
t
KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN KARANTINA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550

GEOUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKS|M|L| (02117516494,7816483, 7910482, 7810401
Wcb!lta : www.k!ren na,prrtrnlan,go,ld
Emell : humr!karan na@pgrtanlrn,go.ld

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NoMoR : 1834/KPIS I r<R.t2o / K/ 08 / 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

OLEH PIHAK I.AIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPAI,A BADAN KARAN'TINA PERTANIAN,

Menimbang a

Mengingat

bahwa dalam rangka penetapan Pihak Lain dalam
membantu pelaksanaan tindakan karantina hewan agar
sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
I3/PERMENTAN / OT.l4O / 2 / 2OO8 tentang penetapan
Pihak l"ain dalam membantu pelaksanaan tindakan
karantina hewan, perlu menetapkan Pedoman
Pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu oleh Pihak
Lain;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
3a821;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2OOO tentang
Karantina Hewan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO0 Nomor 161, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4OO2);

3. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 201O Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi
Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, T\rgas,
Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);



6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor l3/Permentan/
OT.|4O/2/2O08 tentang Persyaratan dan Penetapan
Pihak l,ain dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan
Karantina Hewan;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22lPermentan /
OT.l4Ol4l2O08 tentang Organisasi dan Tata Ke{a
Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238 /Kpts/
PD.63019/2OO9 tentang Penggolongan Jenis-Jenis
Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan
Klasifikasi Media Pembawa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 307);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94lPermentan/
OT.l4oll2l2oll tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu T\rmbuhan
Karantina sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
35/Permentan lKR.O2O/9l2OI7 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
94lPermentanlOT.|4O/12/2011 tentang Tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu
T\rmbuhan Karantina (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43lPermentan/
OT.OI0/ 8l2}l5 tentang Organisasi dan Tata Keda
Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7O lPermentan I
KR.LOO/ 12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2030);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 /Perrnentan I
KR.|2O/512O17 tentang Dokumen Karantina Hewan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
755);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor IS/PERMENTAN/
KR.1OO/4/2018 tentang Tindakan Karantina Hewan Di
Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 531);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KARANTINA TERTENTU OLEH PIHAK LAIN.

PERTANIAN
TINDAKAN

KESATU Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Tentang
Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu oleh
Pihak lain merupakan Pedoman bagi Pihak Lain dalam
membantu pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu.

KEDUA

KETIGA Tindakan Karantina Tertentu oleh Pihak Lain sebagaimana
dimaksud dalam diktum Kedua diperuntukkan khusus
untuk Media Pembawa berupa Hewan Hidup.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;

2. Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;

3. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh
Indonesia.
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Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu oleh
Pihak L,ain sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu
tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepa1a badan
Karantina Pertanian ini



I.AMPIRAN KEPUTUSAN KEPAT-A BADAN KARANTINA PERTANIAN

NoMoR : 1834/KPTS/t<R.r2olK/o8/2ot8
TANGGAL : 24 Agustus 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

OLEH PIHAK LAIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai anggota World Tra.de Organization (WTO), Indonesia memiliki

konsekuensi mengikuti dan menerapkan kesepakatan perdagangan

intemasional yarrg diatur oleh WTO. Namun dalam kesepakatan

perdagangan internasional yang diatur oleh WTO tersebut, setiap negara

anggota masih dibolehkan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan

dan tumbuhan masing-masing negara yang diatur dalam perjanjian

Sanitary and Phgtosarutary (SPS) atau yang biasa disebut Non Tariff

Mea.gtres (NTMs).

Karantina Hewan mempunyai peranan sangat strategis dalam upaya

mencegah masuk dan menyebamya Hama Penyakit Hewan Karantina

(HPHK) serta bahal berbahaya lainnya ke dan di dalam wilayah Negara

Republik Indonesia (RI), untuk itu Media Pembawa Karantina yalg

dilalulintaskan harus dipastikan bebas HPHK dan memenuhi persyaratal

keamanan pangan. Peningkatan frekuensi lalu lintas orang dan barang

dalam konteks perdagangal intemasional di era perdagangan bebas,

serta perdagangan antar wilayah berpeluang meningkatkan masuk dan

tersebarnya HPHK serta bahan berbahaya (haz,ardl lainnya, namun di sisi

lain, karantina juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat

dan profesional.

Tindakan Karantina terdiri dari 8P yaitu Pemeriksaan, Pengasingan,

Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, dan

Pembebasan. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Tindalan Karantina ini hanya dapat dilakukan oleh Petugas Karantina.

Namun karena sarana dan prasarana yang dimiliki institusi Karantina

masih terbatas, maka peran masyarakat dalam membantu dan

mendukung tugas fungsi karantina sangat diharapkan.
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Hal ini sesuai ketentuan dalam pasar 60 peraturan pemerintah Nomor g2
Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, bahwa pihak Lain dapatmembantu pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan. Berdasarkan
ketentuan pasal 7 Ayat (1) peraturan Menteri pertanian (permentan)
Nomor I3IPERMENTAN/OT.L4O/2/2008 bahwa Tindakan Karantina
Tertentu yang dapat dilalukan oleh pihak Lain berupa pemeriksaan
Pengamatan, perlakuan dan/atau pemusnahan.

Pihak Lain berperan dalam membantu pelaksaaaan Tindakan Karantina
Hewan, berupa Tindakan Karantina Tertentu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dibidang karantina hewan. Bahwa pihak Lain turut
serta bertanggung jawab menjaga media pembawa yang sedang dilakuka++
tindakan karantina.pihak Lain dalam membantu pelaksanaan Tindakan
Karantina Tertentu hanya sebatas sebrgai pelaksana, namun keputusan
tetap berada pada Dokter Hewan Karantina.

Tindakan Karantina Tertentu yang dilakukan pihak Lain dalam
pelaksanaannya berada di bawah pembinaan dan pengawasan Dokter
Hewan Karantina di tempat pemasukan dan/atau pengeluaran, dan
hanya dapat dilakukan setelah Pihak Lairr msndapat persetujuan

dan/ atau atas perintah Dokter Hewan Karantina.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Permentan Nomor

1 3 / PERMENTAN / OT.l4O / 2 I 2008, disebutkan bahwa:

a. Pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh pihak lain berupa

pemeriksaan Iisik yang meliputi pemeriksaan klinis, organoleptik,

dan laboratorium,

b. Pengamatan yang dapat dilakukan oleh pihak lain berupa

pengamatan timbulnya gejala hama penyakit hewan karantina,

c. Perlakuan yang dapat dilakukan oleh pihak lain meliputi suci hama,

vaksinasi, dan pengobatan untuk penyakit individual,

d. Pemusnahan yang dapat dilakukan oleh pihak lain meliputi

pemusnahan media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan

karantina hewan.

Untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 Permentan Nomor

I3/PERMENTAN / O f .l4O /2 12008, maka Badan Karantina Pertanian,

menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu Yang

Dilakukan Pihak Lain Untuk Hewan Hidup.
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B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini ;

1 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pihak Lain untuk mengajukan
permohonan penetapan pihak lain dalam pelaksanaan Tindakan
Karantina Tertentu untuk hewan hidup;

memberikan Kepastian Hukum bagi Dokter Hewan Karantina
dalam menetapkan dan melakukal pengawasan terhadap pihak
Lain yang membantu pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu;
dan

b. meningkatkan pemahaman pihak Lain dalam membantu
pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu.

C. Ruanglingkup

Ruang lingkup Pedoman ini adalah Tata Cara penetapan pihak Lain;
Tempat Pelaksanaan Tindal<an Karantina Tertentu; Tindakan Karantina
Tertentu untuk Hewan Hidup; Prasarana dan Sarana Tindaka-n Karanflna
Tertentu untuk Hewan Hidup; Pembinaan dan pengawasan;

Pemberhentian Sementara dan Pencabutan pihak Lain sebagai pelaksana

Tindakan Karantina Tertentu.

D. Definisi

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan adalah tempat dan/atau tindakan sebagai upaya

pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewal dari

luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau

keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. 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.

3. Tindakan Karantina Tertentu adalah kegiatan dalam tindakan

karantina yang berupa pemeriksaan, pengamatan, perlakuan

dan/atau pemusnahan.

a
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4. Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya

disebut Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil

bahan asal hewan dan/atau benda lain yang dapat membawa Hama

Penyakit Hewan Karantina.

5. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut Hama

Penyakit Hewan Karantina adalah semua hama, agen penyakit, dan

penyakit hewan yang berdampak sosio-ekonomi nasional dan

perdagangan internasional serta dapat menyebabkan gangguan

terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan yang dapat

digolongkan menurut tingkat risikonya.

6. Pihak Lain adalah orang atau badan usaha berbadan hukum atau

tidak, yang ditunjuk oleh Menteri untuk membantu tindakan

karantina hewan.

7. Dokter Hewan Petugas Karantina yang selanjutnya disebut Dokter

Hewan Karantina adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh

Menteri untuk melakukan tindakan karantina hewan.

8. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengetahui

kelengkapan dal kebenaran isi dokumen dan mendeteksi hama

penyakit hewan karantina, status kesehatan dan sanitasi media

pembawa, atau kelayakan sarana prasarana karantina, dan alat

angkut.

9. Pengamatan adalah tindakan yang dilakukan untuk mende-teksi lebih

lanjut hama penyakit hewan karantina dengan cara mengamati

timbulnya gejala Hama Penyakit Hewan Karantina terhadap media

pembawa selama diasingkan.

10. Perlakuan adalah tindakan untuk membebaskan dan

menyucihamakan media pembawa dari Hama Penyakit Hewan

Karantina atau tindakan lain yang bersifat preventif, kuratif dan

promotif.

11. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan media pembawa hama

penyakit hewan karantina, peralatan, pembungkus, dan media

pembawa lain, dengan cara mengubur, membakar, menghancurkan

dan cara-cara lainnya sehingga tidak mungkin lagi menjadi sumber

penyebaran hama penyakit hewan.

12. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan media pembawa dari luar

ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau ke suatu area dari

area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
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13. Pengeluaran addah kegiatan mengeluarkan media pembawa ke luar
dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area

lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

14. Instalasi Karantina Hewan yang selanjutnya disebut Instalasi

Karantina adalah suatu bangunan berikut peralatan dan Lahan serta

sarana pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan

tindakan karantina.

15. 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.

16. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan

karantina hewan.

17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian tempat Instalasi

Karantina Hewan, Tempat Tindakan Karantina, atau laboratorium

milik Pihak lain berlokasi yang selanjutnya disebut Kepala UPT

Karantina Pertanian setempat adalah pimpinan Unit Keq'a Karantina

Pertanian tempat lokasi keberadaan dari Instalasi Karantina Hewan,

Tempat Tindakan Karantina, atau laboratorium milik Pihak Lain.

5



BAI} II

TATA CARA PENETAPAN PIHAK LAIN

Pihak lain orang perseorangan atau Pihak l,ain yang berbentuk badan usaha
baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum untuk dapat
melakukan Tindakan Karantina Tertentu setelah memenuhi persyaratan

yang telah ditetapkan dalam dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor

l3/Permentan / OT.14O I 2 I 2008 tentang Persyaratan dan penetapan pihak

l,ain Dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan.

A. Penetapan Pihak lain orang perseorangan

Pihak lain orang perseorangan untuk dapat ditetapkan seb"gai pelaksana

tindakan karantina tertentu dengan mengajukan kepada Kepala Badan

Karantina Pertanian dengan mengisi formulir permohonan sesuai dengan

Form. 1 dan melampirkan:

1. Scan atau foto copy dokumen identitas pemohon atau Pihak Lain

(KTP/Paspor);

2. Scan atau foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. Scan atau foto copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai dokter

hewan;

4. Daftar prasarana dan sarana yang dimiliki (sesuai jenis atau ruang

lingkup Tindakan Karantina Tertentu yang diajukan);

5. Surat Pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang karantina hewan (di atas kertas

bermeterai Rp. 6.000,-) ;

B. Penetapan Pihak l,ain yang berbentuk badan usaha baik berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum.

Pihak lain ng berbentuk badan usaha baik berbadan hukum maupun

tidak berbadan hukum untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana

tindakan karantina tertentu dengan mengajukan kepada Kepala Badan

Karantina Pertanian dengan mengisi formulir permohonan sesuai dengan

Form. I dan melampirkan:

1 Scan atau foto copy Akte Pendirial dan Perubahannya;

2. Scan atau foto copy Surat Keterangan Domisili;

3. Scan atau foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

4. Daftar prasar€rna dan sarana yang dimiliki (sesuai jenis atau ruang

lingkup Tindakan Karantina Tertentu yang diajukan);
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5. Scan atau foto copy Surat Keputusan Penetapan Instalasi Karantina

dari Badan Karantina Pertanian yang masih berlaku; dan

6. Memiliki tenaga dokter hewan atau paramedik veteriner (melampirkan

fotocopy ijazah, dan kontrak kerjanya atau surat pengangkatannya).

7. Surat Pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang karantina hewan (di atas kertas

bermeterai Rp. 6.000,-);

C. Tata Cara Penetapan

Pengajuan yang dilakukan oleh Pihak Lain harus disertai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan.

Terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pihak Lain selanjutnya,

dilakukan:

1. pemeriksaan dokumen persyaratan (kelengkapan, kebenaran dan

keabsahan dokumen persyaratan) ;

2. pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Angka 1 dilakukan oleh

Tim Verifikator di Badan Karantina Pertanian paling lama 2 (dua) hari

kerja setelah menerima dokumen permohonan;

3. Tim Verilikator sebagaimana dimaksud pada Angka 2 ditetapkan oleh

Kepala Badan Karantina Pertanian;

4. Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Angka 2 (dua),

dinyatakan:

a. tidak memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian

Nomor I 3 / Permentan I OT. I 40 I 2 / 20O8 tentang Persyaratan dan

Penetapan Pihak Lain Dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan

Karantina Hewan, maka berkas permohonan dikembalikan pada

pemohon; atau

b. memenuhi persyaratan dalam Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 131Permentan IOf .AO/2/2008 tentang Persyaratan dan

Penetapan Pihak Lain Dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan

Karantina Hewan, maka ditetapkan sebagai Pihak Lain untuk

melaksanakan Tindakan Karantina Tertentu dalam bentuk

Keputusan Kepala Badan, paling lama 3 (tiga) hari ke{a;
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5. Dalam hal pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan Pihak Lain

yang berbentuk badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak

berbadan hukum belum ditetapkan sebagai IKH maka terlebih dahulu

harus ditetapkan sebagai IKH.

6. Apabila Pihak L^ain yang berbentuk badan usaha baik berbadan

hukum maupun tidak berbadan hukum telah ditetapkan sebagai IKH

tetapi masa berlaku penetapan II(H telah berakhir, maka dilakukan

penilaian kelayakan terhadap prasarana dan sarana yang dimiliki oleh

Pihak l,ain;

7. penilaian kelayakan di lapangan sebagaimana dimaksud pada Angka

5 (lima) dan angak 6 (enam) dilakukan oleh Tim Penilai di Badan

Karantina Pertanian paling lama 5 (lima) hari kerja;

8. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Angka 6 pa-ling lama 2 (dua)

hari kerja menyusun laporan Penilaian Kelayakan dan Rekomendasi

Hasil Penilaian, untuk disampaikan kepada Kepala Badan Karantina

Pertanian;

9. la.poran Penilaian Kelayakan dan Rekomendasi Hasil Penilaian

sebagaimana dimaksud pada Angka 8 (delapan) selanjutnya dilakukan

analisa oleh Tim Analisis di Badan Karantina Pertanian paling lama 2

(dua) hari ke{a;

10. jika rekomendasi hasil ana-lisa yang dilakukan oleh Tim Analisis

sebagaimana dimaksud pada Angka 9 (sembilan) dinyatakan:

a. tidak layak, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada

pemohon dengan disertai alasan penolakannya; atau

b. layak, maka ditetapkan sebagai Pihak I"ain.

11. Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada Angka 1O

(sepuluh) disampaikan secara tertulis kepada Pemohon dengan

tembusan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian Tempat

Pemasukan/ Pengeluaran.

12. Masa berlaku Penetapan Pihak Lain diberikan paling lama 3 (tiga)

tahun dan dapat diperpanjang kembali.

13. Perpanjangan masa penetapan menjadi Pihak f,ain sebagaimana

dimaksud pada Angka 12 (dua belas), dapat dipertimbangkan apabila:

a. pengajuan permohonan perpanjangan penetapan kepada Menteri

c.q. Kepala Badan Karantina Pertanian paling lambat 2 (dua)

bulan sebelum masa penetapan berakhir;
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b. keberadaan Pihak Lain untuk membantu pelaksanaan Tindakan

Karantina Tertentu masih diperlukan; dan

c. berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Analisis

menyatakan bahwa Pihak Lain yang dimaksud masih memenuhi

persyaratan dan dibutuhkan perpanjangan.
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BAB III

TEMPAT PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan Pihak Lain berupa Tindakan

Karantina Tertentu, yaitu Pemeriksaan, Pengamatan, Perlakuan, dan

Pemusnahan.

Pihak l,ain yang melaksanakan Tindakan Karantina Tertentu berada di

bawah pembinaan dan pengawasan Dokter Hewan Karantina di Tempat

Pemasukan dan/atau Pengeluaran, dan hanya dapat dilakukan setelah Pihak

l,ain ditetapkan sebagai pelaksana Tindakan Karantina Hewan Tertentu

danlatau persetujuan tertulis dari Pemilik Media Pembawa atas perintah

Dokter Hewan Karantina yang ditugaskan.

Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan Tertentu oleh Pihak Lain dilakukan

di tempat yang telah ditetapkan, antara lain di:

a. Instalasi Karantina Hewan atau Tempat Tindakan Karantina milik Pihak

Lain;

b. Instalasi Karantina Hewan milik Karantina;

c. Instalasi Karantina Hewan milik Pemerintah selain milik Karantina; atau

d. l.aboratorium milik Pihak Lain.

A. Ketentuan Instalasi Karantina Hewan (IKH) atau Tempat Tindakan

Karantina (TTK) milik Pihak Lain, antara lain:

1. Instalasi Karantina Hewan atau Tempat Tindakan Karantina milik

Pihak lain adalah suatu bangunan milik swasta (non pemerintah)

berikut peralatan dan lahan serta sarana pendukung yang

diperlukan sebagai tempat untuk melakukan tindakan karantina

hewan.

Instalasi Karantina Hewan atau Tempat Tindakan Karantina mitk
Pihak tain yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan

Tindakan Karantina Tertentu harus:

telah memiliki SK penetapan sebagai IKH atau TTK dari Badan

Karantina Pertanian, jika belum memiliki maka harus diajukan

terlebih dahulu penetapannya; dan

2
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b. prasarana dan sarana (lengkap, tidak sedang digunakan untuk
tindakan karantina yang lain, kondisi siap dan layak pakai)
sesuai dengan ruang lingkup Tindakan KaranUna Tertentu
yang akan dilakukan.

B Ketentuan Instalasi Karantina Hewan milik Karantina, antara lain:
1' Instalasi Karantina Hewan milik Karantina adalah suatu bangunan

milik Pemerintah (Badan Karantina pertanian) berikut peralatan dan
lahan serta sar€rna pendukung yang diperlukan sebagai tempat
untuk melakukan tindakan karantina hewan.

Pihak Lain dapat menggunakan Insrdasl Karanuna Hewan mlllk
karantina dengan ketentuan :

a. mengajukan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis
dari Badan Karantina Pertanian c.q. UpT Karantina pcrtanian

tempat IKH berada;

b. Instalasi Karantina Hewan milik Karantina sedang tidak
digunakan.

C. Ketentuan Instalasi Karantina Hewan milik Pemerintah selain milik
Karantina, antara lain:

1. Instalasi Karantina Hewan milik Pemerintah selain milik Karantina

adalah suatu bangunan milik Pemerintah selain milik Badan

Karantina Pertanian berikut peralatan dan lahan serta sarana

pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk melakukan

Tindakan Karantina Hewan.

2. Instalasi Karantina Hewan milik Pemerintah selain milik Karantina

yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindakan

karantina hewan tertentu harus:

a. telah memiliki SK penetapan sebagai IKH dari Badan Karantina

Pertanian, jika belum memitiki maka harus diajukan terlebih

dahulu penetapannya;

b. prasarana dan sarana (leng!<ap, tidak sedang digunakan untuk

tindakan karantina yang lain, kondisi siap dan layak pakai)

sesuai dengan ruang lingkup Tindakan Karantina Tertentu

yang akan dilakukan; dan

2
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mengajukan pennohonan dan mendapat persetujuan tertulis
dari pemilik IKH.

D. Ketentuan l,aboratorium milik pihak Lain, antara lain:

1' Laboratorium milik pihak r.ain adalah suatu bangunan laboratorium
swasta maupun m,ik pemerintah berikut peralatan dan lahan serta
sar€rna pendukung yang diperlukan sebagai tempat untuk
melakukan pengujian laboratorium.

2' Laboratorium milik pihak Lain yang dapat digunakan sebagai tempat
pelalsanaan pemeriksaan laboratorium atau pengujian harus:

a. memiliki sertifikat Akreditasi sNI Iso 17025-2017 sesuai
dengan ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan;

b. memiliki surat dari Badan Karantina pertanian sebagai

laboratorium uji yang layak dan kompeten;

c. memiliki prasarana dan sarana yang 1engkap sesuai dengan

ruang lingkup dan jenis pengujian jenis pembawa yang akan

dilakukan;

d. seluruh prasarana dan sarana datam kondisi siap dan layak

pakai.

c
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BAB IV

TINDAKAN KARANTINA TERTENTU TERHADAP HEWAN HIDUP

Pihak Lain yang terah ditetapkan dapat merakukan Tindakan Karantina
Tertentu berupa pemeriksaan, pengamatan, perlakuan dan/atau
Pemusnahan. Dalam pedoman ini Tindakan Karantina Tertentu yang
dilakukan oleh Pihak t^ain adarah terhadap media pembawa hewan hidup.
Tata Cara pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu

1. Pemeriksaan

Tindakan pemeriksaan merupakan tindakan yang dilakukan ,nt,lt
mengetahui dan mendeteksi hama penyakit hewan karantina, dan status
kesehatan media pembawa. pemeriksaan dimaksud berupa pemeriksaan
Iisik yang meliputi pemeriksaan klinis, dan laboratorium.

a. Pemeriksaan Klinis

1) Pemeriksaan klinis merupakan proses seor€rng ahli medis

memeriksa tubuh hewan pasien untuk menemukan tanda klinis
penyakit yang hasilnya dicatat dalam rekam medis. Rekam meclls

dan pemeriksaan fisik digunakan dalam membantu peneguhkan

diagnosis dan perencanaan terapi atau perawatan hewan pasien

serta penyusunan diferensial diagnosa.

2l Pemeriksaan klinis dilakukan dengan pemeriksaan fisik secara

sistematis, meliputi pemeriksaan kondisi pasien secara umum

dan sistem organ yang spesifik, mulai dari bagian kepala dan

berakhir pada anggota gerak, yang dilakukan dengan metode

inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, serta uji khusus

seperti test neurologi.

3) Pemeriksaan sistem organ sebagaimana dimaksud pada angka 2)

(dua) diatas berupa Pemeriksaal kondisi klinis meliputi:

a. Mukosa/selaput lendir, conjucktiva mata;

b. Sistem dan alat Pernafasan;

c. Sistem dan alat pencernaan;

d. Sistem peredaran darah lcardiouasculef ;

e. Alat Pergerakan;

13



f. Permukaan kulit, parasit kulit, turgor kulit, keberadaan luka
pada kulit;

g. Kondisi feses;

h. NaJsu makar/minum.

b. Pemeriksaan la.boratoriu m

1) Pemeriksan laboratorium merupalan tindakan dan prosedur
pemeriksaan khusus dengan mengambil bahan atau sampel dari
hewan pasien seperti urine (air kencing), darah, sputum (dahak),
atau sampel dari hasil biopsy.

2) Pemeriksaan laboratorium dimaksud antara lain untuk:

a. skrining (uji saring) adanya penyakit subklinis;
b. konfirmasi atau peneguhan diagnosa;

c. membantu pemantauan keberhasilan pengobatan;

d. menyediakan informasi prognostik (pedalanan penyakit);

dan/atau

e. memantau perkembangan penyakit.

3) Ruang lingkup pengujian untuk hewan hidup yang dapat

dilakukan oleh Pihak Lain, antara lain:

a. Pengujian terhadap Brucellosis dengan metode Rose Bengal

Iest (RBT), dan Complement Fkation Test (CFT);

b. Pengujian Titer Antibodi dengan metode Enzgme-linked

immunosor-bent assag (E.LlZAl; dan haemaggluti-nation assay

I Haemagglutination Inhibitioa (HA/ HI) ;

c. Deteksi (virus atau bakteri), d,an Seqtencing Deoryribonucleic

acrd (DNA) dengan metode Polgmera-se Chain Reaction I Real-

Time Polgme-ro.se Chain Reaction (PCR/ RT-PCR) ;

d. Isolasi agen penyebab penyakit (virus, bakteri)'
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2. Pengamatan

a. Pengamatan dilakukan untuk mendeteksi lebih lanjut Hama
Penyakit Hewan Karantina dengan cara mengamati adanya gejala

Hama Penyakit Hewan Karantina pada Media pembawa selama
diasingkan. Pengamatan dilakukan terhadap media pembawa yang
dilakukan pengasingan di instalasi karantina. pengamatan

dilakukan dengan metode observasi terhadap individu atau
kelompok hewan. Pengasingan hewan di instalasi karantina dengan
sistem semua -ma^suk semua-keluar (all in all out) bertujuan untuk
mencegah penularan Hama Penyakit Hewan Karantina.

b. Lamanya wal<tu atau masa pengamatan terhitung sejak dimulai
sampai dengan selesainya pelaksanaan tindakan pengamatan. Masa
pengamatan, ditetapkan dengan Keputusan Menteri berdasarkan
lamanya masa inkubasi, dan sifat sub klinis penyakit serta sifat
pembawa (carriefl dari suatu jenis media pembawa. Sifat sub klinis
adalah sifat penyakit yang tidak menunjukkan gejala secara klinis
atau tanda-tanda penyakit pada lisik media pembawa dari luar. Sifat
pembawa (carrier) adalah hewan yang mengandung agen penyal<it,

tetapi tidak menimbulkan penyakit pada hewan yang bersangkutan

namun dapat menularkannya ke Media Pembawa yang lain.

c. Pengamatan dilakukan dengan ketentuan:

1) untuk pemasukan dari luar negeri, pengamatan dilakukan di

instalasi karantina atau di tempat pemasukan;

2) untuk pengeluaran antar a-r.ea, diutamakan pengamatan

dilakukan di instalasi karantina atau di tempat pengeluaran;

3) untuk pengeluaran ke luar negeri, pengamatan disesuaikan

dengan permintaan negara tujuan;

4) memisahkan/mengisolasi hewan yang sakit atau lemah untuk

dilakukan pengobatan; atau

5) pengamatan kondisi hewan dilakukan setiap hari selama masa

karantina dengan mengamati gejala klinis yang timbul selama

masa pengasingan dan dilakukan pencatatan hasil pengamatan.

15



3. Perlakuan

Perlakuan merupakan tindakan untuk membebaskan dan
menyucihamakan media pembawa dari hama penyakit hewan karantina.
Perlakuan dilakukan apabila atas perlimbangan dokter hewan dari hasil
penilaian risiko (status situasi HPHK di negara asal), persyaratan teknis
yang ditetapkan, tindakan karantina yang sebelumnya telah dilakukan
(pemeriksaan, pengasingan dan/atau pengamatan) diputuskan
diperlukan dilakukan tindakan perlakuan. Tindakan perlakuan antara
lain berupa tindakan :

a. Promotif;

Tindakan promotif ditujukan untuk pemulihan kondisi dan memacu
pertumbuhan, antara lain seperLi pemberian vitamin, atau imbuhan
p akan lfe e d suppleme nt ).

b. Kuratif;

Tindakan kuratif ditujukan untuk penyembuhan, antara lain seperti
pengobatan melalui pemberian an tibiotika.

c. Preventif;

Tindakan preventif ditujukan untuk pencegahan timbulnya penyakit,

antara lain seperti vaksinasi, desinfeksi (terhadap hewan ruminansia,
peralatan, dan/atau alat angkut).

Perlakuan hanya dapat dilakukan setelah media pembawa terlebih dahulu

diperiksa secara fisik dan dinilai tidak mengganggu proses pengamatan

dan pemeriksaan selanj utnya.

Perlakuan yang dapat dilakukan oleh Pihak Lain meliputi sucihama,

vaksinasi, dan pengobatan untuk penyakit individual.

- Tindakan sucihama yang dapat dilakukan Pihak t ain antara lain

terhadap alat angkut, hewan, maupun sarana dan prasarana

karantina, yang bertujuan untuk menghilangkan agen penyakit.

Metode dan bahan sucihama (desinfektan) yang digunakan harus

aman terhadap media pembawa dan lingkungan serta manusia.

- Tindakan vaksinasi yang dapat dilakukan Pihak Lain merupakan

tindakan pengebalan hewan dalam rangka untuk meningkatkan

immunitas terhadap penyakit tertentu. Vaksinasi dapat dilakukan

dengan metode spray, tetes, maupun injeksi.
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Tindakan pengobatan indirridu dilakukan terhadap hewan yang
diduga terkena HPHK Golongan II dan tidak dikenakan terhadap
hewan yang diduga terkena HpHK Golongan I. pengobatan ini dapat
berupa pemberian antibiotik maupun tindakan operatif. pengobatan

dapat dilakukan apabila tidak menganggu proses pemeriksaan
selanjutnya, antara lain seperti pemberian antibiotika dapat
menganggu proses pengujian jenis bakteri tertentu.

4. Pemusnahan

Pemusnahan dimaksud meliputi pemusnahan media pembawa yang tidak
memenuhi persyaratan karantina hewan. pemusnahan dilakukan
menggunakan metode yang sesuai dengan memperhatikan prinsip
kesejahtera-an trewan (animal uelfare), perkemba,gan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta jenis dan risiko media pembawa yang akan
dimusnahkan. Teknik dan metode pemusnahan dapat dilakukan dengan
cara dikubur maupun dengan cara dibakar meng-gunakan incenerator,
atau gabungan kedua teknik/ metode tersebut.

Pemusnahan dilakukan di tempat yang telah ditentukan berdasarkan
hasil analisis atau penilaian kelayakan tempat pemusnahan. pelaksanaan

pemusnahan dengan cara dikubur harus memperhatikan risiko
penyebaran penyakit dan sifat agen penyakit. Pertimbangan pemusnahan

dilakukan terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah
negara RI dan atau dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara

RI, antara lain:

a. setelah media pembawa tersebut diturunkan dari alat angkut dan

dilakukan pemeriksaan, tertular Hama Penyakit Hewan Karantina

tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, atau merupakan jenis-jenis

yang dilarang pemasukannya;

b. media pembawa yarg ditolak pemasukannya tidak segera dibawa ke

luar dari wilayah negara RI atau dari area tujuan oleh pemiliknya

dalam batas waktu yang ditetapkan;

c. setelah dilakukan Pengamatan dalam masa pengasingan, ditemukan

tertular Hama Penyakit Hewan Karantina tertentu yang ditetapkan

oleh Menteri; atau
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d. setelah media pembawa tersebut diturun-kan dari arat angkut dan
diberi Perlakuan, tidak dapat disembuhkan dan atau disuci-
hamakan dari Hama peyakit Hewan Karantina. pemusnahan juga
dapat dilalukan terhadap media pembawa lain (sampah, sisa pakan,
d11.) yang diturunkan dari alat angkut ternak.

Pemusnahan harus disal<sikan oleh petugas kepolisian dan petugas
instansi lain yang terkait. peraksanaan pemusnahan media pembawa,
dapat juga disalsikan oleh pem ik atau kuasanya. pemusnahan media
pembawa yang dilakukan di luar insfalasi karantina tempat pemasukan
dan atau tempat pengeluaran, harus dikonsultasikan terlebih dahuru
dengan Pemerintah Daerah setempat.. pemusnahan dilakukan dengan
menerbitkan surat perintah Pemusnahan dan Berita Acara pemusnahan.
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BAB V

PRASARANA DAN SARANA TINDAKAN KARANTINA TERTENTU UNTUK

HEWAN HIDUP

Pihak lain yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Tindakan Karantina

Tertentu harus memiliki prasarana dan sarana yang sesuai dengan ruang

lingkup yang diajukan dalam permohonan awal. Prasarana dan sarala yang

harus dimiliki Pihak t ain sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1.: Prasarana dan sarana yang harus dimiliki Pihak Lain.

No Jealrr TKII Prasaraaa Sereae

1 Pemeriksaan i. Klinis (Fisik) a. Standar Opero,sional Prosedur
(SOP) pemeriksaal klinis;

b. peialatan diagoostik
(Stetoscop€, alat pengukur
suhu badan (termometer), pen
lighr, ri"nbangan hewan, dll.);

c. alat darr bahan pengambilan
saDpel;

d, peralatan handling darr
restain hewa.n;

e. alat pelindung diri (APD);

f. dil.

a. karrda,].g pengamatan
dan kandang
pengasingan (isola,si) ;

b. tempat tindakan
karantina (kandang jepit,
gang ung, dll);

c. fasilitas Diosecurity dan
biosofetg;

d. dll.

2. Laboratorium a- Standar q)erasional Prosedur
(SOP) pengujian laboratorium;

b. bahan diagnostik/ pengujian
laboratoriua (Disesuai dengan
jenis pengujian yang
dilakukan);

c. alat pelindunS diri (APD);

d. dll.

a. ruanS PenguJran
laboratorium;

b. incenerator;
c. teopat pengolahan

limbah;
d. d[.

2 Pengamata! Pengamatan
gejala klinis
HPHK

a. *ond.ar Operasional hosedur
{SOE tindakan penga.matan;

b. peralatan diagnostik
(Stetoscope, alat p€lrgukur
suhu badan (termoEeter), pen
ligtu, timbargan hewan, dll.);

c. alat pelindung diri (APD);

d. du.

a. kandang penga.oatan
dan kandang
pengasingan (isolasih

b. teEpat tindakan
karantina (kandang jepit,
gong uag, dJ,'li

c. dll.

3 Perlakuan 1. Vaksinasi a. Standar Operasiono,l Prosedur
(SOP) vaksinasi;

b. vaksin;
c, peralatan vaksinasi (+uit dan

jarum);
d. tempat penyimpanan vaksin

(cool bog;
e. ruang penyimpana! vaksin;
f. timbangan hewan;
g. alat pelindung diri (APD);
h. dl].

a. tempat tindakan
karantina fkanda'lg jepit,
gang uag, d)1.1;

b. d[.

2. Sucihama a- g.arld.ar Operasional Prosedur
(SOP) sucihama;

b. bahan suciharoa (desinfektan);
c, peralatan sucihana

(Spraying);

a. kandarrg atau tempat
peLaksanaan suciha:r.a;

b. fasiftas biosecurt y darl
biosqfetAi

c. dll.
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d. bak penaapung cailan
suciharna;

e. alat pelindung diri (APD);

f. generator listrik;
s. dlt.

No Jenls TKH Sub Jenlr TKH PraseieSa Sarare

3. Pengobatan
penyakit
individual

a. Standar OF era.sional Prusedl/r
(SOP) pengobatan p€nyakit;

b. obat-obatan;
c. spuit dan jarum;
d. tempat penyimpanan obat

(crol box) dan peralatan;
e. ruang penyiopanan obat;
i. timbangan hewan;
j. peralatan handling dan

restrain hewan;
k. peralatan bedah (gu.rti.g,

pinset, scalpel, dI.);
f. du.

a- kandang pengaoatan
dan kandang
pengasingan (isolasi);

b. tempat tindakan
karantina (kandang jepit,
gang wag, dlLli

c. fa,silitas biosecurfy dan
biosafetg:,

d. dlt.

4 Pemusrra-Larr Pemusna.han
MP yg tidak
memenuhi
persyarata.rr
karantina
hewan

a. Stand.ar Operasional Prosedur
(SOP) tindakan pemusnahan;

b. alat anikut media yang akan
dimusnahkan;

c. alat dan bahan euthanasia;
d. alat peEotong atau nekropsi

hewan;
e. alat dan bahan pengambilan

saopel;
f. alat untuk menggali lubang;
g. dll.

a. Ruang nekropsi;
b. Incenerator ftapasitas

minimd I (satu) ton,
dan/atau lahan kubur;

c. dll.

20



BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Untuk menjamin pelaksanaan Tindakan Kara,tina Tertentu yang dilalukan
oleh Pihak Lain dapat bedalan sesuai ketentuan peraturan perundang_
undangan bidang perkarantinaan hewan, maka daram pelaksanaannya perru
d-ilakukan pembinaan dan pengawasan. pembinaan dan pengawasan
terhadap Pihak r^ain dimaksud dilakukan melalui pelaporan, dan kegiatan
Pembinaan serta pengawasan.

A. Pelaporan

Ketentuan terkait rekaman dan pelaporan pelaksanaan Tindakan
Karantina Tertentu yang dilakukan oleh pihak L,ain, antara lain:

I . Setelah melaksanakan Tindakan Karantina T€rt€ntu, pihal< I^a.in

wajib membuat laporan pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu
yang telah dilakukan.

2. Semua kegiatan pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu yang

telah dilakukal oleh Pihak Lain harus direkam dan disusun dalam

bentuk laporan tertulis.

3. Kerangka L,aporan terdiri:

a. Pendahuluan: Latar Belakang, Maksud dan T[rjuan, Ruang

Lingkup.

b. Pelaksanaan: Waktu dan Tempat, Tim Pelaksana, Metoda,

Fasilitas

c. Hasil dan Pembahasan

d. Kesimpulan (Keputusan / Rekomendasi)

e. Saran (jika ada).

4. l,aporan Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan tertentu oleh Pihak

lain ditandatangani Dokter Hewan penanggungiawab pelaksananya.

5. Laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

setiap kegiatan selesai kepada Kepala Badan Karantina Pertanian,

dengan tembusan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

6. Selain laporan per kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di

atas, setiap 6 (enam) bulan sekali Pihak Lain w4jib melaporkan

seluruh kegiatan yang telah dilakukan beserta laporan pengelolaan

Instalasi Karantina Hewan/ Tempat Tindakan Karantina/

laboratorium.
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B. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Badan Karantina pertanian
melalui unit pelaksana Teknis Karantina pertanian (Upr Karantina
Pertanian) tempat Instalasi Karantina Hewan, Tempat Tindakan
Karantina, atau laboratorium tersebut berada.

Bentuk kegiatan pembinaan dan pengawasan antara lain berupa:

1. Pihak Lain wajib melaporkan setiap kegiatan pelaksanaan Tindakan
Karantina Tertentu yang telah dilakukan. Laporan harus telah
diterima Badan Karantina pertanian dan tembusan ke upr Karantina
Pertanian tempat Instalasi Karantina Hewan, Tempat Tindaken
Karantina, atau raboratorium tersebut berada minimal 7 (tujuh) hari
setelah kegiatan selesai dilakukan.

Selain laporan per kegiatan seperti pada nomor (l) di atas, setiap 6
(enam) bulan sekali Pihak Lain WAJIB melaporkan seluruh kegiatan
yang telah dilakukan beserta laporan pengelolaan Instalasi Karantina
Hewan, Tempat Tindakan Karantina, atau laboratorium.

Badan Karantina Pertanian dan/ atau melalui UPI Karantina

Pertanian dapat melakukan surveilan setiap saat ke Instalasi

Karantina Hewan, Tempat Tindakan Karantina, atau laboratorium

milik Pihak I-ain.

Verifikasi informasi terhadap pelaksanaan Tindakan Karantina

Hewan yang dilakukan oleh Pihak l,ain.

2

3

4
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BAT} VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENCABUTAN PIHAK LAIN SEBAGAI
PELAKSANA TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

Pihak l,ain yang melanggar ketentuan yang terah ditetapkan dapat dijatuhi
hukuman berupa:

l. peringatantertulis;

2. pemberhentian sementara sebagei pihak I ^in; dan/atau
3. pencabutan penetapan sebagai pihak I".ain.

A. Pemberhentian Sementara Dan Pencabutan pihak Lain.

Apabila hasil pembinaan dan pengawasan ditemukan dugaan
pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak l,ain, karena:

1. tidak mengikuti dan mentaati ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang karantina hewan;

2. tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tindakan Karantina
Tertentu yang dilakukan kepada Dokter Hewan Karantina;

3. tidak menjaga rahasia terkait dengan pelaksanaan Tindakan

Karantina Tertentu yang dilakukan;

4. tidak membuat laporan pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu

yang telah dilakukan; dan/atau

5. tidak melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan beserta

laporan pengelolaan Instalasi Karantina Hewan/ Tempat Tindakan

Karantina/ laboratorium.

B. Prosedur peringatan tertulis Pemberhentian sementara dan pencabutan

Pihak Lain:

1. Dalam hal hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan ditemukan

pelanggaran, Kepala UPT Karantina Pertanian setempat menerbitkan

Surat Peringatan Tertulis (SPT I) kepada Pihak la.in untuk

melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan terhitung sejak surat peringatan diterima.

23



2. Apabila dalam jangka waktu Paling lama 1 (satu) bulan setelah

menerima Surat Peringatan Tertulis pertama (SPT-I), Pihak Lain

harus melakukan perbaikan dan menyampaikan laporan tindakan

perbaika-n kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat.

3. Jika dalam waltu I (satu) bulan, Pihak l,ain tidal< melakukan

perbaikan dan menyampaikan laporan tindakan perbaikan kepada

Kepala UPT Karantina Pertanian setempat, maka Kepala UPT

Karantina Pertanian setempat menerbitkan Surat Peringatan Tertulis

kedua (SPT -lI) kepada Pihak t^ain.

4. Pihak Lain Paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima Surat

Peringatan Tertulis (SPT-I!, Pihak Lain harus melakukan perbaikan

dan menyampaikan laporan tindakan perbaikaa kepada Kepala UPT

Karantina Pertanian setempat.

5. Setelah menerima laporan sebagaimana dimalsud pada Point

laporan perbaikan dari Pihak Lain, Kepala UPT Karantina Pertanian

setempat menugaskan Petugas Karantina untuk melakukan

verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran dan

kesesuaian tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pihak

l,ain.

6. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Point yang

telah ditetapkan Pihak L'ain tidak melaporkan dan/atau melakukan

tindakan perbaikan, atau atau hasil verifikasi ditemukan perbaikan

yang dilakukan tidak sesuai dengan rekomendasi diusulkan

pemberhentian sementara sebagai Pihak Lain dan Pihak t ain

dilarang melakukan Tindakan Karantina Tertentu.

7. Rekomendasi pemberhentian sementara terhadap Pihak Lain

disampaikan oleh Petugas Karantina kepada Kepala UPT Karantina

Pertanian setempat dalam bentuk laporan dan rekomendasi hasil

verifikasi di lapangan.

8. Kepala UPT Karantina Pertanian setempat menyampaikan laporan

dan rekomendasi hasil verilikasi di lapangan kepada Kepala Badan

Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Hewan dan

Keamanan Hayati Hewani.

9. Berdasarkan laporan dan rekomendasi hasil verifikasi di lapangan

yang disampaikan oleh Kepala UPT Karantina Pertanian setempat,

Kepala Badan Karantina Pertanian menerbitkan Surat

Pemberhentian Sementara.
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10. Apabila dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) bulan sejak
diterimanya pemberhentian sementara pihak r^ain melaporkan dan
melakukan tindakan
dilakukan pencabutan

l,ain.

perbaikan sesuai rekomendasi,
pemberhentian sementara sebagai

maka

Pihak

1 1. Apabila dalam jangka waktu I (satu) bulan sejak diterimanya surat
pemberhentian sementara pihat Lain tidak merakukan tindalan
perbaikan dan tidak melaporkan, atau tindakan perbaikan tidak
sesuai rekomendasi, maka dilakukan pencabutan penetapan sebagai
Pihak Lain dan pihak Lain d,arang meralukan Tindakan Karantina
Tertentu.

12. Pemberhentian sementara, pencabutan pemberhentian sementara
sebagai Pihak Lain dan pencabutan penetapan seb,gai pihak l,ain
diterbitkan oleh Kepala Badan Karantina pertanian daram bentuk
Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian.

13. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian disampaikan kepada
Pihak Lain dan ditembuskan kepada Kepala UpT Karantina pertanian

setempat dan UPT Karantina Pertanian tempat Pemasukan dan/ etau

tempat Pengeluaran, dalam walrtu paling lama 3 (tiga) hari keq'a.

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

BANUN HARPINI
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Form 1. : Formulir permohonan penetapan sebagai pihak Lain

Nomor
Larupiran
Perihal

KOP DAN LOGO PERUSAHAAN
Irkasi perusahaan, tanggal, bulan dan tahun

Permohonan Penetapan sebagai pihak Lain

1 berkas.

Yth.
Kepala Badao Karantina pertanian
c/q. Kepala Pusat Karantina Hewan dan KeaEanan Hayati Hewarddi-

Jakarta

Yarg bertanda tangan di bawah ini :

l. Narna Lengkap :

2. NIK :

3. Alamat Domisili ;

4. Jabatan di Perusahaarr :

Dergan ini mengajuka' permohonan penetapar:r sebagai pihak r,ain untuk dapat membantu
pelaksanaan Tindakan Karar.rtina Tertentu, dengan data sebagai berikut:

a.

b.
c.

d.

Nama Perusahaan
Alanat Lengkap Perusahaan
Nama Piapinan Perusahaal
Jenis Tindakan Karantina Tertentr,C DPemeriksaanE] PeogamaEln. Perlakuan.
Pemusrrahan.

e. Alamat Lengkap IKH/TTK/Lab. :

f. Dokter Hewan Penangguogjawab :

Sebagai kelengkapan, bersa-rna ini Kalrri lampirkan scan/ foto copy dokuoen persyaratan sebaSai
berikut:

1. Kartu Identitas Pemohon, Pimpinan Perusahaan, dan Dokter Hewa.n Peoanggungiawab
IKH/TTK/Lab;

2. Surat Keputusan Penetapan Instalasi Karantina Hewan (lKH) atau Tempat Tindakan Karantina
frTrq;

3. Surat Keputusan Pengangkatan dokter hewan sebagai peSawai tetap;
4, Surat Pernyataart bersedia mengikuti ketentuan peratura.a perundang-undangan di bidang

karantina hewan (diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,-);
5. Daftar prasarana dan sarana yang dimiliki (sesuai jenis atau ruang lingkup Tindakan Karantina

Tertentu yang diajukan), atau SK Penetapan Instalasi Karantina dari Badan Karantina Pertartian;
dan

6. Daftar SDM yang dimiliki fthususnya dokter hewan dan Paramedik veteriner sebagai pegawai
tetap).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih-

Pemohon,

Tanda tangan da,r SterDpel

(Nama lengkap)

Teabusan Yth.

Kepata Balai Besar/Balai/Stasiun Kelas I/II Karan6na Pertatlian

Keterangan:

') : Beri tanda ',/ pada kotak yang sesuai pilihan.

Cdtdan:
Untuk perpanjartgan, dohtmen Persgaratan garE dil{tmpirkan adalah dohfiEn gang mengalami
perubohan, sedangkan dohmen gang digunakan pada pengdiuan al.Dal don ma.sih berlaht tid.ak

perfu dilo,nqrirkan.
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