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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN
NOMOR: 62gt / t<!+s / AK. tAo / K l? l2o2t

TENTANG
PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP PENGELUARAN

SARANG BURUNG WALET DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KE NEGARA SELAIN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

Menimbang a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 26
Tahun 2020 telah ditetapkan Tindakan Karantina
Hewan Terhadap Pemasukan Atau Pengeluaran
Sarang Burung Walet Ke dan Dari Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa pengeluaran sarang burung walet yang dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
memenuhi persyaratan dari otoritas berwenang
negara tuj uan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b serta sebagai
tindak lanjut dari Pasal 9 ayat (21, Peraturan Menteri
Pertanian No. 26 Tahun 2020 , perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
tentang Pedoman Tindakan Karantina Hewan
Terhadap Pengeluaran Sarang Burung Walet dari
Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Negara Selain
Republik Rakyat Tiongkok;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan T\rmbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6411);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang
Karantina Hewan (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O0O Nomor 161, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

3 Keputusan Presiden Nomor 2OITPA Tahun 2019
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan
Dalam Jabatan Pimpinan Tinggr Madya di
Lingkungan Kementerian Pertanian;



KEDUA

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor
3238/Kpts/PD.63O 19 / 2OO9 Tentang penggolongan
Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina,
Penggolongan dan Klasilikasi Media pembawa;

5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2O2O
tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap
Pemasukan Atau Pengeluaran Sarang Burung Walet
Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Permentan/
OT.|4O/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94 /Permentan /
OT.|4O/1212011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 398);

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian;

8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2O2O

tentang Organisasi dan Tata Ke{a Unit Pelaksana
Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian;

9. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor
484/KPTS/OT.160/Ll4l2Ol2 tentang Pedoman
Persyaratan dan tata Cara Penetapan Instalasi
Karantina Produk Hewan Sarang Walet dan Sriti;

MEMUTUSI(AN:

Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pengeluaran
Sarang Burung Walet dari Wilayah Negara Republik
Indonesia Ke Negara Selain Republik Rakyat
Tiongkok.

Pedoman Tindakan Karantina Hewan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam
L,ampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
Pedoman Tindakan Karantina Hewan sebagaimala
dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan
dalam pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan
terhadap pengeluaran ke Negara selain Republik
Rakyat Tiongkok.
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KETIGA

MENETAPI(AN :

KESATU :



Keputusan ini mulai berlaku setelah 3 bulan
terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Zz jr,lfr 2o2r

BADAN KARANTINA

Salinan Keputusan disampaikan kepada:
l. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI;
2. Pejabat Eselon II Badan Karantina Pertanian; dan
3. Kepala Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh

Indonesia.

KEEMPAT



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KARANTINA PERTANIAN
NoMoR : b2qt /xgts /flK't{o/K l7l2o2t
TENTANG
PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA
HEWAN TERHADAP PENGELUARAN
SARANG BURUNG WALET DARI
WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA KE NEGARA
SELAIN TIONGKOK

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia rnerupakan negara produsen sarang burung walet terbesar di
dunia. Berdasarkan data tahun 2Ol7 dari Indonesian Trade Promotiona
Centre (ITPC) Kementerian Perdagangan, tercatat bahwa sebanyak 787o
suplai sarang burung walet dunia berasal dari Indonesia. Ha1 ini
didukung oleh data dari Perkumpulan Pengusaha Sarang Burung
Indonesia (PPSBI) yang menyatakan bahwa produksi SBW Indonesia
sekitar 2000 ton dan sebesar 95olo produksi sarang burung walet
Indonesia adalah untuk tujuan ekspor. Informasi diatas menunjukkan
bahwa komoditas sarang burung walet merupalan komoditas asal
hewan yang sangat strategis dari Indonesia.

Industri (tempat pemrosesan) sarang burung walet di Indonesia
sebagian besar berupa industri skala rumah tangga yang merupakan
industri padat karya. Pemrosesan berupa pembersihan sarang burung
walet menyerap cukup banyak tenaga keq'a di dalam negeri karena
proses pencabutan bulu belum dapat digantikan oleh tenaga mesin.
Ekspor sarang burung walet sangat potensial meningkatlran devisa
negara. Potensi yang sangat besar ini harus mendapatkan dukungan
dari seluruh pihak, agar industri SBW dalam negeri dapat terus
berproduksi dan tidak kekurangan bahan baku.

Pasar utama sarang burung walet adalah neg€rra Tiongkok. Persyaratan
teknis untuk masuk ke pasar Tiongkok mengacu pada Protokol
Persyaratan Higienitas, Karantina dan Pemeriksaan Untuk Importasi
Produk Sarang Burung Walet yang telah disepakati tahun 2012 antara
Pemerintah Indonesia dan Tiongkok. Pedoman untuk pemenuhan
persyaratan teknis pengeluaran SBW ke Tiongkok telah ditetapkan
dalam Keputusan Kepala Barantan No. 832/Kpts / OT.l 40 / L / 3 I 2Ol3
Tentang Pedoman Persyaratan dan Tindalan Karantina Hewan
Terhadap Pengeluaran Sarang Walet Dari Wilayah Negara Republik
Indonesia Ke Republik Rakyat China, No. 395/ Kpts/OT.160lLl4l2Ol4
Tentang Pedoman Pemantauan Karantina Terhadap Pengeluaran
Sarang Walet Ke Negara Republik Rakyat Tiongkok, No' 416/
Kpts/OT.16O lLl 4 /2014 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kandungan
Nitrit Sarang Walet Untuk Pengeluaran Ke Negara Republik Rakyat
Tiongkok, No. 2732lKpts/l<R.l20/K/12l2Ol8 Tentang Pedoman
Verilikasi Terhadap Pemanasan Sarang Walet Untuk Pengeluaran Ke
Negara Republik Rakyat Tiongkok.
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Selain Tiongkok, berdasarkan data IMACE tahun 2020, terdapat 10
negara tujuan ekspor SBW terbesar adalah: Hongkong, Singapura,
Vietnam, Amerika Serikat, Taiwan, Malaysia, Australia, Thailand,
Canada dan Perancis. Beberapa negara tersebut menetapkan
persyaratan teknis terhadap importasi SBW ke negaranya.

Dalam rangka mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya hama
penyakit hewan karantina ke dalam atau ke luar dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan memberikan perlindungan
kesehatan, dilakukan tindakan karantina hewan terhadap sarang
burung walet. Ketentuan terkait pengaturan tindakan karantina
tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 26
Tahun 2020 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan
Atau Pengeluaran Sarang Walet Ke Dan Dari Dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia. Permentan ini mencabut Permentan No.
4l/Permentan / OT.L O I 3 12013 tentang Tindakan Karantina Hewan
Terhadap Pemasukan atau Pengeluaran Sarang Walet Ke dan Dari
Dalam wilayah negara Republik Indonesia yang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan ketentuan persyaratan dalam pemasukan atau
pengeluaran sarang burung walet.

Permentan ini telah diberlakukan sejak tanggal I Oktober 2O2O darr
mengatur salah satu persyaratan bahwa sarang burung walet yang
dapat dikeluarkan dari wilayah RI adalah SBW bersih dan SBW olahan.
Dengan terbitnya Permentan ini, maka SBW kotor tidak dapat
dikeluarkan dari wilayah RI. Pengaturan ini bertujuan agar bahan baku
Indonesia tidak diambil oleh negara lain yang dapat menyebabkan
kurangnya penyerapan tenaga keda di dalam negeri. Secara teknis,
sarang burung walet kotor juga masih berpotensi membawa Hama
Penyakit Hewan Karantina, khususnya virus Avian Influenza dan
cemaran mikroba lainnya yang berpotensi terjadinya penolakan dari
negara tujuan terhadap sarang walet tersebut

Menindaklanjuti Pasal 9 Permentan No. 26 Tahun 2O2O maka perlu
ditetapkan Pedoman untuk tindakan karantina hewan terhadap
pengeluaran SBW ke negara selain Tiongkok.

B. MAKSUDDANTUJUAN

a. sebagai pedoman bagi pejabat karantina hewan dalam melakukan
Tindakan Karantina terhadap pengeluaran Sarang Burung Walet
dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara Selain
Tiongkok.

b. bertujuan agar Sarang Burung Walet yang dikeluarkan dari wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara Selain Tiongkok
bebas dari hama penyakit hewan karantina dan memenuhi
ketentuan persyaratan negara tujuan.
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BAB II

DESKRIPSI SARANG BURUNG WALET

Sarang burung walet (SBW) adalah adalah sarang burung yang sebagran
besar berasal dari air liur burung walet (coltocatia sp.y terrungsi urituk
bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anaknyi. Sarang
burung walet secara umum terbagi menjadi 3 jenis yaitu:

1. Sarang Burung Walet Kotor (Raut [Jrrcleanl
Sarang Burung Walet Kotor adalah Sarang Burung Walet yang dipanen
masih terdapat bulu dan kotoran lainnya serta memeriukan proses
pembersihan lebih lanjut. Jenis Sarang Burung Walet ini merupakan
bafan bqJ<u yang digunakan oleh industri pemrosesan sarang burung
walet dalam memproduksi sarang burung walet bersih.

Kualitas/grade ditentukan oleh masing-masing tempat pernrosesan.
Namun secara umum, kuditas/grade SBW kotor berdasarkan jumlah
bulu terdiri dari:

Kualltat/ Grade SBW Gambar
a. Sarang dengan bulu berat,

yaitu sarang walet yang
lebih dari setengah
permukaannya banyak
dijumpai bulu (lebih dari
l0 titik). Proses
pembersihan bulu berat di
tempat pemrosesan rata-
rata l0- 12
sarang/orang/hari.

b. Sarang dengan bulu
sedang, yaitu sarang walet
yang setengah
permukaannya ddumpai
bulu (kira-kira 5 - l0 titik).
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c. Sarang dengan bulu
ringan, yaitu sarang walet
yang dipermukaannya
dijumpai bulu (kurang dari
5 titik).

d. Sarang plontosan, yaitu
sarang walet yang hanya
ada l-3 titik di
permu kaannya atau tidak
ada sama sekali.

Gambar 1. Kualitas/ Cmde SBW Kotor Berdasarkan Jumlah Bulu

Selain berdasarkan bulu, kualitas/grade SBW kotor juga dapat
dibedakan berdasarkan bentuk, yaitu:

Bentuk SBW Gambar
a. Sarang mangkok, yaitu

saranS walet yang
berbentuk mangkok
dengan sudut 180"
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c. Sarang segitiga, yaitu
sarang walet yang
berbentuk menyudut
90'.

Gambar 2. Kualitas/Grode SBW Kotor Juga Dapat Dibedakan
Berdasarkan Bentuk

2. Sarang Burung Walet Bersih (Ratu Cleanl

Sarang Burung Walet Bersih (Raut Cleanl adalah Sarang Walet Kotor
yang telah mengalami proses pembersihan dari bulu dan kotoran
lainnya. SBW dinyatakan bersih apabila 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. SBW bersih masih memerlukan proses pengolahan lebih lanjut
sebelum dapat dikonsumsi manusia. SBW bersih juga dapat diberi
perlaluan pemanasan tertentu untuk mematikan agen penyakit hewan
maupun mikroba pencemar yang dapat terbawa pada SBW.

Kualitas/ grade ditentukan oleh masing-masing tempat pemrosesan.
Namun secara umum, kualitas/grade SBW bersih berdasarkan bentuk
terdiri atas:
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Bentuk SBSI Gambar
a. Sarang mangkok, yaitu

sar:rng walet yang utuh
berbentuk mangkok
dengan sudut 180".

b. Sarang patahan, yaitu
sarang walet yang sudah
patah berupa lembaran
patahan vertica-l atau
horizontal. \
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b Sarang patahan, yaitu I

sariang walet yans 
I

sudah tidak utuh lagi, 
Iberbentuk seperti 
Ilembaran patahan 
I

vertical atau horizontal. I

Sarang hancuran, yaitu
sarang walet yang terdiri
dari serpihan-serpihan
halus dan hancur.

d. Kaki, yaitu sarang walet 
I

yang berbentuk korner, 
Ibagran ujung-ujung 
I

kaki dari sarang walet. 
I

e. Segitiga, yaitu olanS 
i

walet yang berbentuk 
Imenyudut90o. 
I
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Gambar 3. Kualitas/Grade SBW Kotor Juga Dapat Dibedakan
Berdasarkan Bentuk



Sedangkan berdasarkan ukuran, kualitas/grade sbw bersih terdiri atas:
a. Ukuran Jumbo, yaitu memiliki ketinggian diatas 4,7 cm, jika diukur

dari dasar hingga bagian tertinggi dari badan sarang walet.

b. Ukuran Super, yaitu memiliki ketinggian 4,3 - 4,6 cm, jika diukur
dari dasar hingga bagian tertinggi dari badan sarang walet.

c. Ukuran Premium, yaitu memiliki ketinggian 3,8- 4,2 cm, jika diukur
dari dasar hingga bagian tertinggi dari badan sarang walet.

d. Ukuran Standard, yaitu memiliki ketinggian 3,0 cm - 3,7 cm, jika
diukur dari dasar hingga bagran tertinggi dari badan sarang walet.

H = ketinggian

Gambar 4. Kualitas/Gra.de SBW Berdasarkan Ukuran

3. Sarang Burung Walet Olahan

SBW olahan adalah Sarang Burung Walet yang telah mengalami proses
pengolahan. Proses pengolahan yang dimaksud adalah proses
pengolahan lanjut sehingga menjadi produk siap pakai seperti
makanan, minuman atau kosmetik.
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BAB III

PERSYARATAN PENGELUARAN SARANG BURUNG WALET

Pengeluaran terdiri atas jenis Sarang Burung Walet:

a. Bersih (Rour Clean); dan
b. Olahan.

A. Persyaratan Pengeluaran

Pemilik atau kuasanya yang mengeluarkan Sarang burung Walet dari
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib:

(1) melengkapi sertifrkat kesehatan;

(21 mengeluarkan Sarang Burung Walet melalui tempat Pengeluaran
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan

(3) melaporkan dan menyerahkan Sarang Burung Walet kepada
Pejabat Karantina di tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan Karantina.

B. Persyaratan Kemasan

(l) Sarang Burung Walet yang dikeluarkan dari wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus dikemas dalam suatu
Kemasan yang terbuat dari bahan yang kuat dan aman.

l2l Kemasan pada poin I paling kurang dileng|<api dengan keterangan
yang memuat:
a. jenis dan spesilikasi Sarang Burung Walet (ukuran,

kluallitaslgmdel;
b. berat bersih Sarang Burung Walet; dan
c. tanggal, bulan, dan tahun produksi.

(3) Kemasan yang bersentuhan langsung dengan Sarang Burung
Walet harus terbuat dari bahan yang memenuhi persyaratan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Persyaratan Negara Tujuan

(1) Registrasi terhadap Tempat Pemrosesan sebagai instalasi karantina
ke Badan Karantina Pertanian.

(2) Registrasi dilakukan secara daring melalui aplikasi instalasi' 
karantina hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan'
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BAB IV

TATA CARA TINDAKAN KARANTINA

1. Pemeriksaan
I . 1. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan fisik dan sanitasi:

a. Pemeriksaan fisik;
(1) Pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan

sarang burung walet yang akan dikeluarkan berupa
slarang burung walet bersih, kesesuaian jenis dan
jumlah serta pemeriksaan kemasan.

l2l Dalam hal pemeriksaan fisik terbukti:
a. ditemukan Sarang Burung Walet Kotor;
b. tidak sesuai jenis dan jumlah; dan/atau
c, Kemasan tidak utuh,
dilakukan penolakan dan dikembalikan kepada
Pemilik.

(3) Dalam hal pemeriksaan {isik terbukti:
a. Bukan jenis Sarang Burung Walet Kotor;
b. sesuai jenis dan jurrlah; dan/atau
c. Kemasan utuh,
dilakukan pemeriksaan sanitasi

Pemeriksaan sanitasi.
(1) Pemeriksaan sanitasi dilakukan untuk menentukan

sanitasi SBW yang akan dikeluarkan.
(21 Pemeriksaan sanitasi dilakukan melalui:

i. Melalui pemeriksaan organoleptik: kebersihan
sarang walet dari adanya serangga, cemaran
Iisik (kotoran, pasir dll), perubahan sifat, warna
yang tidak normal, dll

ii. Melalui verifikasi terhadap perlakuan, jika
telah diberikan perlakuan terhadap Sarang
Burung Walet. Perlakuan untuk mengeliminasi
agen penyakit Hama Penyakit Hewan Krantina
(HPHK) menurunkan cemaran mikroba.

iii. Melalui dokumen pendukung yang dimiliki
pemilik, antara lain: dokumen hasil uji
laboratorium, dokumen implementasi sistem
jaminan keamanan pangan seperti NKV, Surat
Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH),

Sertifikat Veteriner dll; dan/ atau
iv. Melakukan uji laboratorium jika diperlukan

utk peneguhan diagnosa

b
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(3) Jika hasil pemeriksaan sanitasi terbuliti:
a. te{adi perubahan sifat;
b. terkontaminasi;
c. membahayakan kesehatan hewan; dan/ atau
d. membahayakankesehatanmanusia,
dilakukan penolakan.

(4) Jika hasil pemeriksaan sanitasi terbukti tidak:
a. te{adi perubahan sifat;
b. terkontaminasi;
c. membahayakan kesehatan hewan; dan
d. membahayakan kesehatan manusia,
dilakukan pembebasan

2. Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan negara tujuan
Selain pemeriksaan diatas, dapat dilakukan pemeriksaan
terhadap pemenuhan persyaratan negara tujuan, apabila
negara tujuan mempersyaratkan. Persyaratan teknis negara
tujuan dan pemeriksaan pemenuhannya sebagaimana Bab V.

Dalam hal pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan
negara tujuan terbukti:
a. persyaratan negara tujuan tidak terpenuhi dilakukan

penolakan; atau
b. persyaratan negara tujuan terpenuhi dilakukan

pembebasan.

1.3. Pengujian laboratorium
Pengujian laboratorium dilakukan dalam upaya verifikasi
terhadap pemenuhan persyaratan teknis. Sampel diambil oleh

Pejabat Karantina dengan prinsip random sampling.

a. Waktu pengujian:
Pengujian laboratorium dilakukan sebagai berikut:
1) Pada saat ekspor pertama kali ke negara tujuan;
2) Selanjutnya uji laboratorium secara periodik dilakukan

oleh laboratorium terakreditasi KAN 0SO 17025) minimal
satu kali untuk setiap lima kali ekspor. Pengambilan

sampel dan monitoring pelaksanaan uji laboratorium ini
dilakukan oleh Pejabat Karantina di UPT pengeluaran.

b. Target uji laboratorium:

Mengacu pada batas kandungan cemaran mikroba dan

residu kimia sesuai lampiran Permentan No.26l2O2O, darr

persyaratan negara tujuan.
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c. Tindak lanjut hasil uji laboratorium:
1) Berdasarkan hasil uji laboratorium yang sesuai dengan

standar yang dipersyaratkan Negara tujuan, maka Pejabat

Karantina menerbitkan Sertifikat Sanitasi 36!agai dasar
bagi perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan
ekspor;

2) Berdasarkan hasil uji laboratorium yang tidak sesuai

dengan standar yang dipersyaratkan Negara tujuan, maka
Pejabat Karantina tidak menerbitkan Sertifikat Sanitasi
(penolakan ekspor) hingga perusahaan yang

bersangkutan melakukan tindakan perbaikan yang

menghasilkan pemenuhan atas standar yang

dipersyaratlan Negara tujuan.

2. Penolakan

Penolakan karena ditemukan SBW kotor, sanitasi yang tidak baik atau
persyaratan negara tujuan tidak dapat dipenuhi adalah berupa
penolakan berangkat dan SBW dikembalikan ke pemilik/kuasanya.
Pejabat karantina menerbitkan Surat Penolakan dan Berita Acara
Penolakan (KH-ga dan KH-9b).

3. Pembebasan

Pembebasan dilakukan dengan menerbitkan sertifikat kesehatan yaitu
Sertifrkat Sanitasi (KH- I 2). Pembebasan dilakukan setelah Pemilik atau
kuasanya menyelesaikan kewajiban pembayaran pungutan jasa
karantina yang merupakan penerimaan negara bukan pajak sesuai
peraturan perundangan.
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BAB V

PEMENUHAN PERSYARATAN NEGARA TUJUAN

A. Persyaratan Teknis Negara T\rjuan

Beberapa negara tujuan ekspor SBW non Tiongkok sampai saat ini
menerapkan persyaratkan teknis tertentu terkait dengan proses
pengolahan SBW.

Persyaratan teknis beberapa negara tujuan ekspor SBW non Tiongkok
yang dikenakan Segi ekspor SBW dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia ke beberapa negara tujuan, Antara lain sebagai berikut:

2. Negara Amerika Serikat:

Persyaratan ekspor SBW ke Amerika Serikat mengacu pada Code of
Federal Regulation Title 9 (AnimaLs and Animals Produd) $94.6
Corcasses, meat, part of products of carcosses, and. eggs (other than
tntching eggs) of pouhry, game birds, or otler birds; importations from
regions utere Neucastle disease or highlg pathogenic auian influenru
is a nsidered to exist. Berdasarkan peraturan ini beberapa poin
penting yang harus diperhatikan adalah:

a) Produk SBW diproses dengan memperhatikan kondisi higiene
dan sanitasi yang baik;

b) Produk SBW dipanaskan dengan suhu minimum 74'C (165'F)
dengan waktu minimum 5 detik;

c) Bukti proses pemanasan pada Poin b dituangkan ke dalam
sertifikat yang ditandatangani oleh pejabat karantina.

t2

1. Negara Australia:

Persyaratan ekspor SBW ke Australia mengacu pada Import
Condition for Retofted Goods Containing Sok or more Animal Product
yang telah dipublikasi pada website Australian Bioseanifu Import
ConditionlBlCON), yaitu dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan yag
menyatakan bahwa:

a. Produk akhir tidak mengandung bovine/ ovine/ capine rnatenaT;

b. Produk akhir telah diproses *cara retart dan seLama proses
retof, produk dipanaskan sampai suhu inti minimum produk
SBW 100'C, dengan nilai Fo minimal 2,8 menit (merupakan
pemanasan steril komersial); dan

c. Produk akhir yang diimpor dikemas dengan wadah kedap udara
(lwrmeticallg sealeQ, dimana selama proses sterilisasi SBW
dimasukkan dalam wadah dan dipanaskan bersamaan dengan
wadah. Wadah yang tertutup rapat yang dilabel atau diembos
dengan tanda permanen dan diberikan nomor identitas pabrik
dan kode produksi (batch codel. Jenis kemasan yang termasuk
kedap udara (ermetic packasrnsl yaitu: kaleng, toples kaca
dengan penutup terbuat dari logam, retort pouch, plastik dengan
keliman ganda, karton aseptis seperti tetra pack.



Untuk detail prosedur pemanasan SBW mengacu pada SK Kepala
Badan Karantina Pertanian N omor 27 32 I KPTS / KR. 1 20 I K / | 2 / 20 I I
Tentang Pedomaa Verifikasi Terhadap Pemanasan Sarang Walet
Untuk Pengeluaran Ke Negara RRT, dengan target suhu minimum
inti produk SBW sebesar 74"C (165"F)'

3. Negara Kanada:
Persyaratan ekspor SBW ke Kanada mengacu pada import procedure
Mible Bird's Nest (Otlwr ttnn Cooked Canned Commerciallg Sterilel
yang diterbitkan oleh Canadian Food and Inspection Agency (CFIA).

Berdasarkan peraturan ini beberapa poin penting yang harus
diperhatikan adalah:

a) Produk SBW diproses dengan memperhatikan kondisi higiene
dan sanitasi yang baik;

b) Produk SBW dipanaskan dengan suhu minimum 100'C dengan
waktu minimum 1 jarn. Jika menggunakan target
mikroorganism e Clostridium bohiinum dengan nrlai b lO'C
dan suhu referensi 121,1'C dengan menggunakan persamaan

f-r,4\
F0 - 10\ z / x t (7E100 "C, TnI= l2l,l"C, Z= lO"C dan t= 60
menit) maka Fo= 0,5 menit;

c) Sertilikat sanitasi yang ditandatangani oleh Pejabat Karantina
menyatakan:

l) Bukti proses pemanasan pada Poin b;

2l Deskripsi lengkap pengiriman termasuk shipping ma*
dan nomor kontainer (fika ada); dan

3) Seluruh SBW yang dikirim telah diperiksa dan bebas dari
feses, ektoparasit, bulu dan kotoran di permukaan.

d) Untuk detail prosedur pemanasan SBW mengacu pada SK
Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 2732lKPfS /
KR.L2O/K/ l2l2018 Tentang Pedoman Verifftasi Terhadap
Pemanasan Sarang Walet Untuk Pengeluaran Ke Negara RRT,

dengan target suhu minimum inti produk SBW sebesar 100"C
dengan waktu minimum I jam.

Jika eksportir SBW ke Kanada tidak melakukan proses pemanasan
dengan skema di atas, maka akan memerlukan izin impor (import
permil dan dievaluasi kasus per kasus oleh Pemerintah Kanada
(cFIA).

B. Pemeriksaan pemenuhan persyaratan pemanasan

Tujuan perlakuan pemanasan adalah untuk menjamin keamanan
produk SBW. Berdasarkan persyaratan pemanasan negara tujuan di
atas maka, proses pemanasan dapat dibagi menjadi 2 kategori yaitu: 1)

pernanasan uap basah/kukus dan 2) pemanasan menggunakan refort/
autoklaf. Dengan demikian pemeriksaan pemenuhan perlakuan
perrranasan sebagai berikut:
1.1. Pemanasan uaP basah/ kukus:

l) Pemeriksaan ketersediaan alat pemanas dan kesesuaiannya'
Alat pemanas dapat berupa alat pemanas uap konvensional

dan alat pemanas uap bertekanan (gambar terlampir)'
Pemanasan jenis ini dapat digunakan untuk memastikan SBW

untuk ekspor ke Kanada dan Amerika. Dalam hal SBW yang

akan dikirim berasal dari beberapa tempat pemrosesan, maka

perlakuan pemanasan merupakan tanggung jawab pengirim'
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2) Pemeriksaan dokumen kalibrasi alat ukur suhu pada alat
pemanas.

Alat ukur suhu yang digunakan dalam proses pemanasan
harus dalam status terkalibrasi. Alat ukur suhu yang telah
dikalibrasi harus dibuktikan dengan menunjukkan dokumen
kalibrasi dan alat ukur dilengkapi dengan stiker yang memuat
informasi sekurang-kurangrr.ya waktu kalibrasi dan masa
berlaku kalibrasi tersebut.

3) Pemeriksaan dokumen kalibrasi dat ukur waktu.

Alat ukur waktu yang digunakan dalam proses pemanasan
harus dalam status terkalibrasi. Alat ukur waktu yang telah
dikalibrasi harus dibuldikan dengan menunjukkan dokumen
kalibrasi dan alat ukur dilengkapi dengan stiker yang memuat
informasi sekurang-kurangl.ya waktu kalibrasi dan masa
berlaku kalibrasi tersebut.

4) Pemeriksaan dokumen verifikasi alat pemanas.

Alat pemanas harus telah diverifikasi oleh lembaga kalibrasi
terakr€ditasi KAN untuk ruang lingkup suhu. Verifikasi harus
dibuktikan dengan dokumen hasil verifikasi yang diterbitkan
oleh lembaga tersebut. Verifikasi dilakukan untuk
mendapatkan proses pemElnasan yang dapat mencapai suhu
internal SBW serta waktu pemanasan yang sesuai dengan
persyaratan negara tujuan.

5) Pemeriksaan dokumen Standar operasional Prosedur (SOP)

atau Prosedur Operasi Baku (POB).

SOP/POB pemanasan yang dikembangkan harus mengacu
pada hasil verifikasi sebagaimana poin 1). Dan sekurang-
kurangnya harus menjamin ketertelusuran informasi sebagai
berikut:

.Ienlr pemanas uaP bertekanan
lrctortl

Jenlr pemenar uap
konvenrlonel (rlngle atau

multl-trayl
a. Suhu awal sarang walet saat

pemanasan pertama ('C) ;

b. Berat maksimal sarang walet
(grarn);

C. Tindikator venti"g (oC);

d. tvcnting (detik/menit);
e. ametp-time / CUT (detik)au;

f. Trr""p", irra*"tot ("C)

g. ttotar = CUT + 5 (detik/ menit)";
h. Tindikator tota ]aitu suhu Pada

saat tt"t r ('C);
i. Skema penyusunan sar€rng

walet yang dipanaskan
j. Operator pemanasan (Pding

sedikit terdiri dari 2 (dua)

a. Ketinggian Air
(Rekomendasi: 214 - %
jarak antara dasar alat
pemanas sampai rak
terbawah) (cm);

b. Tekanan Gas Minimum
(bar)/ kvel Regulator
Sumber Panas (1,2,3/
10,20,..., loo);

c. Suhu awal sarang walet
saat pemanasan Pertama
("c);

d. Berat maksimal sarang
walet (gram);

€. Tinaikator prc-rrcati"g ("C);
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f' tpre-heating (detik);
g. @me-up-timel CUT (detik) ",b;
h. ttotar = CUT + 5 (detik/

menit)c;
i. Ti.rdiL",o. tota /aitu suhu pada

saat ttot r ("C);
j. Skema penyusunan sarang

walet yang dipanaskan
k. Operator pemanasan (paling

sedikit terdiri dari 2 (dua)
orang yaitu operator yang
memasukkan sarang walet
sebelum dipanaskan dan
operator yang mengambil
sarang walet setelah
dipanaskan).

orang yaitu operator yang
memasukkan sarang walet
sebelum dipanaskan dan
operator yang mengambil
sarang walet setelah
dipanaskan).

" Khusus untuk Amerika Serikat com.e up time (CUT) merupakan
waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu inti sarang walet
sebesar 74 "C (165'F).
b Khusus untuk Kanad a @rle up time (CUT) merupakan waktu
yang dibutuhkan untuk mencapai suhu inti sarang walet
minimum mencapai 100 'C.
c Khusus untuk Kanada waktu p€mErnasan bukanlah 5 detik
tetapi minimum l jam. Kombinasi suhu dan waktu ini (100'C
dan I jam) dapat diubah dengan ketentuan proses pemanasan
yang dilakukan tetap memberikan nilai Fo> 0,5 menit (lihat Poin
3.1s.b).

6) Pemeriksaan catatan harian pemanasan.

Dari Prosedur Operasional Baku yang dikembangkan oleh
perusahaan untuk memonitor proses pemanasan yang

dilakukan, maka catatan harian setiap batch proses pemanasan
harus diisi oleh operator pemanasan. Isi dari catatan harian
paling kurang meliputi:

.Ienlr pemana3 uap
konvenrlonal (rlngte atau

multl-trayf

Jenis pemana3 uap
bertekanan lretortl

a. Suhu awal sarang walet saat
pemanasan pertama ('C);

b. Berat maksimal sarang walet
(gam);

c. Tindikator pre-rr""ti"g (tC);

d. tpre-heatins (detik);
e. ttotar = CUT+ 5 (detik/

menit)a'b'c'
f. Tina*"to, tot"r Yaitu suhu Pada

saat ttot"l ("C) .

a. Suhu awal sarang walet saat
pemanasan pertama ('c) ;

b. Berat maksimal sarang walet
(garn);

c. Tindikator n *rg ("Cl;
d. tuentine (detik/menit) ;

€. ttotar = CUT+ 5 (detik/
menit)4b'c'

f. Tindikator total yaitu suhu pada
saat tt"tr fC).
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. Khusus untuk Amerika Serikat ame up time (CUT) merupakan
waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu inti sarang walet
sebesar 74 "C (165 "F).
b Khusus untuk Kanad a come up time (CUT) merupakan waktu
yang dibutuhkan untuk mencapai suhu inti sarang walet
minimum mencapai 100 'C.
. Khusus untuk Kanada waktu pemanasan bukanlah 5 detik
tetapi minimum I jam. Kombinasi suhu dan waktu ini (l0O "C
dan l jam) dapat diubah dengan ketentuan proses pemanasan
yang dilakukan tetap memberikan nilai Fo> 0,5 menit (lihat Poin
3.1 3.b).

1.2. Pemanasan SBW dengan Standar Sterilisasi Komersial (Retoried
C.oods)
r Sterilisasi komersial adalah proses pemanasarl yang

dilakukan dengan suhu di atas l0O 'C sehingga
menghasilkan produk yang stabil ketika disimpan di suhu
ruang.

o Dengan target milaoorganisme Clostrklium bohiliratm
dengan nllal ? 10 'C (18 'F), suhu pemanasan referensi
(T*l l2l,l"C (250 "F) dan nilai Do = 0,23 menit maka nilai
Fo minimum yang harus dicapai dengan konsep l2D adalah
sebesar 2,8 menit (Fo sta,'aar > 2,8 menit). Perhitungan nilai

(r-T'"t\
sterilitas addah seb"gai berikut: Fs = l0\ z I x t, dimana
T= suhu produk ("C) dan t = waktu pemasan (menit).

o Peralatan yang digunakan dalam proses pemanasan
umumnya adalah retort (pmanas bertekanan) baik yang

bersifat uap jenuh {saturated steam retor\ maupun
bertekanan lebih (ouerpressure retor|. Penggunaan jenis
kemasan SBW dengan retort pouch memerlukan proses

pemanasan menggunakan ouerPressure retort Selain itu,
untuk autoklaf harus dilengkapi dengan suplai udara
bertekanan dari kompresor dan memiliki katup uenting.

o Sebelum proses pemanasan, produk SBW dikemas terlebih
dahulu dalam kemasan hermetis (lihat Poin 3.1 1.C).

Pengeliman harus dilakukan sedemikian rupa sehingga

dapat mengeliminasi peluang kebocoran kemasan. Pada

saatpengajuan Permohonan Pemeriksaan Karantina,
perusahaan eksportir harus menyertakan bukti Uji
Kebocoran Kemasan dari kmbaga Pengujian Kemasan

Teralreditasi KAN (ISO l7025l.
o Proses verifrkasi pemanasan untuk mencapai kondisi steril

komersial dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahapan:
l) Uji Distribusi Panas

r' Uji distribusi panas dilakukan untuk
mendapatkan: (i) prosedut uenting (waktu dan

suhu uenting) dan (ii) lokasi terdingin (coldest point)

di dalam retort lalat pemanas)' Uji distribusi panas

dilakukan pada kondisi pemanas berisi produk
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dengan jumlah maksimum sebagaimana proses
pemanasan rutin dilakukan.

r' Prosedur uji distribusi panas:
i. Produk dimasukkan ke dalam retort.
ii. Thermomuple dengan jumlah minimum 1O

buah disebar pada berbagai lokasi di dalam
retort.

iii. Retort ditutup, katup uenting dibuka dan
proses pemanasan mulai dilakukan
(mensuplai uap ke dalarn retoft/pemanas
dinyalakan).

iv. Kenaikan suhu dari tlermocouple diamati
menggunakan data logger. Waktu yang
dibutuhkan ketika suhu di dalam retort
seragam disebut dengan wal<tu uenting (t,*"ri"sl

dan nilai suhu yang seragam tersebut disebut
dengan suhu uenting lT,**wl.

v. Thermocouple yang paling lama mengalami
kenaikan suhu (menerima panas paling
sedikit) dicatat dan lokasinya disebut dengan
titik terdingin lcoldest point, CPl.

t20

too

ai*t

a
.lO

20

o-
0.00 5.00 2J,0o 30.0010.00 1J.00 20-m

\vrllu p.rr.tu. (mlt)

Gambar 5. Contoh kurva distribusi panas dimana
posisi therm ocouple 6 (Ch 6) merupakan lokasi
terdingin di dalam autoklaf.

2) Uji Penetrasi Panas
r' Uji penetrasi panas dilakukan untuk mengevaluasi

profil kenaikan suhu produk SBW selama proses

pemanasan.
r' Prosedur Uji Penetrasi Panas

i. Tlermocauple ditusukkan menembus
kemasan dan mencaPai inti SBW.

Penempatan thermocouple ini harus
dilakukan dengan baik sehingga tidak
menyebabkan kebocoran kemasan.

t7

Tltik terdinEin
lcoldest pointl



u.

iii.

tv.

v.

vi.

vll.

vlll.

lx.

x.

Produk SBW yang telah ditusuk
thermomuple dan produk SBW lainnya
ditempatkan ke dalam retort/ autoklaf
dengan berat maksimum dicatat.
Penempatan produk SBW yang telah ditusuk
thermoauple dilakukan pada titik terdingin
(coldestpointi hasil uji distribusi panas.
Suhu proses sterilisasi (fd dan waktu proses
sterilisasi pada suhu konstan ditetapkan (Pt)

dan diatur pada alat pemzmas.
Pemanasan dilakukan dengan mensuplai
uap ke dalam alat pemanas dan prosedur
uenting dilakukan sesuai dengan hasil uji
distribusi panas. Selama proses uenting,
katup uenting dibuka. Selain itu, baik waktu
(t,*rrt6l dan su}:lu uenting (T*"r'"s) harus
dipastikan tercapai.
Ketika waktu dan suhu uenting telah tercapai
maka katup uenting ditutup dan pemanasal
dilanjutkan sampai suhu proses sterilisasi
(In) tercapai.
Come up time (CUTI adalah waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai suhu proses

sterilisasi (?n).

Pemanasan dilanjutlan sampar waktu
proses (Pt) selesai. & diamati pada suhu
proses sterilisasi (In) konstan.
Suhu produk SBW dicatat dan direkam
untuk digunakan dalam penghitungan Fo /Fo

hLarrrsl.

Perhitungan Fo dapat dilakukan dengan
metode general (trapezium) atau metode ball
formula (merujuk kepada Lopez l98l (Lopez
A. 1981. Complete Course in Canning: Book
I- Basic Information on Canning.Publication
of Canning Trade, Baltimore - Maryland:
usA).
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Gambar 5. Contoh kurva penetrasi panas dimana
posisi thermo uuple 7 (Ch 7) mendapatkan nilai Fo

hitung melebihi Fo standar.

1.3. Pemeriksaan pemenuhan persyaratan pemanasan sterilisasi
komersial
Tujuan perlakuan pemanasan adalah menjamin keamanan
produk SBW. Dengan demikian pemeriksaan pemenuhan
perlakuan Pemanasan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan ketersediaan alat pemanas dan
kesesuaiannYa.

Alat pemanas dapat berupa retort / attokJaf baik uap
jenuh maupun bertekanan lebih. Dalam hal SBW yang
akan dikirim berasal dari beberapa tempat
pemrosesan, maka perlakuan pemanasan merupakan
tanggung jawab Pengirim.

2) Pemeriksaan dokumen kalibrasi alat ukur suhu pada
alat pemanas.

Alat ukur suhu yang digunakan dalam proses
pemanasan harus dalam status terkalibrasi. Alat ukur
suhu yang telah dikalibrasi harus dibuktikan dengan
menunjukkan dokumen kalibrasi dan alat ukur
dilengkapi dengan stiker yang memuat informasi
sekuranS-kurangnya waktu kalibrasi dan masa
berlaku kalibrasi tersebut.

3) Pemeriksaan dokumen kalibrasi alat ukur waktu '

Alat ukur waktu yang digunakan dalam proses
pemanasan harus dalam status terkalibrasi. Alat ukur
waktu yang telah dikalibrasi harus dibuktikan dengan
menunjukkan dokumen kalibrasi dan dat ukur
dilengkapi dengan stiker yang memuat informasi
sekurang-kurangnya waktu kalibrasi dan filasa
berlaku kalibrasi tersebut.

4) Pemeriksaan dokumen verifikasi alat pemanas'

Alat pemanas harus telah diverifikasi oleh lembaga
kalibrasi terakreditasi KAN untuk ruang lingkup suhu'
Verifikasi harus dibuktikan dengan dokumen hasil
verifikasi yang diterbitkan oleh lembaga tersebut'
Verilikasi dilakukan untuk mendapatkan proses

pemanasan yang dapat mencapai suhu intemal SBW

serta waktu pemanasan yang sesuai dengan

Persyaratan negara tduan.

5) Pemeriksaan dokumen Standar operasional Prosedur
(SOP) atau Prosedur Operasi Baku (POB)'
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SOP/POB pem€rnasan yang dikembangkan harus
mengacu pada hasil verifikasi sebagaimana poin bl
dan b2. Dan sekurang-kurangnya harus menjamin
ketertelu suran informasi sebagai berikut:

a. Suhu awal sarang walet saat pernanasan pertama ('C);

b. Berat maksimal sararrg walet (graml / bafch
pemanasan;

c. Tn*wfCl;
d,. tuenttns (detik/menit) ;

e. ameupdme I CUT (detik);
f. Tn ("C)

g. R(menit);
h. Tekanan proses pemanasan (bar);

i. Fo t'itr''e (menit);
j. Skema penyusunan sarang walet yang dipanaskan
k. Operator pemanasan

6) Pemeriksaan catatan harian pemanasan.

Dari Prosedur Operasional Baku yang dikembangkan
oleh perusahaan untuk memonitor proses pemanasan
yang dilakukan, maka catatan harian *tiap batch
proses pemanasan harus diisi oleh operator
pemanasan. Isi dari catatan harian paling kurang
meliputi:

a. Suhu awal sarang walet saat pemanasan pertama ("C);

b. Berat maksimal sarang walet (gram);

c. T*^r",g ('C);
d,. tn,ta,s (detik/menit);
e. com.e-up-time I CUT (detik);
f. Tn fC)
g. Pt(menit);
h. Tekanan proses Pemanasan (bar);

i. Fo r,tt-,r,g (menit);
j. Skema pen5rusunan sarang walet yang dipanaskan
k. Operator pemErnasan

c. Tindak ta.njut Hasil Pemeriksaan Kesesuaian Pelaksanaan Pemanasan

1. Jika hasil pemeriksaan kesuaian pelaksanaan pemanasan yang

dilakukanolehTimPemeriksamenunjukkanketidaksesuaian
proses pemanasan untuk menjamin tercapainya inti sarang walet

dan waktu pemanasan sesuai persyaratan negara tujuan, maka

sarang walet tersebut tidak diperbolehkan diekspor ke negara

tersebutdantidakditerbitkansertilikatsanitasiuntukeksporke
negara tersebut. Petugas karantina menerbitkan surat Penolakan

dan Berita Acara Penolakan (KH-9a dan KH-9b)'
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2. Bilamana hasil pemeriksaan pemenuhan persyaratan negara

tujuan tidak terpenuhi, maka kepala UPT setempat memberikan

sanksi administrasi berupa teguran secara tertulis dengan

mengeluarkanSuratTeguranPerbaikanPelaksanaanPemanasan
kepada Perusahaan Yang terkait.

3. Bilamana tedadi secara berurutan/berulang terhadap tidak

terpenuhinya pemenuhan persyaratan negara tujuan dari hasil

pemeriksaan maka diberikan sanksi pembekuan sementara

penetapan IKH dan penolakan permohonan ekspornya sampai

dilakukan perbaikan dan pemenuhan persyaratan negara tujuan

dimaksud.

D. Hasil pemeriksaan kesesuaian pemanasan oleh Tim Pemeriksa

dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala

UPT setempat secara berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali'

E. Tim Pemeriksa yang terdiri dari petugas karantina dari UPT setempat

saat melakukan pemeriksaan kesesuaian pemanasan harus

mengindahkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan terkait

antara lain:
l. menjaga kerahasiaan perusahaan dalam bentuk menjaga informasi

yang diperoleh selama melaksanakan pemeriksaan;

2.tidakbolehmenggunakaninformasitersebutuntukkeuntungan
pribadi atau hal-hal yang bertentangan dengan hukum'

Apabila terjadi penolakan dari Negara tujuan karena iemtaan
t<itidatsesuaian persyaratalr Negara tujuan, maka dilakukan penghentian

sementara eksPor untuk dilakukan:

l. Investigasi penyebab ketidaksesuaian persyaratan Negara tujuan:

alnvestigasiolehTimTeknisyangterdiridariPusatKarantina
Hewan dan Keamanan Hayati Hewani serta Unit Pelaksana

Telaris Karantina Pertanian;

b Investigasi dapat dilaksanakan secara on desk dan/atau on

site;

c Hasil investigasi dan rekomendasi perbaikan disampaikan oleh

tim kepada'Kepala Badan Karantina Pertanian cq' Kepala

Pusat Karantin" H"*"tt dan Keamanan Hayati Hewani'

2. Perbaikan penyebab ketidaksesuaian:

a dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan;

b selama proses perbaikan dilakukan pendampingan oleh Tim

Teknis;

chasilperbaikandanrekomendasiTimTeknis(terlampir)
aisampaikan kepada Kepala Badarr Karantina Pertanian cq'

Kepala Pusat Karantit'" H"*"tt dan Keamanan Hayati Hewani;

d berdasarkan hasil perbaikan dan rekomendasi Tim Teknis'

Kepala Saaan Karantina Pertanian cq' Kepala P"=.t KTT}-:"
Hewan dan Keamanan Hayati Hewani menerbitkan Surat

Pencabutan Penghentian Sementara Ekspor'
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3. Eksportasi dapat kembali dilakukan setelah perusahaan
mendapatJ<an Surat Pencabutan Penghentian Sementara Ekspor.

4. Jika dari Negara Tujuan ekspor menemukan kembali
ketidaksesuaian atas produk dari perusahaan yang sama setelah
lebih dari 10 kali ekspor, maka Tim Teknis akan memberikan surat
rekomendasi untuk penerbitan Surat Penghentian Sementara
Ekspor oleh Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat
Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani.

5. Jika perusahaan yang sama mendapatkan 3 kali penghentian

"e-"t 
t"." ekspor di dalam satu tahun takwim (Januari s/d

Desember), maka Tim Teknis memberikan surat rekomendasi untuk
penerbitan Surat Pencabutan Keputusan Penetapan Tempat
i'elaksanaan Tindakan Karantina (Instalasi Karantina Hewan/
Tempat tain) oleh Kepala Badan Karantina Pertanian atas nama
Menteri Pertanian.
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BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring terhadap pengeluaran Sarang Burung Walet ke negara selain
Tiongkok mengacu pada Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian
No. 2464lKptslKR.1.2OlK/l1l2Ol8 tentang Pedoman Monitoring
Terhadap Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan.

2. Hasil monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan
kebijakan mengenai sarang walet atau dalam pelaksanaan tindakan
karantina hewan terhadap sarang walet.

KARANTINA
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