehatan serta tidak bebas OPT Golongan I yang dipersyaratkan oleh
negara tujuan
maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan surat
penolakan (KT-7);

2)

tidak bebas OPT Golongan II yang dipersyaratkan oleh negara tujuan atau
diperlukan tindakan lebih lanjut di Instalasi Karantina Tumbuhan, maka
diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan
(KT-2);

3)

bebas OPT yang dipersyaratkan oleh negara tujuan, maka dilakukan
pembebasan dengan menerbitkan Phytosanitary Certificate (KT- 10 ) atau
Phytosanitary Certificate (KT-11) for re-export maksimal 3 (tiga) jam.
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7.

Pemeriksaan administrasi dan kesehatan terhadap media pembawa OPT dilakukan
sebelum dimuat di atas alat angkut di dalam tempat pengeluaran (di kawasan
bandara/pelabuhan laut) paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan sebagai berikut
:
a. hasil pemeriksaan administratif diketahui:
1)
2)

dokumen tidak sah dan/atau tidak benar;
barang termasuk yang dilarang untuk dikeluarkan dari dalam wilayah
Negara Republik Indonesia;
3)
barang termasuk yang dilarang oleh negara tujuan;
4)
jumlah atau volume dan jenis barang tidak sesuai dengan
permohonan;
5)
barang sudah diangkut atau sudah berada di negara tujuan;
6)
persyaratan tambahan tidak mungkin dapat dipenuhi;
maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan surat penolakan (KT-7).
b. hasil pemeriksaan kesehatan diketahui:

1) busuk atau rusak sehingga tidak mungkin lagi dilakukan pemeriksaan
kesehatan serta tidak bebas OPT Golongan I yang dipersyaratkan oleh
negara tujuan
maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan surat
penolakan (KT-7);

2) tidak bebas OPT Golongan II yang dipersyaratkan oleh negara tujuan atau
diperlukan tindakan lebih lanjut di Instalasi Karantina Tumbuhan, maka
diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan
(KT-2);

3) bebas OPT yang dipersyaratkan oleh negara tujuan tidak busuk atau rusak,
maka dilakukan pembebasan dengan menerbitkan Phytosanitary Certificate
(KT-10) atau Phytosanitary Certificate for re-export (KT-11) maksimal 3 (tiga)
jam.
Operator yang berada di UPT selanjutnya akan mengirimkan respon Surat Persetujuan
Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2), atau Phytosanitary Certificate (KT10 ) atau Phytosanitary Certificate for re-export (KT-11) kepada portal NSW dengan
kode respon yang telah ditetapkan, paling lama 30 menit.

B. Tingkat Layanan
Tingkat layanan untuk pengeluaran media pembawa OPT dari dalam wilayah Negara
Republik Indonesia sebagai berikut :

No.

KEGIATAN

WAKTU
(menit)

1

Penyerahan dokumen asli untuk dilakukan pemeriksaan
administrative

5

2

Verifikasi dokumen

5

3

Verifikasi ulang dokumen

5

4

Input data Surat Tugas

5
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5

Penerbitan Surat Tugas

10

6

Verifikasi kebenaran dan kesesuaian isi dokumen dan barang dan
pengambilan sample

15

7

Pemeriksaan kesehatan

2 x 60

7.1

Apabila hasil pemeriksaan kesehatan ternyata tidak bebas dari
OPT Golongan I yang dipersyaratkan negara tujuan, busuk atau
rusak maka ditolak pengeluarannya dengan diterbitkan KT-7;

15

7.2

Apabila hasil pemeriksaan kesehatan ternyata tidak bebas OPT
Golongan II yang dipersyaratkan oleh negara tujuan atau
memerlukan tindakan lebih lanjut di Instalasi Karantina Tumbuhan,
maka diterbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan
Karantina Tumbuhan (KT-2); atau

15

7.3

Apabila hasil pemeriksaan kesehatan ternyata bebas OPT yang
dipersyaratkan oleh negara tujuan tidak busuk atau rusak, maka
dilakukan pembebasan dengan menerbitkan Phytosanitary
Certificate (KT-10) atau Phytosanitary Certificate (KT-11) for reexport

15

8

Input data KT-7 atau KT-2 atau KT- 11 atau KT-10

5

9

Penerbitan KT-10 atau KT -11

10

C. Keterangan
1. Respon UPT Karantina Pertanian ke portal NSW meliputi:
a. Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan (KT-2);
b. Phytosanitary Certificate (KT-10) atau Phytosanitary Certificate for re-export (KT-11
).
2. Penerbitan Surat Tugas , 30 menit setelah pemohon menyampaikan print out No. Aju
(bila menggunakan PPK Online).
3. Penerbitan Surat Penolakan (KT-7) apabila:
a. dokumen tidak sah dan/atau tidak benar;
b. barang termasuk yang dilarang untuk dikeluarkan dari dalam wilayah Negara
Republik Indonesia;
c. barang termasuk yang dilarang oleh negara tujuan;
d. jumlah atau volume dan jenis barang tidak sesuai dengan permohonan;
e. barang sudah diangkut atau sudah berada di negara tujuan;
f. persyaratan tambahan tidak mungkin dapat dipenuhi; dan/atau
g. hasil pemeriksaan kesehatan ternyata tidak bebas dari OPT Golongan I yang
dipersyaratkan negara tujuan, busuk atau rusak;
4. Dokumen yang dipersyaratkan antara lain:
a.
b.
c.
d.
e.

Phytosanitary Certificate atau Phytosanitary Certificate for Re-export;
Surat Izin Pengeluaran Menteri Pertanian, khusus untuk benih tumbuhan;
Sertifikat CITES;
Sertifikat perlakuan atau Sertifikat Fumigasi;.
Cargo manifest/Invoice/Bill of Loading (B/L)/Air way bill (AWB);

20

f. Packing declaration (untuk kemasan kayu);

D. Alur Layanan untuk Pengeluaran (Ekspor) Media Pembawa Karantina Tumbuhan
melalui INSW:

EKSPORTIR

Pengajuan
PPK
(1)

OPERATOR
INHOUSE UPT

KEPALA
UPT

PETUGAS KARANTINA

Penarikan
PPK
(2)
Penolakan

KT 7

Verifikasi
PPK
(3)

Diperlukan
KT 2
Penetapan
dan
Penerbitan
SuratTugas

Validasi
IsiDokScr
Teknis
(5)

Di luar

tindaklanjut

Pel/Bandara

(4)

Tidakdiperlukan
tindaklanjut

Pemeriksaan
Fisik
(6)

KT 10/
KT 11

Diperlukan
tindak lanjutt

KT 2

Tidak diperlukan
tindak lanjut

KT 10/

Di dalam
Pel/ Bandara (6b)

KT 11

15Menit

15 Menit

1 – 3 Jam

30 Menit

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO
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