
 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN 

NOMOR : 10347/KPTS/KR.120/K/12/2021     

 

TENTANG 

PEDOMAN PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN 

SECARA DARING 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Karantina 

Pertanian Nomor 2046/KPTS/KR.120/K/09/2020, telah 

ditetapkan Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengawasan dan 

Penindakan secara Daring; 

  b. bahwa dalam rangka melengkapi data dan informasi 

kegiatan pengawasan dan penindakan di bidang 

perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan 

hayati, perlu menyempurnakan pedoman pelaporan 

kegiatan pengawasan dan penindakan secara daring; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

kembali Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian 

tentang Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengawasan dan 

Penindakan Secara Daring. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 
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  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina 

Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6411); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang 

Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4002); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4196); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); 

  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/TPA 

Tahun 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pemberhentian 

dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian; 

  9. Peraturan  Menteri  Pertanian  Nomor  40 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1647); 
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  10.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761); 

  11. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 

1950/Kpts/KR.120/11/2017 tentang Pemberlakuan 

Inhouse Sistem Indonesian Quarantine Full Automation 

Sistem pada Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan 

Karantina Pertanian; 

  12. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 

2163/Kpts/KR.040/K/10/2018 tentang Tata Cara 

Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Operasional 

Karantina Hewan, Tumbuhan dan Keamanan Hayati; 

  13. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 

1653/Kpts/OT.050/K/7/2020 tentang Penetapan 

Operator Sistem Informasi Pengawasan dan Penindakan 

pada Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN 

TENTANG PEDOMAN PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN 

DAN PENINDAKAN SECARA DARING. 

 

KESATU : Pedoman Pelaporan Kegiatan Pengawasan dan Penindakan 

Secara Daring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

 

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian ini 

mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian 

Nomor 2046/KPTS/KR.120/K/09/2020 tentang Pedoman 

Pelaporan Kegiatan Pengawasan dan Penindakan Secara 

Daring, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

 

   

  Ditetapkan di Jakarta 

  pada tanggal 28 Desember 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia; 

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; 

3. Para Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian; dan 

4. Para Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di Seluruh 

Indonesia.  
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN 

KARANTINA PERTANIAN 

NOMOR       

TENTANG  

PEDOMAN PELAPORAN KEGIATAN 

PENGAWASAN DAN PENINDAKAN SECARA 

DARING. 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Dalam rangka mencapai tujuan karantina hewan dan tumbuhan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, maka dilakukan tindakan 

karantina berupa pemeriksaan, pengasingan dan pengamatan, perlakuan, 

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan serta pengawasan 

dan/atau pengendalian terhadap media pembawa yang dimasukkan ke 

dalam, dikeluarkan dari, dimasukkan atau dikeluarkan dari serta 

ditransitkan di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

 

Untuk mengawal pencapaian tujuan penyelenggaraan perkarantinaan 

hewan dan tumbuhan, Pejabat Karantina dapat melakukan kegiatan 

intelijen. Kemudian, Pejabat Karantina juga melaksanakan fungsi kepolisian 

khusus dan memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan 

penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. 

 

Badan Karantina Pertanian sebagai unit eselon I Kementerian 

Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perkarantinaan pertanian 

dan pengawasaan keamanan hayati sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Untuk mendukung tugas 

Badan Karantina Pertanian tersebut, Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan 
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Informasi Perkaratinaan yang merupakan unit eselon II Badan Karantina 

Pertanian melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang 

pengawasan dan penindakan, melaksanakan kerja sama, dan mengelola 

informasi perkarantinaan. Tugas penyusunan kebijakan teknis di bidang 

pengawasan dan penindakan tersebut bertujuan untuk terselenggaranya 

fungsi Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan 

perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan 

keamanan hayati hewani dan nabati yang merupakan salah satu fungsi Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian.  

 

Dalam rangka mewujudkan tugas Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan 

Informasi Perkaratinaan, maka dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

43/Permentan/OT.010/8/2015 tersebut, juga telah ditetapkan Tugas 

Bidang Kepatuhan Perkarantinaan sebagai unit eselon III Badan Karantina 

Pertanian, yaitu melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, 

pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang 

pengawasan dan penindakan perkarantinaan.  

 

Penyiapan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan 

penindakan perkarantinaan pertanian, antara lain bersumber dari data dan 

informasi hasil kegiatan bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi 

oleh Pejabat Karantina dan Pejabat lainnya di Kantor Pusat Badan Karantina 

Pertanian. Data dan informasi tesebut merupakan hasil pelaksanaan 

kebijakan teknis kegiatan pengawasan dan penindakan di UPT Karantina 

Pertanian, baik pelaksanaan kegiatan pengawasan, penyelidikan maupun 

penyidikan yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau melalui 

laporan UPT Karantina Pertanian. 

 

Laporan kegiatan pengawasan dan penindakan UPT Karantina 

Pertanian yang selama ini disampaikan ke Kantor Pusat Badan Karantina 

Pertanian dilakukan secara manual, tidak lengkap, tidak real time dan tidak 

valid, sehingga perlu dibuat Pelaporan SiWASDAK untuk memudahkan 

pemantauan dan evaluasi. Sejalan dengan penetapan dan pengoperasian 

Pelaporan SiWASDAK, terlebih dahulu telah ditetapkan Keputusan Kepala 

Badan Karantina Pertanian Nomor 1653/Kpts/OT.050/K/7/2020 tentang 

Penetapan Operator SiWASDAK pada UPT Karantina Pertanian, sehingga 
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SiWASDAK dapat dioperasikan dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penindakan 

perkarantinaan pertanian.   

 

B. Maksud dan Tujuan 

 

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Karantina dan 

Pejabat Lainnya yang ditunjuk untuk mewujudkan kesamaan dalam 

pembuatan dan pengiriman laporan kegiatan di bidang pengawasan dan 

penindakan perkarantinaan pertanian.  

2. Pedoman ini bertujuan agar dapat menyajikan data dan informasi kepada 

pimpinan yang lengkap, real time serta valid sebagai bahan penyusunan 

kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan perkarantinaan 

pertanian.  

 

C. Ruang Lingkup 

 

Ruang Lingkup Pedoman Ini mengatur Tata Cara Pengoperasian Pelaporan 

Kegiatan Pengawasan Dan Penindakan Secara Daring yang terdiri dari: 

1. Beranda (Dashboard); 

2. User dan Hak Akses; 

3. Manajemen Pengguna (Management User); 

4. Manajemen Pegawai; 

5. Surat Tugas; 

6. Pelaksanaan Tugas dan Pelaporan Penugasan; 

7. Pengisian Form Hasil Kegiatan; 

8. Perundang-Undangan; 

9. Pengumuman. 

 

D. Pengertian 

 

1. Pengawasan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Pejabat 

Karantina dan/atau Petugas instansi terkait untuk mencegah atau 

meniadakan kesempatan masyarakat melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan perkarantinaan pertanian. 

2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari 

dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

perkarantinaan pertanian guna menentukan dapat atau tidaknya 
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dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. 

3. Kegiatan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil (PPNS) Karantina dalam hal dan menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang 

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi 

dan guna menemukan tersangkanya. 

4. Penindakan adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh PPNS 

Karantina untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya 

tindak pidana perkaratinaan pertanian. 

5. Kegiatan Sosialisasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui media 

cetak/elektronik berupa majalah/buletin, brosur, leaflet, baliho, 

spanduk, billboard, videotron, sms center, dan iklan serta tatap muka 

langsung maupun daring seperti Forum Group Discussion (FGD), Coffee 

Morning, seminar, ceramah, workshop, sarasehan, lokakarya dan 

penyuluhan. 

6. Kegiatan Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan secara rutin dan 

tidak rutin yang melibatkan pihak internal (antar UPT KP, UPT KP 

dengan Wilker, UPT KP dengan Pusat) dan eksternal (instansi 

pemerintah dan instansi terkait lainnya). 

7. Kegiatan Intelijen adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

bahan keterangan dengan menggunakan teknik penyelidikan terbuka 

(meliputi penelitian, wawancara, elisitasi, dan interogasi) dan teknik 

penyelidikan tertutup (pengamatan dan penggambaran, penyusupan, 

penyadapan, penyurupan, penjejakan dan pembuntutan).  

8. Kegiatan Kepolisian Khusus Karantina adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh Polsus Karantina dalam rangka penegakan peraturan perundang-

undangan di bidang perkarantinaan berupa Pengamanan, Pengawalan, 

Pencegahan, Penangkalan, Patroli dan Penindakan Non Yustisial.  

9. Analisa data operasional adalah kegiatan analisa yang dilakukan 

terhadap data dari pra tindakan karantina sampai dengan pasca 

tindakan karantina terhadap MP HPHK/OPTK, pengguna jasa, proses 

layanan dan lainnya terhadap operasional perkarantinaan. Analisa data 

dapat dilakukan dengan rutin oleh tim internal wasdak atau bersama 

dengan tim teknis karantina hewan dan tumbuhan. 

10. Analisa data eksternal adalah kegiatan analisa yang dilakukan 

terhadap data hasil pengawasan perdagangan MP HPHK/OPTK secara 

daring, data instansi terkait (manifest, lalu lintas Tumbuhan Satwa Liar 
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dan/atau Langka) yang dilakukan dengan rutin oleh tim internal 

wasdak atau bersama dengan tim teknis karantina hewan dan 

tumbuhan.  

11. Analisa data penegakan hukum adalah kegiatan analisa terhadap 

kegiatan penegakkan hukum di bidang perkarantinaan pertanian yang 

dilakukan oleh tim internal wasdak atau bersama dengan tim eksternal. 

12. Penindakan non yustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polsus 

Karantina antara lain berupa pengawasan pelaksanaan penahanan, 

penolakan, dan pemusnahan. 

13. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk 

melakukan tindakan Karantina berdasarkan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2019. 

14. Pejabat Lainnya adalah sumber daya manusia karantina yang terdiri 

dari jabatan administratif, fungsional, dan pimpinan tinggi. 

15. Wasmalitrik adalah kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian, dan 

pemeriksaan yang dilakukan oleh PPNS Karantina untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

perkarantinaan pertanian guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. 

 

 

BAB II 

TATA CARA PENGOPERASIAN PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN DAN 

PENINDAKAN SECARA DARING 

 

 

A. Beranda (dashboard) 

Aplikasi SiWASDAK tersedia dalam bentuk web yang dapat diakses 

oleh pengguna (user) dengan personal computer (PC) atau telepon pintar 

(smartphone). Pengguna harus memastikan PC atau Smartphone yang 

digunakan telah terhubung dengan jaringan internet.  

1. Untuk memulai penggunaan SiWASDAK isikan alamat 

https://karantina.pertanian.go.id/wasdak/supra.php pada “search 

engine” (mesin pencari), kemudian tekan “enter” dan akan tampil laman 

seperti gambar di bawah ini.  

 

https://karantina.pertanian.go.id/wasdak/supra.php
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2. Tata cara login 

Untuk memulai login isikan “username” dan “password” pada beranda, 

kemudian klik “Login” seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

3. Setelah berhasil login, akan muncul laman seperti gambar di bawah ini. 
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B. User dan Hak Akses 

Di dalam SiWASDAK ini terdapat 5 jenis user yang memiliki hak akses 

sebagai berikut: 

1. Hak akses admin UPT 

Hak akses admin UPT dimiliki oleh admin SiWASDAK di UPT KP sesuai 

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 

1653/Kpts/OT.050/K/7/2020 tentang Penetapan Operator SiWASDAK 

pada UPT Karantina Pertanian. Adapun tampilan beranda admin UPT 

seperti gambar di bawah ini.  

 

 

 

2. Hak akses petugas 
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Hak akses petugas dimiliki oleh pelaksana fungsi wasdak, Intelijen 

Karantina, Polsus Karantina dan Pejabat Karantina lainnya dengan 

tampilan menu seperti gambar di bawah ini. 

 

 

3. Hak akses PPNS 

Hak akses PPNS dimiliki oleh PPNS Karantina dengan tampilan menu 

seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

4. Hak akses penandatangan 

Hak akses penandatangan dimiliki oleh Pejabat Struktural di UPT KP 

dengan tampilan menu seperti gambar di bawah ini. 
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5. Hak akses Kepala UPT 

Hak akses Kepala UPT dimiliki oleh Kepala UPT KP dengan tampilan 

menu seperti gambar di bawah ini. 

 

 

C. Pengaturan Manajemen User  

Pengaturan Manajemen user SiWASDAK dilakukan oleh operator yang 

telah ditetapkan. Berikut ini langkah-langkah untuk membuat/ mengubah 

username dan password Pejabat Karantina yang melaksanakan tugas dan 

fungsi wasdak : 

 

1. Klik “Manajemen User”,  maka muncul tampilan seperti gambar di 

bawah ini. 
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2. Klik “Tambah”, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

3. Klik “Nama Petugas”, seperti gambar di bawah ini. 
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4. Ketik alamat email, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

5. Ketik “Username dan Password” yang akan dibuat, seperti gambar di 

bawah ini.  
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6. Pilih “Hak Akses User” sesuai dengan keahlian pegawai, seperti gambar 

di bawah ini. 

 

 

 

7. Klik “Simpan”, seperti gambar di bawah ini. 
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8. Setelah klik “Simpan”, maka akan muncul gambar dibawah ini. 

 

 

 

9. Username dan password dapat diedit atau dihapus dengan klik 

“gambar edit” atau “gambar hapus” pada kolom “Aksi”, seperti gambar 

di bawah ini. 

 

 

 

10. Selanjutnya, proses edit username dan password mengikuti tata cara 

penambahan user pada nomor 4 (empat) sampai dengan nomor 8 

(delapan). 

 

 

D. Pengaturan Manajemen Pegawai 

Pada menu Manajemen Pegawai telah tersedia database pegawai lingkup 

Badan Karantina Pertanian. Menu ‘Manajemen Pegawai terdiri dari empat 
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sub menu yaitu “All”, “PPNS”, “Polsus” dan “Intelijen”. Jika ada perubahan 

karena alih tugas/mutasi, maka Operator SiWASDAK dapat mengedit dan 

memperbaharui data pegawai.  

1. Klik “Manajemen Pegawai” kemudian pilih sub menu “All” yang akan 

menampilkan seluruh pegawai yang memiliki hak akses SiWASDAK. 

Tampilan sub menu “All” seperti gambar di bawah ini.  

 

2. Data seluruh pegawai yang memiliki hak akses SiWASDAK dapat diedit 

atau dihapus dengan klik “gambar edit” atau “gambar hapus” pada 

kolom “Aksi”.  

 

 

 

 

3. Setelah klik “gambar edit” akan muncul laman di bawah kemudian 

isikan data yang akan diperbaharui.  

 

EDIT 

HAPUS 
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4. Klik “simpan”, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

5. Untuk pembaharuan data pegawai yang memiliki hak akses sebagai 

PPNS, Polsus dan Intelijen dilakukan dengan cara klik pada sub menu 

“PPNS”,”Polsus” dan “Intelijen”. Tampilan masing-masing sub menu 

tersebut adalah seperti gambar di bawah ini 

a. Sub menu “PPNS”, sub menu ini untuk pembaharuan dan 

penyimpanan data dan dokumen administrasi PPNS. Untuk 
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unggah dokumen klik “Choose file” pada masing-masing jenis 

dokumen kemudian pilih file yang akan diunggah. 

 

 

b. Sub menu “Polsus”, sub menu ini untuk pembaharuan dan 

penyimpanan data dan dokumen administrasi Polsus. Untuk 

unggah dokumen klik “Choose file” pada masing-masing jenis 

dokumen kemudian pilih file yang akan diunggah. 

 

 

c. Sub menu “Intelijen”, sub menu ini untuk pembaharuan dan 

penyimpanan data dan dokumen administrasi Intelijen. Untuk 

unggah dokumen klik “Choose file” pada masing-masing jenis 

dokumen kemudian pilih file yang akan diunggah. 
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E. Surat Tugas 

1. Pengisian surat tugas dilakukan oleh Akun Pejabat Struktural. 

2. Klik menu “Surat Tugas”. 

3. Klik “Tambah” seperti gambar di bawah ini. 

 

 

4. Klik tanda panah pada menu “Melaksanakan Tugas” untuk memilih 

jenis kegiatan seperti gambar di bawah ini. 

 

 

5. Setelah semua diisi, klik simpan, maka akan muncul gambar di bawah 
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ini. 

 

 

 

6. Setelah di Klik OK, akan muncul tampilan seperti dibawah ini untuk 

melihat penugasan, kemudian klik      untuk meneruskan penugasan 

kepada pegawai yang ditugaskan, maka akan muncul gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

7. Setelah di Klik       untuk meneruskan penugasan kepada pegawai yang 

ditugaskan, setelah dipilih pegawai, klik          maka akan muncul 

gambar di bawah ini. 
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8. Setelah di klik        maka akan muncul gambar di bawah ini. Jika tugas 

berhasil disimpan, maka akan keluar jendela seperti gambar di bawah 

ini, kemudian klik “OK”. 

 

 

 

9. Surat tugas yang berhasil dibuat, maka akan terlihat pada jendela 

seperti gambar di bawah ini . 
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F. Pelaksanaan Tugas dan Pelaporan Hasil Penugasan 

1. Petugas akan menerima pemberitahuan melalui surat elektronik jika 

mendapat penugasan.  

2. Kemudian, petugas membuka akunnya untuk mencetak surat tugas 

dengan cara klik pada menu “Tugas Pengawasan/Penyelidikan/ 

Penyidikan” sesuai dengan penugasan yang diberikan seperti pada 

gambar di bawah ini kemudian klik “Lihat”. 

 

 

 

 

 

3. Setelah dilakukan klik pada tombol “lihat” kemudian akan muncul 

jendela seperti pada gambar di bawah ini kemudian klik “cetak surat” 

untuk mencetak/mengunduh surat tugas. 
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4. Kemudian klik “Cetak” dan/atau “Unduh” untuk 

mencetak/mengunduh surat tugas, seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

G. Pengisian Form Hasil Kegiatan  

1. Setelah penugasan selesai dilaksanakan, petugas pelaksana harus 

membuat laporan kegiatan, form laporan hasil penugasan berada 

dalam menu “Hasil Pengawasan/Penyelidikan/Penyidikan” seperti 

pada gambar di bawah ini. 
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2. Pada kegiatan pengawasan (Sosialisasi, Koordinasi, Kegiatan Polsus, 

Analisa Data Operasional, Analisa Data Eksternal, Analisa Data 

Penegakan Hukum, Profiling Kewasdakan atau Penindakan Non 

Yustisial) yang telah ditentukan sebagaimana penugasan, pilih jenis 

kegiatan yang telah dilaksanakan pada menu “Metode Kegiatan” 

pengawasan, kemudian isikan seluruh data kegiatan seperti pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

3. Pada form “Laporan Hasil” harus disertakan foto-foto kegiatan. Untuk 

melampirkan foto klik “Photo”, seperti pada gambar di bawah ini. 
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4. Setelah itu akan muncul laman dan untuk mengunggah foto, klik 

“Upload” seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

5. Klik salah satu “Drop an image” atau “Browse for an image” untuk 

mengunggah foto seperti pada gambar di bawah ini. 
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6. Jika kita pilih “Browse for an image”, maka kita akan masuk ke “Folder 

File Explorer” dan kita bisa memilih foto yang akan kita unggah pada 

form laporan seperti pada gambar di bawah ini. 

 

  

 

 

 

 

 

7. Setelah memilih foto, kemudian atur ukuran foto, sehingga ukuran foto 

tidak lebih dari width 400 px, seperti pada gambar di bawah ini. 
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(di 

kolom width ubah jadi 400 px) 

 

8.  Setelah klik “Save” akan muncul gambar seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

9. Setelah form laporan terisi, kemudian scroll ke bawah dan isi 

kesimpulan kegiatan/penugasan, kemudian pilih “Tidak perlu Tindak 

Lanjut” atau “Perlu Tindak Lanjut”. Apabila kegiatan tersebut 

ditindaklanjuti, maka klik panah di menu “tindak lanjut”, seperti 

gambar di bawah ini. 
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10. Klik “Simpan”, seperti gambar di bawah ini. 

 

 

 

11. Jika berhasil Simpan, akan terlihat laman seperti gambar di bawah ini 

dan lanjutkan klik “OK”. 
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12.  Setelah laporan berhasil dibuat, kemudian pada laman “Surat Tugas 

Pengawasan” klik “Teruskan” untuk meneruskan laporan kepada 

Pejabat yang memberikan penugasan. 

 

 

 

13. Untuk melanjutkan proses pengiriman laporan kepada pejabat yang 

memberikan penugasan klik “Confirm”, seperti pada gambar di bawah 

ini. 
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14. Apabila berhasil “Confirm”, maka Klik “OK” seperti pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

15. Jika laporan telah terkirim, maka pada tabel “Surat Tugas Pengawasan” 

di akun petugas, penugasan yang telah diberikan akan hilang, seperti 

pada gambar di bawah ini. 
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16. Laporan yang sudah terkirim pada pejabat pemberi tugas kemudian 

masuk ke dalam menu “Hasil Tugas Pengawasan”. Untuk memeriksa 

laporan hasil kegiatan klik “Lihat”, seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

17. Laporan hasil kegiatan dapat dilihat pada menu “Hasil Tugas 

Pengawasan/Penyelidikan/Penyidikan” seperti pada gambar di bawah 

ini. 
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18. Untuk melakukan cetak laporan klik “Cetak Laporan”, seperti pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

19. Kemudian, untuk menindaklanjuti laporan tersebut, scroll laman 

sampai ke bawah dan akan terdapat 3 (tiga) pilihan, yaitu “Revisi”, 

“Selesai” dan “Simpan”. Klik “Selesai”, jika laporan telah sesuai dan 

dikirim ke Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian, seperti pada 

gambar di bawah ini. 
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20. Untuk melanjutkan pengiriman laporan ke Kantor Pusat Badan 

Karantina Pertanian, klik  “Confirm” seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

21. Apabila sudah “Confirm”, maka klik “OK”, seperti pada gambar di 

bawah ini. 
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22. Jika pada kegiatan pengawasan terdapat informasi yang perlu 

ditindaklanjuti ke Wasmatlitrik untuk dilakukan penyelidikan, maka 

pilih “Perlu Tindak Lanjut” kemudian klik “Simpan”, seperti pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

23. Untuk menindaklajuti laporan hasil pengawasan, Pejabat 

penandatangan klik “Lihat” pada kolom aksi di menu “Hasil Tugas 

Pengawasan” dan pada bagian paling bawah laporan akan terdapat 

beberapa menu pilihan seperti pada gambar di bawah ini. Untuk 

melanjutkan ke penyelidikan, klik “ST Penyelidikan”, seperti pada 

gambar di bawah ini. 
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24. Setelah klik “ST Penyelidikan”, maka akan muncul pembuatan surat 

tugas untuk melakukan penyelidikan. Isikan semua informasi yang 

dibutuhkan dan klik “Confirm” jika telah selesai. 

 

 

 

25. Klik “Tugas Penyelidikan” untuk melihat surat tugas, kemudian klik 

“Teruskan” untuk mengirim surat tugas ke petugas yang ditunjuk, 

seperti pada gambar di bawah ini. 
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26. Petugas yang ditunjuk, kemudian klik pada menu “tugas penyelidikan” 

untuk mencetak surat tugas dan membuat laporan hasil kegiatan. Jika 

perlu tindak lanjut, kemudian pilih “Perlu Tindak Lanjut”, setelah itu 

klik “Simpan”. Untuk mengirim laporan klik “Teruskan”. 

 

 

 

27. Laporan yang sudah terkirim ke Pejabat penandatangan akan terlihat 

di dalam menu “Hasil Tugas Penyelidikan”, kemudian klik “Lihat”, 

seperti pada gambar di bawah ini. 
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28. Klik “ST Penyidikan”, jika Pejabat Penandatangan merasa perlu untuk 

menindaklanjuti hasil penyelidikan dengan Wasmatlitrik untuk proses 

penyidikan. Kemudian, pejabat penandatangan membuat “ST 

Penyidikan” yang cara pembuatannya sama dengan pembuatan surat 

tugas sebelumnya. 

 

 

 

29. Untuk memulai penyidikan, petugas yang sudah diperintahkan 

membuka menu “Tugas Penyidikan”, kemudian klik “Lihat” untuk 

melihat dan mencetak surat tugas. 
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30. Untuk membuat laporan perkembangan penyidikan, pilih jenis 

dokumen administrasi penyidikan yang akan dilaporkan dengan cara 

Klik tanda panah pada menu “Nama Dokumen” kemudian isi No 

Dokumen dan isi status dokumen dengan cara klik tanda panah di 

menu “Status Dokumen” setelah itu klik tombol “simpan”. 

 

 

 

31. Jenis dokumen administrasi penyidikan yang telah dimasukkan akan 

terlihat pada tabel seperti pada gambar di bawah ini.  
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H. Perundang-undangan  

Dokumen perundang-undangan dapat diunduh oleh setiap user 

SiWASDAK pada menu Perundang-undangan, seperti pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

I. Pengumuman 

1. Pengumuman dapat dilihat pada beranda Selamat Datang, seperti pada 

gambar di bawah ini. 
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2. Klik “Lihat” untuk dapat melihat pengumuman, selanjutnya klik “Cetak” 

atau “Unduh” untuk mencetak atau mengunduh dokumen, seperti pada 

gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


