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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN 

NOMOR : 4555/KPTS/KR.120/K/3/2021 

 

TENTANG 

PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN TERHADAP BAHAN PAKAN 
DAN PAKAN ASAL SERANGGA DAN PRODUK SERANGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka mencegah masuk, tersebar dan 
keluarnya hama penyakit hewan karantina melalui 

bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk 
serangga, perlu menetapkan Pedoman Tindakan 

Karantina Hewan Terhadap Bahan Pakan dan Pakan 
Asal Serangga dan Produk Serangga; 

 

Mengingat    : 1.  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); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana 
telah ubah dengan Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

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

Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 

tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4002); 

4. Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan 
Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di 
Lingkungan Kementerian Pertanian; 

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Pertanian (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 
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6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 
3238/Kpts/PD.630/ 9/2009 tentang Penggolongan 

Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, 
Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa; 

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian; 

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor 94/permentan/OT.140/12/2011 

tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media 
Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme 

Pengganggu Tumbuhan Karantina; 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN 
TENTANG PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA HEWAN 

TERHADAP BAHAN PAKAN DAN PAKAN ASAL 
SERANGGA DAN PRODUK SERANGGA. 

KESATU : Pedoman Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan 
Pakan dan Pakan Asal Serangga dan Produk Serangga 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU 

sebagai acuan Pejabat Karantina dalam melaksanakan 
Tindakan Karantina Hewan Terhadap Bahan Pakan dan 
Pakan Asal Serangga dan Produk Serangga. 

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Karantina 

Pertanian Kementerian Pertanian. 
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KEEMPAT      : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 24 Maret 2021 

KEPALA BADAN KARANTINA 

PERTANIAN, 

 

 

ALI JAMIL 

 

 
 
 

 
 

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.: 
1. Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani; 
2. Kepala Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan Informasi Perkarantinaan; 

3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian (UPTKP) di 
Seluruh Indonesia. 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN 
KARANTINA PERTANIAN 
NOMOR   : 4555/KPTS/KR.120/K/3/2021 

TENTANG  
PEDOMAN TINDAKAN KARANTINA 
HEWAN TERHADAP BAHAN PAKAN DAN 

PAKAN ASAL SERANGGA DAN PRODUK 
SERANGGA 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Saat ini serangga menjadi alternatif sumber protein pembuatan 

pakan hewan baik hewan ternak maupun hewan kesayangan. Selain 

memiliki komposisi nutrisi yang cukup, kontinuitas ketersediaannya 

terjamin dan harga bersaing. Penggunaan serangga untuk 

menggantikan tepung ikan maupun tepung kedelai, dapat menekan 

biaya produksi dalam peternakan unggas tanpa berpengaruh negatif 

terhadap performans unggas dan produktivitasnya, mengingat biaya 

pakan untuk peternakan unggas berkontribusi sebesar 70-80% dari 

total biaya produksi (Moreki et al. 2012; Khan et al. 2016) 

 

Serangga sebagai bahan pakan juga mengurangi emisi gas rumah 

kaca, dimana pakan ternak merupakan salah satu penyumbang gas 

metana yang merupakan salah satu jenis gas rumah kaca penyebab 

pemanasan global akibat kemampuannya menurunkan kadar 

oksigen udara hingga sekitar 19,5%.  Kandungan kitin yang 

merupakan polisakharida yang ditemukan pada eksoskeleton 

serangga memiliki fungsi peningkatan kekebalan tubuh. Pemberian 

ayam dengan pakan serangga, mengakibatkan penggunaan antibiotik 

dalam industri perunggasan yang dapat menyebabkan infeksi pada 

manusia dengan jenis bakteri yang resisten terhadap obat, 

kemungkinan dapat dikurangi (FAO.2013). 
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Karantina hewan sebagai salah satu institusi yang menjadi bagian 

dari sistem kesehatan hewan nasional, berperan mencegah masuk, 

tersebar dan keluarnya hama penyakit hewan karantina (HPHK) 

melalui bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga.   

 

B. Maksud dan Tujuan 

 

1. Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Karantina 

dalam melaksanakan tindakan karantina terhadap pemasukan 

dan pengeluaran bahan pakan dan pakan asal serangga dan 

produk serangga. 

2. Pedoman ini bertujuan memberikan jaminan terhadap bahan 

pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga yang 

bebas dari HPHK dan optimalisasi dalam pemenuhan 

persyaratan negara tujuan. 

 

C. Definisi 

 

1. Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut 

Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan 

tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan 

penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan 

karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap 

keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan 

mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik (PRG), Sumber Daya 

Genetik (SDG), Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif (JAI), 

Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka 

yang dimasukkkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke 

Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

2. Hama dan Penyakit Hewan (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan 

(HPIK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK) yang 

selanjutnya disebut Hama dan Penyakit adalah organisme yang 

dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan 

kematian Hewan, Ikan, atau Tumbuhan serta membahayakan 

kesehatan manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi. 
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3. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya 

disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, 

produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, 

PRG, SDG, Agensia Hayati, JAI, Tumbuhan dan Satwa Liar, 

Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain 

yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK. 

4. Pakan  adalah  bahan  makanan  tunggal atau campuran, baik 

yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada 

hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi dan 

berkembang biak. 

5. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, 

peternakan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan 

sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum 

diolah. 

6. Bahaya adalah bahaya biologi, kimia, atau fisik yang terdapat 

dalam bahan pakan dan pakan, atau kondisi bahan pakan dan 

pakan yang  berpotensi menurunkan mutu, dan/atau 

menimbulkan efek yang merugikan kesehatan hewan. 

7. Serangga yang dimaksud adalah serangga hidup, merupakan 

salah satu kelas avertebrata dalam filum asthropoda yang 

memiliki eksoskeleton berkitin, bagian tubuhnya terbagi menjadi 

tiga bagian, yaitu kepala, thorax dan abdomen, tiga pasang kaki 

terhubung ke thorax, memiliki mata majemuk dan sepasang 

antena, yang digunakan sebagai bahan pakan dan pakan 

hewan.  

8. Produk Serangga adalah stadia pertumbuhan serangga yaitu 

telur, larva, pupa, nimfa dan produknya baik yang telah diolah 

maupun yang belum diolah. 

9. Keamanan Pakan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan 

untuk mencegah pakan dari kemungkinan mengandung 

cemaran biologis, kimia dan fisik melebihi batas maksimum 

yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan 

kesehatan hewan dan manusia. 
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10. Mutu Pakan adalah kesesuaian pakan terhadap dipenuhinya 

persyaratan Standar Nasional Indoneisa (SNI) atau Persyaratan 

Teknis Minimal (PTM) yang ditetapkan. 

11. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI 

adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi 

Nasional dan berlaku di Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

12. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disingkat PTM 

adalah persyaratan teknis mutu dan keamanan pakan yang 

ditetapkan oleh Menteri. 

13. Protokol Karantina adalah manajemen pengendalian HPHK yang 

harus dipenuhi oleh negara asal sebelum melakukan 

pemasukan bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk 

serangga ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

14. Tindakan karantina hewan yang selanjutnya disebut tindakan 

karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah 

hama penyakit hewan karantina masuk ke, tersebar di, dan atau 

keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. 

15. Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalah pelabuhan 

laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan 

darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara 

lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Pusat. 

16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri 

sebagaimana dimaksud alam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

17. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan serangga dan produk 

serangga dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau ke suatu area dari area lain di dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

18. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan serangga dan 

produk serangga keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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19. Tempat Tindakan Karantina Hewan yang selanjutnya disebut 

Tempat Tindakan Karantina adalah suatu tempat berikut 

prasarana dan sarana yang dipergunakan sebagai tempat 

melakukan tindakan karantina di luar instalasi karantina yang 

berada di luar tempat pemasukan dan/atau tempat 

pengeluaran. 

20. Dokumen karantina hewan yang selanjutnya disebut dokumen 

karantina adalah semua formulir resmi yang ditetapkan oleh 

Menteri dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan tindakan 

karantina terhadap pengeluaran bahan pakan dan pakan 

berupa serangga dan produk serangga. 

21. Dokumen lain adalah dokumen yang dipersyaratkan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan bagi keamanan dan 

mutu bahan pakan dan pakan berupa serangga dan produk 

serangga, selain dokumen karantina hewan berupa sertifikat 

kesehatan hewan.  

22. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas 

dan/atau membungkus bahan pakan dan pakan, baik yang 

bersentuhan langsung maupun tidak. 

23. Label adalah setiap keterangan mengenai bahan pakan dan 

pakan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya 

atau bentuk lainnya yang ditempelkan pada bagian dalam dan 

luar, dimasukkan ke dalam atau merupakan bagian dari 

kemasan bahan pakan dan pakan. 

24. Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya 

disingkat UPT-KP adalah satuan kerja yang bersifat mandiri 

yang melaksanakan tugas teknis operasional perkarantinaan 

dan/atau tugas teknis penunjang perkarantinaan dari Badan 

Karantina Pertanian, yang bertanggungjawab kepada Kepala 

Badan Karantina Pertanian. 

25. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi 

tugas untuk melakukan tindakan karantina. 

 



9 

 

 

 

26. Pemilik Media Pembawa Serangga dan Produk Serangga yang 

selanjutnya disebut Pemilik adalah setiap orang yang memiliki 

media pembawa dan/atau yang bertanggungjawab atas 

pemasukan, pengeluaran, atau transit media pembawa.  

27. Menteri adalah Menteri yang yang menyelenggarakan tugas 

pemerintahan di bidang Karantina Hewan. 

 

 

BAB II 

JENIS SERANGGA DAN PRODUK SERANGGA 

 

2.1. Serangga yang dimaksud dalam Pedoman ini antara lain:  

2.1.1. lalat tentara hitam/black soldier flies (Hermetia illucens);  

2.1.2. lalat rumah/housefly (Musca domestica);   

2.1.3. ulat sutera silkworms (Bombyx mori);  

2.1.4. ulat kuning/hongkong/yellow mealworms (Tenebrio molitor);  

2.1.5. ulat kandang/lesser mealworm (Alphitobius diaperinus); 

belalang/grasshoppers (Caelifera);  

2.1.6. jangkrik/cricket (Acheta domesticus, Gryllodes sigillatus, 

Gryllus asimilis), kumbang; 

2.1.7. semut/weaver ant (Oecophylla smaragdina). 

2.2. Serangga sebagaimana dimaksud 2.1. dapat berupa antara lain: 

2.2.1. serangga hidup/segar; 

2.2.2. serangga hidup dibekukan; 

2.2.3. serangga kering; 

2.3. Produk serangga yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah stadia 

pertumbuhan serangga dan produknya antara lain: 

2.3.1. telur (hidup/segar, segar dibekukan, segar didinginkan, 

kering, tepung, minyak); 

2.3.2. larva (hidup/segar, segar dibekukan, segar didinginkan, 

kering, tepung, minyak); 

2.3.3. pupa (hidup/segar, segar dibekukan, segar didinginkan, 

kering, tepung, minyak); 

2.3.4. nimfa (hidup/segar, segar dibekukan, segar didinginkan, 

kering, tepung, minyak) 
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BAB III 

PERSYARATAN KARANTINA  

 

3.1. Bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga yang 

dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia adalah 

3.1.1. bukan merupakan jenis yang dilarang pemasukannya;  

3.1.2. berasal dari negara dan tempat produksi yang berdasarkan 

hasil analisis risiko disetujui pemasukannya ke dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia;  

3.1.3. ketentuan jenis yang dilarang pemasukannya dan analisis 

risiko sebagaimana dimaksud 3.1.1. dan 3.1.2. sesuai 

peraturan perundangan yang berlaku. 

 

3.2. Terhadap setiap pemasukan bahan pakan dan pakan asal serangga 

dan produk serangga sebagaimana dimaksud pada 3.1., wajib 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:   

3.2.1. dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal yang 

diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan 

negara transit; 

3.2.2. melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh 

Pemerintah Pusat; 

3.2.3. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di 

tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina serta 

pengawasan; 

3.2.4. dilengkapi dokumen lain,  apabila dipersyaratkan. 

 

3.3. Terhadap setiap pengeluaran bahan pakan dan pakan asal serangga 

dan produk serangga dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, 

wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:   

3.3.1. dilengkapi sertifikat kesehatan diterbitkan oleh Pejabat 

Karantina di tempat pengeluaran; 

3.3.2. dikeluarkan melalui tempat pengeluaran; 

3.3.3. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di 

tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina dan 

pengawasan dan/atau pengendalian; 
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3.3.4. bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga 

berasal dari tempat produksi yang telah ditetapkan menjadi 

tempat tindakan karantina/instalasi karantina hewan (IKH), 

dan telah mendapatkan nomor persetujuan karantina hewan; 

3.3.5. dilengkapi dokumen lain, apabila dipersyaratkan; 

3.3.6. telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh 

negara tujuan. 

 

3.4. Terhadap setiap pemasukan dan pengeluaran bahan pakan dan 

pakan asal serangga dan produk serangga dari suatu area ke area 

lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib memenuhi 

persyaratan sebagai berikut:   

3.4.1. dilengkapi sertifikat kesehatan diterbitkan oleh Pejabat 

Karantina di tempat pengeluaran; 

3.4.2. dimasukkan dan/atau dikeluarkan melalui tempat 

pemasukan dan/atau tempat pengeluaran; 

3.4.3. dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina di 

tempat pemasukan dan/atau pengeluaran untuk keperluan 

tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian; 

3.4.4. dilengkapi dokumen lain, apabila dipersyaratkan. 

 

3.5. Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud angka 3.2.1., 3.3.1. dan 

2.4.1. memuat keterangan sekurangnya sebagai berikut. 

3.5.1. identitas pemilik (nama, alamat dan nomor telepon pengirim 

dan penerima); 

3.5.2. identitas serangga dan produk serangga [antara lain nama 

umum/latin/lokal; jenis (telur, serangga hidup/kering, larva 

hidup/kering, nimfa hidup/kering, tepung/minyak larva 

jumlah, dll);  jumlah; kemasan; dll; 

3.5.3. identitas tempat produksi [antara lain nama; alamat; nomor 

telepon; nomor persetujuan tempat produksi (untuk 

pemasukan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia); 

nomor persetujuan karantina terhadap tempat produksi 

sebagai tempat tindakan karantina/IKH (untuk pengeluaran 

dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia dll); 
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3.5.4. nama pelabuhan dan tanggal muat; 

3.5.5. nama pelabuhan dan tanggal bongkar; 

3.5.6. nama dan nomor alat angkut. 

 

3.6. Sertifikat kesehatan untuk pengeluaran serangga dan produk 

serangga dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud angka 3.3.1., selain memuat sekurangnya 

keterangan sebagaimana dimaksud angka 3.5., dapat dilakukan 

penambahan keterangan/informasi yang dibutuhkan sesuai 

persyaratan teknis yang ditetapkan oleh negara tujuan.  

 

3.7. Sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud angka 3.5. dan 3.6. 

dapat berbentuk dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik dan 

mengikuti ketentuan peraturan perundangan perkarantinaan yang 

berlaku. 

 

3.8. Dokumen lain sebagaimana dimaksud angka 3.2. antara lain dapat 

berupa dokumen persetujuan negara asal dan persetujuan tempat 

produksi di negara asal yang ditetapkan oleh Menteri, untuk 

pemasukan bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk 

serangga ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.  

 

3.9. Dokumen lain sebagaimana dimaksud angka 3.3. dan 3.4. antara 

lain dapat berupa dokumen yang dipersyaratkan oleh kementerian 

dan/atau instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan/atau dokumen yang dipersyaratkan 

oleh negara tujuan.  

 

3.10. Setiap bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga 

yang dimasukkan ke dan dikeluarkan dari/ dari satu area ke area 

lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus disertai label 

dan/atau barcode pada kemasan terluar yang merupakan 

penjaminan keamanan bahan pakan dan pakan asal serangga dan 

produk serangga, yang dapat ditelusuri; 
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3.11. Label sebagaimana dimaksud 3.10. sekurangnya memuat sebagai 

berikut: 

3.11.1. nama, alamat dan nomor persetujuan tempat 

produksi/tempat tindakan karantina/IKH; 

3.11.2. nama perusahaan; 

3.11.3. identitas produk (nama merk dagang, nama latin, berat, 

deskripsi; kandungan; penggunaan; cara penyimpanan; 

tanggal produksi; tanggal kadaluarsa; kode ketertelusuran; 

3.11.4. logo/kode sertifikasi penjaminan keamanan bahan pakan 

dan pakan asal serangga dan produk serangga; 

3.11.5. informasi yang tercantum dalam label dapat dituangkan 

dalam bentuk barcode yang ditempel di kemasan terluar; 

 

3.12. Ketentuan lebih lanjut mengenai label disesuaikan dengan 

peraturan perundangan yang berlaku tentang label. 
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BAB IV 

TINDAKAN KARANTINA 

 

4.1. Tindakan karantina terhadap bahan pakan dan pakan asal serangga 

dan produk serangga, yang dimasukkan ke dan dikeluarkan dari, 

serta dari suatu area ke area lain dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia, dilaksanakan oleh Pejabat Karantina. 

 

4.2. Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud 4.1. adalah Pejabat 

Karantina  yang bertugas di unit pelaksana teknis karantina 

pertanian (UPTKP) tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. 

 

4.3. Pejabat Karantina sebagaimana dimaksud 4.1. terdiri dari dokter 

hewan karantina dan paramedik veteriner, yang telah memiliki 

kompetensi melakukan tindakan karantina hewan terhadap bahan 

pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga. 

 

4.4. Dokter hewan karantina sebagaimana dimaksud 4.3. adalah dokter 

hewan penerbit sertifikat kesehatan yang merupakan salah satu 

dokumen karantina, penjaminan tertulis terhadap status kesehatan 

hewan dan keamanan produk hewan termasuk bahan pakan dan 

pakan asal serangga dan produk serangga. 

 

4.5. Tindakan karantina meliputi pemeriksaan, penolakan, penahanan, 

pemusnahan, pembebasan. 

 

4.6. Tindakan karantina dapat dilaksanakan di : 

4.6.1. Tempat produksi serangga dan produk serangga; 

4.6.2. Tempat pemasukan dan/atau pengeluaran. 
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4.7. Tindakan karantina pemeriksaan sebagaimana dimaksud angka 4.5. 

terdiri dari: 

 

4.7.1. Pemeriksaan dokumen 

4.7.1.1. untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran dan keabsahan 

dokumen karantina dan dokumen lain. 

4.7.1.2. dilaksanakan di tempat produksi sebagaimana dimaksud 

angka 4.6.1. terhadap kelengkapan, kebenaran dan 

keabsahan dokumen dalam proses persiapan pengeluaran 

bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk 

serangga dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

4.7.1.3. dilaksanakan di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran 

sebagaimana dimaksud angka 4.6.2. untuk melakukan 

pemeriksaan sertifikat kesehatan, pada saat pemasukan 

dan/atau pengeluaran bahan pakan dan pakan asal 

serangga dan produk serangga. 

4.7.1.4. pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana 

dimaksud 4.7.1.1. dilakukan untuk memeriksa 

kelengkapan dipenuhinya dokumen karantina dan 

dokumen lain. 

4.7.1.5. pemeriksaan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud 

4.7.1.1. dilakukan untuk memeriksa:  

4.7.1.5.1. kebenaran dokumen suatu tempat produksi 

dan pemilik usaha;  

4.7.1.5.2. kesesuaian antara isi dan keterangan dalam 

sertifikat kesehatan dengan isi dan keterangan 

yang tercantum pada label dan/atau barcode 

sebagaimana dimaksud 3.10.;  

4.7.1.5.3. kesesuaian antara isi dan keterangan dokumen 

satu dengan dokumen yang lainnya; 

4.7.1.5.4. kesesuaian jenis dan jumlah bahan pakan dan 

pakan asal serangga dan produk serangga 

dengan dokumen karantina. 
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4.7.1.6. pemeriksaan keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud 

4.7.1.1. dilakukan untuk memeriksa keabsahan:  

4.7.1.6.1. nama, pejabat berwenang dan jabatan 

penandatangan sertifikat kesehatan dan/atau 

dokumen lain; 

4.7.1.6.2. tanda tangan;  

4.7.1.6.3. kop surat resmi;  

4.7.1.6.4. cap atau stempel;  

4.7.1.6.5. nomor sertifikat;  

4.7.1.6.6. tanggal terbit; 

4.7.1.6.7. label dan/atau barcode pada kemasan terluar. 

4.7.1.7. pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud 4.7.1.1. 

termasuk untuk mengetahui keamanan dan mutu bahan 

pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga 

melalui pemeriksaan terhadap label dan/atau barcode 

sebagaimana dimaksud 4.7.1.5.2. 

4.7.1.8. jika hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan dokumen 

tidak lengkap/tidak benar/tidak sah, maka dilakukan 

tindakan penolakan atau penahanan. 

4.7.1.9. jika hasil pemeriksaan dokumen menunjukkan dokumen 

lengkap, benar dan absah, maka dilanjutkan dengan 

pemeriksaan fisik. 

 

4.7.2. Pemeriksaan Fisik 

4.7.2.1. dilaksanakan di : 

4.7.2.1.1. tempat pemasukan; dan 

4.7.2.1.2. tempat produksi serangga dan produk 

serangga. 

4.7.2.2. pemeriksaan fisik di tempat pemasukan sebagaimana 

dimaksud 4.7.2.1.1. adalah sebagai berikut: 

4.7.2.2.1. dilakukan untuk bahan pakan dan pakan asal 

serangga dan produk serangga yang 

dimasukkan dari tempat produksi di negara 

asal yang telah mendapatkan persetujuan, dan 

dari area asal;  
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4.7.2.2.2. memastikan keutuhan kemasan dengan 

pemeriksaan kondisi kemasan (kebocoran, 

kerusakan, kelembaban);  

4.7.2.2.3. jika hasil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud 4.7.2.2.2. menunjukkan kemasan : 

a. tidak bocor, tidak rusak, tidak basah/tidak 

lembab, maka dilanjutkan dengan 

penerbitan sertifikat pelepasan; 

b. bocor, rusak, basah/lembab, maka 

dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik 

secara organoleptik;  

4.7.2.2.4. pemeriksaan fisik organoleptik sebagaimana 

dimaksud 4.7.2.2.3. huruf b berupa 

pemeriksaan terhadap adanya perubahan bau, 

bentuk, warna, struktur dan bahaya fisik 

benda asing (kotoran, logam, kayu, plastik, 

benda anorganik lainnya); 

4.7.2.2.5. pemeriksaan terhadap adanya benda asing 

sebagaimana dimaksud 4.7.2.2.4. dilakukan 

secara visual mata telanjang dengan jarak 20-

30 cm dan/atau dengan metal detector; 

4.7.2.2.6. jika hasil pemeriksaan fisik sebagaimana 

dimaksud 4.7.2.2.4. menunjukkan bahwa 

bahan pakan dan pakan asal serangga dan 

produk serangga: 

a. tidak terdapat perubahan/penyimpangan 

bau, bentuk, warna dan struktur, serta 

tidak ditemukan adanya benda asing maka 

dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat 

pelepasan; 

b. pada satu atau lebih kemasan terdapat 

perubahan/penyimpangan bau, bentuk, 

warna dan struktur, serta ditemukan 

adanya benda asing maka, hanya kemasan 

tersebut yang dilakukan pemusnahan;   
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c. pada kemasan lainnya dalam lot sama 

dilakukan dengan kemasan yang terdapat 

perubahan/penyimpangan sebagaimana 

dimaksud huruf b, dilakukan pengambilan 

contoh untuk dilanjutkan dengan 

pemeriksaan laboratorium; 

 

4.7.2.3. pemeriksaan fisik di tempat produksi sebagaimana 

dimaksud 4.7.2.1.2. untuk memastikan bahwa bahan 

pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga yang 

akan dikeluarkan dari dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia, terkemas aman, utuh, telah ditempel label 

dan/atau barcode pada kemasan, serta sesuai antara fisik 

produk, label dan/atau barcode dengan yang tercantum 

dalam dokumen. 

 

4.7.2.4. jika hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud 4.7.2.3. 

menunjukkan bahwa bahan pakan dan pakan berupa 

serangga dan produk serangga: 

4.7.2.4.1. tidak ada perubahan/penyimpangan bau, 

bentuk, warna dan struktur, serta tidak 

ditemukan adanya bahaya fisik benda asing 

(kotoran, logam, kayu, plastik, benda anorganik 

lainnya); 

4.7.2.4.2. kemasan telah ditempel label dan/atau 

barcode; 

4.7.2.4.3. kemasan tidak bocor, tidak rusak, tidak 

basah/tidak lembab; 

4.7.2.4.4. telah memenuhi persyaratan teknis negara 

tujuan. 

maka dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat kesehatan; 
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4.7.2.5. jika hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud 4.7.2.3. 

menunjukkan bahwa bahan pakan dan pakan asal 

serangga dan produk serangga: 

4.7.2.5.1. ada perubahan/penyimpangan bau, bentuk, 

warna dan struktur, serta ditemukan adanya 

benda asing (kotoran, logam, kayu, plastik, 

benda anorganik lainnya); 

4.7.2.5.2. kemasan tidak ditempel label dan/atau 

barcode: 

4.7.2.5.3. kemasan bocor, rusak, basah/lembab;  

4.7.2.5.4. tidak memenuhi persyaratan teknis negara 

tujuan. 

maka dilakukan penolakan pengiriman dan dikembalikan 

kepada pemilik. 

 

4.7.3. Pemeriksaan Laboratorium 

dilaksanakan untuk: 

4.7.3.1. peneguhan bahan pakan dan pakan asal serangga dan 

produk serangga yang ditemukan adanya perubahan 

organoleptik pada saat pemeriksaan fisik di tempat 

pemasukan sebagaimana dimaksud 4.7.2.2.6 huruf c, 

terhadap : 

4.7.3.1.1. bebas atau tidaknya dari HPHK; 

4.7.3.1.2. bahaya biologi dan kimia. 

4.7.3.2. jika hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana 

dimaksud 4.7.3.1.1. menunjukkan ditemukan HPHK 

Salmonella sp, maka dilakukan penolakan; 

4.7.3.3. jika hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana 

dimaksud 4.7.3.1.2. menunjukkan ditemukan mikroba 

(antara lain Coliform, Esechericia coli) dan kandungan 

residu kimia melebihi ambang batas maksimal yang 

ditetapkan Pedoman/Protokol Karantina, maka dilakukan 

penolakan; 
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4.7.3.4. jika hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana 

dimaksud 4.7.3.1. menunjukkan tidak ditemukan HPHK 

Salmonella sp dan mikroba (antara lain Coliform, 

Esechericia coli) tidak melebihi ambang batas maksimal 

yang ditetapkan Pedoman/Protokol Karantina, maka 

dilakukan penerbitan sertifikat pelepasan; 

 

4.8. Tindakan karantina perlakuan sebagaimana dimaksud 4.5. 

dilaksanakan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis negara 

tujuan ekspor. 

 

4.9. Tindakan karantina penolakan  

4.9.1. tindakan karantina penolakan sebagaimana dimaksud 4.5. di 

tempat pemasukan dilaksanakan jika: 

4.9.1.1. tidak disertai sertifikat kesehatan dari negara asal dan 

transit, dan/atau area asal; 

4.9.1.2. merupakan jenis serangga yang dilarang pemasukannya; 

4.9.1.3. setelah batas waktu pemenuhan dokumen persyaratan 

berakhir yaitu 3 (tiga) hari kerja setelah penahanan, 

keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi tidak 

terpenuhi sebagaimana dimaksud 4.10.3.; 

4.9.1.4. tidak memenuhi dokumen lain apabila dipersyaratkan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

4.9.2. penolakan sebagaimana dimaksud 4.9.1. dilakukan dengan 

cara pengeluaran bahan pakan dan pakan asal serangga dan 

produk serangga tersebut keluar dari/dari satu area ke area 

lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

4.9.3. pengeluaran sebagaimana dimaksud 4.9.2. dilakukan paling 

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dinyatakan penolakan oleh 

Pejabat Karantina. 

 

4.9.4. Pengeluaran sebagaimana dimaksud 4.9.2. wajib dilakukan 

oleh Pemilik di bawah pengawasan Pejabat Karantina. 
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4.9.5. tindakan karantina penolakan sebagaimana dimaksud 4.5. di 

tempat pengeluaran dilaksanakan jika: 

4.9.5.1. tidak memenuhi persyaratan karantina sebagaimana 

dimaksud 3.3. dan 3.4.; 

4.9.5.2. merupakan jenis serangga yang dilarang pengeluarannya; 

4.9.5.3. tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan negara 

tujuan. 

 

4.9.6. penolakan sebagaimana dimaksud 4.9.3. dilakukan dengan 

cara dikembalikan kepada pemilik di bawah penguasaan 

Pejabat Karantina. 

 

4.9.7. penolakan sebagaimana dimaksud 4.9.1. dan 4.9.5. 

dilakukan oleh Pejabat Karantina dan berkoordinasi dengan 

penanggungjawab di tempat pemasukan dan tempat 

pengeluaran. 

 

4.10. Tindakan Karantina Penahanan 

4.10.1. Penahanan sebagaimana dimaksud 4.5. dilakukan untuk 

mengamankan serangga dan produk serangga di bawah 

pengawasan Pejabat Karantina. 

 

4.10.2. Penahanan sebagaimana dimaksud 4.10.1. dilakukan jika 

setelah pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud 

4.7.1.1., dokumen persyaratan belum seluruhnya dipenuhi 

dan/atau Pemilik menjamin dapat memenuhi dokumen 

persyaratan. 

 

4.10.3. Pemenuhan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud 

4.10.2. paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Pemilik 

menerima surat penahanan. 
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4.11. Tindakan Karantina Pemusnahan 

4.11.1. Pemusnahan terhadap pemasukan dan pengeluaran bahan 

pakan dan pakan berupa serangga dan produk serangga 

dilakukan jika: 

4.11.1.1. hasil pemeriksaan fisik organoleptik menunjukkan 

ditemukan perubahan/penyimpangan bau, bentuk, warna, 

struktur dan bahaya fisik benda asing (kotoran, logam, 

kayu, plastik, benda anorganik lainnya); 

4.11.1.2. hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan HPHK 

Salmonella sp; 

4.11.1.3. hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan mikroba (antara 

lain Coliform, Esechericia coli) melebihi ambang batas 

maksimal yang ditetapkan Pedoman/ Protokol Karantina; 

4.11.1.4. setelah dilakukan penolakan, bahan pakan dan pakan 

berupa serangga dan produk serangga tidak segera dibawa 

keluar dari area tujuan/ wilayah Negara Republik 

Indonesia dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja. 

 

4.11.2. Pemusnahan sebagaimana dimaksud 4.11.1.1. dapat 

dilakukan untuk sebagian bahan pakan dan pakan yang 

menunjukkan perubahan organoleptik, sesuai rekomendasi 

dokter hewan karantina; 

 

4.11.3. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar dengan 

menggunakan insinerator bersuhu > 1000º C. 

 

4.11.4. Pemusnahan memperhatikan prinsip kesejahteraaan hewan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

4.11.5. Bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga 

yang akan dimusnahkan sebagaimana dimaksud 4.11.1. 

berada di bawah penguasaan Pejabat Karantina. 

 

4.11.6. Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam 

pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud 4.11. dan 

tidak berhak menuntut ganti rugi. 
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4.11.7. Terhadap bahan pakan dan pakan asal serangga dan produk 

serangga yang akan dimusnahkan, dan tidak ditemukan 

Pemiliknya, maka pelaksanaan pemusnahan menjadi 

tanggungjawab Pemerintah Pusat. 

 

4.11.8. Pemusnahan sebagaimana dimaksud 4.11. dilaksanakan oleh 

Pejabat Karantina dan harus disaksikan oleh petugas instansi 

lain yang terkait. 

 

4.11.9. Pemusnahan sebagaimana dimaksud 4.11.6. dilaksanakan 

sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 

 

4.11.10. Pemusnahan bahan pakan dan pakan asal serangga dan 

produk serangga yang dilakukan di luar instalasi karantina 

di luar tempat pemasukan harus dikoordinasikan terlebih 

dulu dengan pemerintah daerah setempat. 

 

4.11.11. Terhadap bahan pakan dan pakan asal serangga dan 

produk serangga yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud 4.9.1.3., dan Pemilik tidak 

melaksnakan kewajiban sebagaimana dimaksud 4.9.4. 

dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan. 

4.11.11.1. jika hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana 

dimaksud 4.11.11. ditemukan Salmonella sp, 

kandungan Coliform, Eschericia coli melebihi 

batas maksimal yang telah ditetapkan 

Pedoman/Protokol Karantina, dilakukan 

pemusnahan; 

4.11.11.2. jika hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana 

dimaksud 4.11.11. tidak ditemukan Salmonella 

sp, kandungan Coliform, Eschericia coli melebihi 

batas maksimal yang telah ditetapkan 

Pedoman/Protokol Karantina, akan dikuasai 

negara. 
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4.12. Tindakan Karantina Pembebasan 

4.12.1. Pembebasan dengan penerbitan sertifikat pelepasan 

terhadap pemasukan bahan pakan dan pakan berupa 

serangga dan dan produk serangga dilakukan jika: 

4.12.1.1. Hasil pemeriksaan fisik di tempat pemasukan sebagaimana 

dimaksud 4.7.2.2.3 huruf a; 

4.12.1.2. hasil pemeriksaan fisik di tempat pemasukan sebagaimana 

dimaksud 4.7.2.2.6. huruf a; 

4.12.1.3. hasil pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud 

4.7.3.4.; 

 

4.12.2. Pembebasan dengan penerbitan sertifikat kesehatan 

terhadap pengeluaran bahan pakan dan pakan asal 

serangga dan produk serangga ke luar dari dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia dilakukan jika: 

4.12.2.1. berasal dari tempat produksi yang telah ditetapkan menjadi 

tempat tindakan karantina/IKH dan mendapat nomor 

persetujuan karantina hewan; 

4.12.2.2. bebas dari HPHPK Salmonella sp; 

4.12.2.3. kandungan Coliform, Eschericia coli tidak melebihi batas 

maksimal yang telah ditetapkan Pedoman; 

4.12.2.4. bukan merupakan serangga dan produk serangga yang 

dilarang pengeluarannya; 

4.12.2.5. hasil pemeriksaan fisik di tempat produksi sebagaimana 

dimaksud 4.7.2.4. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Tindakan karantina terhadap pengeluaran bahan pakan dan pakan 

asal serangga dan produk serangga ke negara lain, selain sesuai 

dengan Pedoman ini, harus disesuaikan dengan persyaratan teknis 

yang ditetapkan negara tujuan ekspor. 

 

5.2. Realisasi kegiatan tindakan karantina hewan terhadap bahan 

pakan dan pakan asal serangga dan produk serangga agar 

dilaporkan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian. 

 

5.3. Pedoman ini supaya dapat dilaksanakan dengan penuh 

tanggungjawab. 

 

 

KEPALA BADAN KARANTINA 

PERTANIAN, 

 

 

 

ALI JAMIL 

 

 

 

 

 


