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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

berkahNYA sehingga “Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Bungkil Sawit (Palm Kernel 

Expeller, PKE) Indonesia Tujuan New Zealand, Revisi Kedua” dapat diselesaikan.  

Pedoman ini memuat berbagai informasi mengenai mekanisme ekspor PKE tujuan New 

Zealand, diantaranya persyaratan ekspor, penilaian kelayakan teknis fasilitas ekspor, 

prosedur registrasi dan pengelolaan status registrasi fasilitas ekspor, perlakuan 

fumigasi, pemeriksaan fitosanitari dan integritas fitosanitari.  

Pedoman ini digunakan sebagai acuan bagi Pejabat Karantina Tumbuhan, Pemilik 

fasilitas ekspor, eksportir dan seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan ekspor PKE 

tujuan New Zealand untuk memenuhi persyaratan Pemerintah New Zealand, 

khususnya yang tercantum pada Arrangement for Exporting Palm Kernel Expeller 

Between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry for 

Primary Industries of the Government of New Zealand yang ditandatangani oleh 

Pemerintah Indonesia dan New Zealand pada tanggal 13 November 2013 dan Import 

Health Standard (IHS) PAFP.IHS: Processed Animal Feeds of Plant Origin yang 

diterbitkan oleh Pemerintah New Zealand dan berlaku efektif sejak tanggal 21 Oktober 

2021.  

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat disempurnakan mengikuti perkembangan 

persyaratan yang berlaku untuk ekspor PKE tujuan New Zealand, baik persyaratan 

dari Pemerintah New Zealand maupun Indonesia.   

Pedoman ini diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan sertifikasi 

fitosanitari dalam rangka ekspor PKE tujuan New Zealand yang sesuai persyaratan 

Pemerintah New Zealand serta menjamin keberlangsungan ekspor PKE Indonesia 

tujuan New Zealand. 

Jakarta, Desember 2021 

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan 

dan Keamanan Hayati Nabati 

 

Dr. A.M. Adnan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahan baku pakan ternak asal tumbuhan (animal feed of plant origin) 

merupakan salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia yang relatif 

signifikan dalam menambah penerimaan devisa negara. Tercatat ada 4 (empat) 

jenis bahan baku dengan volume dan nilai ekspor yang relatif signifikan, yaitu 

bungkil sawit (Palm Kernel Expeller/PKE, Palm Kernel Meal/PKM), bungkil 

kopra (Copra Expeller/Copex), dedak gandum (Wheat Bran/WB), dan rumput 

laut (Seaweed). Selama ini, keempat bahan baku tersebut telah diekspor ke 

berbagai negara, diantaranya New Zealand, Vietnam, Thailand, Korea Selatan, 

Arab Saudi, Turki, Jepang, Malaysia, Filipina, Pakistan, Myanmar, India, 

Singapura, UK, Belanda, Taiwan, Bangladesh dan Jerman.  

Bungkil sawit atau PKE merupakan jenis yang paling banyak diekspor, diikuti 

dengan dedak gandum, bungkil kopra dan rumput laut. Sebesar 70% lebih dari 

total volume ekspor PKE Indonesia tercatat sebagai ekspor tujuan New Zealand. 

Kandungan protein nabatinya yang relatif tinggi, hingga 17%, serta harganya 

yang relatif murah dibandingkan dengan dedak atau biji jagung menjadikan 

PKE sebagai pilihan terbaik bagi New Zealand untuk membantu peningkatan 

produktivitas ternaknya.  

Tingginya perhatian Pemerintah New Zealand akan kesehatan ternaknya telah 

mendorong diberlakukannya persyaratan yang ketat untuk pemasukan PKE ke 

New Zealand dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Sejak 13 November 

2013, Pemerintah New Zealand dan Indonesia telah menyepakati program 

ekspor PKE dari Indonesia ke New Zealand dengan ditandatanganinya 

Arrangement for Exporting Palm Kernel Expeller Between the Ministry of 

Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Primary Industries of 

the Government of New Zealand sebagaimana pada Lampiran 1. Sejak itu, 

ekspor PKE dari Indonesia ke New Zeland harus memenuhi persyaratan, 

diantaranya: PKE harus diproduksi melalui proses pemanasan pada suhu 

minimal 85 0C, disimpan di fasilitas khusus untuk produksi PKE, bersih dan 
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bebas dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT), dikelola dan disimpan 

dengan baik untuk mencegah kontaminasi bahan tanaman yang belum diolah, 

hewan liar, burung, hewan ruminansia, kotoran hewan dan produk hewan 

lainnya, diperiksa status fitosanitarinya sesuai dengan prosedur resmi di 

Indonesia sebelum diekspor, difumigasi sebelum atau selama pengiriman 

sesuai dengan Import Health Standard (IHS) New Zealand dan PKE hanya boleh 

diekspor ke New Zealand dari fasilitas yang telah diregistrasi oleh Badan 

Karantina Pertanian. 

Dalam rangka menjamin pemenuhan persyaratan ekspor PKE tujuan New 

Zealand, Badan Karantina Pertanian mengembangkan program registrasi 

terhadap produsen atau fasilitas ekspor PKE yang melakukan ekspor tujuan 

New Zealand. Program registrasi ini merupakan pengembangan dari model 

sistem sertifikasi fitosanitari berbasis in-line inspection, yaitu pelaksanaan 

sertifikasi fitosanitari untuk memenuhi persyaratan negara tujuan dengan 

pendekatan kesisteman dalam pengelolaan risiko OPTnya (system approach for 

pest risk management), melalui penerapan mitigasi risiko terbawanya OPT dan 

kontaminasi cemaran berbahaya dan kotoran lainnya (inert matter), mulai dari 

tahap produksi sampai dengan pengiriman ekspor. Dalam pelaksanaannya, 

program registrasi ini dilakukan bersamaan dengan penetapan fasilitas ekspor 

sebagai Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) tempat pelaksanaan tindakan 

karantina tumbuhan, khususnya tempat pemeriksaan secara in-line inspection. 

Registrasi fasilitas ekspor dilakukan melalui mekanisme penilaian secara 

komprehensif terhadap fasilitas tersebut, mulai dari penilaian kelengkapan 

administrasi, kelayakan aspek teknis, ketersediaan sumber daya manusia, dan 

penerapan sistem manajemen mutu di fasilitas ekspor untuk menjamin 

pemenuhan persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand. 

Secara umum, fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand yang telah diregistrasi 

oleh Badan Karantina Pertanian akan diregistrasi juga oleh the Ministry for 

Primary Industries of the Government of New Zealand (MPI New Zealand). 

Kegiatan monitoring sewaktu-waktu dapat dilakukan oleh MPI New Zealand 

untuk menilai konsistensi fasilitas ekspor PKE yang telah diregistrasi tersebut 

dalam memenuhi persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand. Selama ini, 

kegiatan monitoring oleh MPI New Zealand telah dilakukan, baik secara onsite 
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dengan mengunjungi fasilitas ekspor PKE tersebut di Indonesia sebelum 

terjadinya pandemik Covid-19, maupun secara online dengan melakukan audit 

jarak jauh atau audit virtual (remote audit) selama masa pandemik Covid-19. 

Monitoring terakhir yang dilakukan oleh MPI New Zealand berlangsung pada 

tanggal 29 Maret – 9 April 2021 secara remote audit dan hasilnya 

merekomendasikan Badan Karantina Pertanian untuk melakukan revisi pada 

“Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Pakan Ternak Berupa Palm Kernel Expeller 

(PKE) dari Indonesia, Revisi Kesatu” akibat ditemukannya beberapa 

ketidaksesuaian dalam penerapan Pedoman tersebut di lapangan. Sebagai 

tindakan perbaikan dari ketidaksesuaian tersebut, Pusat Karantina Tumbuhan 

dan Keamanan Hayati Nabati melakukan revisi Pedoman dengan harapan 

pelaksanaan sertifikasi fitosanitari PKE tujuan New Zealand di lapangan dapat 

dilakukan sesuai Pedoman terbaru hasil revisi dan dapat memenuhi seluruh 

persyaratan New Zealand. Selain itu, revisi Pedoman juga dilakukan untuk 

menyesuaikan informasi persyaratan terkini dari MPI New Zealand yang 

tercantum pada dokumen Import Health Standard (IHS) PAFP.IHS: Processed 

Animal Feeds of Plant Origin yang berlaku efektif sejak tanggal 21 Oktober 2021 

sebagaimana pada Lampiran 2. Revisi Pedoman juga dikhususkan untuk 

pelaksanaan sertifikasi fitosanitari PKE tujuan New Zealand, sehingga judulnya 

disesuaikan menjadi “Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Bungkil Sawit (Palm 

Kernel Expeller, PKE) Tujuan New Zealand”. 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Karantina Tumbuhan 

dan Pihak Lain yang relevan dalam melaksanakan rangkaian tahapan kegiatan 

sertifikasi fitosanitari PKE tujuan New Zealand.  

Pedoman ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan persyaratan ekspor PKE 

tujuan New Zealand sesuai dengan Arrangement for Exporting Palm Kernel 

Expeller Between the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the 

Ministry for Primary Industries of the Government of New Zealand dan Import 

Health Standard (IHS) PAFP.IHS: Processed Animal Feeds of Plant Origin. 
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1.3. Ruang Lingkup  

Pedoman ini dikhususkan untuk pemenuhan persyaratan ekspor PKE tujuan 

New Zealand dalam bentuk curah palka kapal. Ruang lingkup Pedoman ini 

meliputi: 

a. persyaratan ekspor;  

b. penilaian kelayakan teknis fasilitas ekspor;  

c. prosedur registrasi fasilitas ekspor;  

d. pengelolaan status registrasi fasilitas ekspor; 

e. perlakuan fumigasi;  

f. pemeriksaan fitosanitari; serta 

g. integritas fitosanitari. 

 

1.4. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang menjadi rujukan Pedoman ini adalah peraturan 

perundangan di Indonesia dan New Zealand serta ketentuan internasional 

tentang fitosanitari yang relevan, antara lain:  

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement on the 

Establishment of the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); 

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan 

Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200); 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4196); 

d. Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 1977 tentang Pengesahan 

"International Plant Protection Convention" yang telah ditandatangani oleh 

Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di Roma (Revised Text of 

International Plant Protection Convention 1951); 
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e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2012 

tentang Persyaratan dan Tatacara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan 

Milik Perorangan atau Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 1296); 

f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2016 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan 

Tertentu oleh Pihak Ketiga; 

g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/KR.020/1/2017 tentang 

Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa 

Organisme Pengganggu Tumbuhan dari Dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia; 

h. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 

2471/Ktps/KR.020/K/11/2018 tentang Percepatan Layanan Sertifikasi 

Ekspor Karantina Pertanian;  

i. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 

2523/Ktps/KR.020/K/11/2018 tentang Penilaian dan Penetapan Tempat 

Pemeriksaan Secara In-Line Inspection dalam Tindakan Karantina 

Tumbuhan Terhadap Pengeluaran Media Pembawa dari Dalam Wilayah 

Negara Republik Indonesia; 

j. International Standard for Phytosanitary Measures No. 7 (2016): 

Phytosanitary Certification System; 

k. International Standard for Phytosanitary Measures No. 12 (2017): 

Phytosanitary Certificates; 

l. Arrangement for Exporting Palm Kernel Expeller Between the Ministry of 

Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Primary Industries 

of the Government of New Zealand (13 November 2013); dan  

m. Import Health Standard (IHS) PAFP.IHS: Processed Animal Feeds of Plant 

Origin (21 Oktober 2021). 
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1.5. Pengertian Umum 

Pengertian umum dari istilah yang digunakan dalam Pedoman ini, sebagai 

berikut: 

a. Alat angkut adalah sarana pengangkutan bahan baku atau produk PKE 

yang akan diekspor ke New Zealand, dapat berupa mobil truk atau palka 

kapal laut. 

b. Badan Karantina Pertanian adalah Focal Point organisasi perlindungan 

tumbuhan nasional di Indonesia. 

c. Bungkil sawit atau Palm Kernel Expeller yang selanjutnya disingkat PKE 

adalah ampas kelapa sawit atau limbah dari proses pengolahan biji sawit 

yang akan digunakan sebagai bahan baku pakan ternak.  

d. Fasilitas ekspor adalah keseluruhan proses dan fasilitas produksi, 

penyimpanan dan pengangkutan produk, termasuk sistem pengelolaan 

fasilitas tersebut untuk menghasilkan produk ekspor yang sesuai 

persyaratan negara tujuan.  

e. Fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand adalah fasilitas ekspor PKE yang 

telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian dan MPI New Zealand. 

f. Import Health Standard yang selanjutnya disingkat IHS adalah dokumen 

yang diterbitkan oleh Pemerintah New Zealand yang berisi persyaratan yang 

harus dipenuhi untuk manajemen efektif risiko yang berasosiasi dengan 

pemasukan (importasi) barang ke New Zealand. 

g. Instalasi Karantina Tumbuhan yang selanjutnya disingkat IKT adalah 

tempat beserta segala sarana yang ada padanya yang digunakan untuk 

melaksanakan tindakan karantina tumbuhan. IKT yang dimaksud dalam 

Pedoman ini adalah IKT tempat pemeriksaan secara in-line inspection. 

h. Kontaminasi adalah bahan atau material yang tidak dikehendaki ada pada 

suatu komoditas, tempat penyimpanan, alat angkut atau kontainer, yang 

mungkin dapat menimbulkan risiko biosecurity, diantaranya OPT berbahaya, 

tanah, senyawa kimia, bahan biologi, logam berat, kotoran hewan dan 

kotoran lainnya (inert matter). 
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i. Ministry for Primary Industries of the Government of New Zealand yang 

selanjutnya disingkat MPI New Zealand adalah organisasi perlindungan 

tumbuhan nasional di New Zealand. 

j. Monitoring adalah kegiatan pemeriksaan secara berkala oleh Pejabat 

Karantina Tumbuhan dan/atau pemeriksaan sewaktu-waktu oleh MPI New 

Zealand terhadap fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand untuk 

memastikan konsistensinya terhadap pemenuhan persyaratan ekspor PKE 

tujuan New Zealand. 

k. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah 

semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau 

menyebabkan kematian tumbuhan yang dicegah pemasukannya oleh negara 

tujuan. 

l. Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional atau National Plant 

Protection Organization atau yang disingkat sebagai NPPO adalah otoritas 

atau instansi pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang 

perlindungan tumbuhan di negara anggota International Plant Protection 

Convention (IPPC).  

m. Pejabat Karantina Tumbuhan adalah pejabat fungsional di Badan 

Karantina Pertanian yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina 

tumbuhan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang 

Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.  

n. Phytosanitary Certificate yang selanjutnya disingkat PC adalah dokumen 

sertifikat fitosanitari yang diterbitkan oleh NPPO negara pengekspor sesuai 

ketentuan ISPM No. 7 (2016) dan ISPM No. 12 (2017) untuk menyatakan 

bahwa barang kiriman yang diekspor telah memenuhi persyaratan negara 

tujuan. 

o. Registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand adalah pengakuan 

Badan Karantina Pertanian dan MPI New Zealand terhadap fasilitas ekspor 

PKE yang telah memenuhi persyaratan sebagai fasilitas ekspor PKE tujuan 

New Zealand dan sebagai IKT tempat pemeriksaan secara in-line inspection. 
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p. Sertifikasi fitosanitari adalah serangkaian proses tindakan karantina 

tumbuhan yang dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan terhadap 

komoditas pertanian yang akan diekspor dalam rangka penerbitan sertifikat 

kesehatan tumbuhan (Phytosanitary Certificate, PC) oleh Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Karantina Pertanian. 

q. Tindakan karantina tumbuhan yang selanjutnya disebut dengan tindakan 

karantina adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Karantina 

Tumbuhan berupa tindakan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, 

perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan/atau pembebasan 

terhadap media pembawa. 

r. Tindakan karantina secara in-line inspection yang selanjutnya disebut in-

line inspection adalah tindakan karantina yang dilakukan di luar tempat 

pengeluaran dengan penerapan sistem mitigasi OPT tertentu dalam proses 

produksi media pembawa yang dapat ditelusur sebagai jaminan sertifikasi 

ekspor telah memenuhi persyaratan negara tujuan. 
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BAB II 

PERSYARATAN EKSPOR PKE TUJUAN NEW ZEALAND 

 

Pada prinsipnya, ekspor PKE tujuan New Zealand harus memenuhi persyaratan 

yang tercantum dalam Arrangement for Exporting Palm Kernel Expeller Between 

the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry for 

Primary Industries of the Government of New Zealand yang ditandatangani oleh 

Pemerintah Indonesia dan New Zealand pada tanggal 13 November 2013. Selain 

itu, ekspor PKE tujuan New Zealand juga harus selalu memperhatikan 

persyaratan lainnya yang tercantum dalam dokumen Import Health Standard 

(IHS) yang diterbitkan dan selalu dimutakhirkan secara berkala oleh MPI New 

Zealand. 

Sebelumnya, Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Pakan Ternak Berupa Palm 

Kernel Expeller (PKE) dari Indonesia, Revisi Kesatu merujuk pada Import Health 

Standard BNZ-PAFP-IMPRT: Importing Processed Animal Feeds of Plant Origin 

yang berlaku efektif pada tanggal 01 Oktober 2013. Saat ini, Pedoman 

Sertifikasi Fitosanitari Bungkil Sawit (Palm Kernel Expeller, PKE) Tujuan New 

Zealand merujuk pada dokumen Import Health Standard (IHS) PAFP.IHS: 

Processed Animal Feeds of Plant Origin yang berlaku efektif sejak tanggal 21 

Oktober 2021, khususnya pada bagian 3. Pre-Shipment Requirements dan 7.3. 

Import Requirements for Single Ingredients Oil Seed Meals, Other Specified Meals 

and Grain By-products from All Countries.  

Merujuk pada ketentuan Arrangement dan IHS di atas, persyaratan ekspor PKE 

tujuan New Zealand, sebagai berikut: 

1. PKE hanya diekspor dari fasilitas ekspor yang telah diregistrasi oleh Badan 

Karantina Pertanian dan MPI New Zealand.   

2. Ekspor PKE harus dilengkapi dengan Phytosanitary Certificate (PC) yang 

diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian tempat 

pengeluaran setelah dilakukannya pemeriksaan karantina tumbuhan oleh 

Pejabat Karantina Tumbuhan sesuai ketentuan yang berlaku untuk 

memastikan produk PKE yang akan diekspor: 
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a. diproduksi melalui proses pemanasan pada suhu minimal 85 0C; 

b. disimpan di fasilitas khusus untuk pengolahan kelapa sawit dan bungkil 

sawit; 

c. dipastikan bersih dan bebas dari OPT dan kontaminasi pasca produksi;  

d. dikelola dan disimpan dengan baik untuk mencegah kontaminasi bahan 

tanaman yang belum diolah (biji yang masih bisa tumbuh (viable) dan 

bagian tanaman lainnya), tanah, hewan arthropoda (misalnya: serangga, 

laba-laba, kalajengking), hewan liar (misalnya: ular, kelelawar, babi, 

tikus), hewan ruminansia (misalnya: sapi, domba, kambing, rusa), 

burung, bagian tubuh hewan (misalnya: bulu, tungkai, darah) dan 

kotoran hewan;  

e. diberi perlakuan fumigasi fosfin (PH3) atau metil bromida (CH3Br) sesuai 

schedule treatment yang dipersyaratkan dalam IHS, oleh Pejabat 

Karantina Tumbuhan atau perusahaan fumigasi yang telah diregistrasi di 

Badan Karantina Pertanian. 

3. Pada kolom Additional Declaration dokumen PC yang menyertai produk PKE 

ke New Zealand harus mencantumkan pernyataan di bawah ini: 

The PKE product in this consignment has: 

- been processed in a facility dedicated to the production of plant-based 

products only, that produce no compounded feed containing animal 

ingredients and has not been exposed to any source of contamination from 

animal products before processing 

and 

- undergone processing that has incorporated a heat application that has 

raised the core temperature of the product to at least 85 0C for a minimum 

of 5 minutes   

and 

- been inspected and contains no viable seeds 

and 
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- been inspected after processing in accordance with appropriate official 

procedures, and found free from contamination by any unprocessed plant 

material, vermin, birds, faecal material and other animal products and 

visually detectable regulated pests 

and  

- been stored in substantially bird-proof buildings or bird-proof storage 

houses, and transported to the exit port prior to loading, in a manner to 

prevent contamination with any unprocessed plant material, vermin, birds, 

ruminant animals, faecal material and other animal products. 

4. Khusus ekspor PKE dalam bentuk curah palka kapal, wajib dilakukan 

pemeriksaan kelayakan palka kapal yang akan digunakan untuk memuat 

PKE. Pemeriksaan palka kapal dapat dilakukan oleh Pejabat Karantina 

Tumbuhan atau Pejabat otoritas yang relevan di pelabuhan muat setempat 

(misalnya: maritim agency atau IVA) untuk memastikan palka bebas dari 

OPT, residu tepung daging dan tulang serta sisa muatan sebelumnya. Hasil 

pemeriksaan kelayakan palka kapal dibuktikan dengan menerbitkan 

sertifikat kapal yang akan menyertai PKE ke New Zealand.  

 

MPI New Zealand akan melakukan pemeriksaan sampling barang kiriman PKE 

dari Indonesia di tempat pemasukan di New Zealand. Apabila diketahui barang 

kiriman PKE tersebut berasal dari fasilitas ekspor PKE yang belum teregistrasi 

di New Zealand, MPI New Zealand akan melarang pemasukannya ke New 

Zealand. Selanjutnya, MPI New Zealand akan menyampaikan notifikasi temuan 

ketidaksesuaian terhadap persyaratan IHS kepada Badan Karantina Pertanian 

untuk keperluan investigasi.  
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BAB III 

PENILAIAN KELAYAKAN TEKNIS FASILITAS EKSPOR PKE                                          

TUJUAN NEW ZEALAND 

 

Dalam rangka menjamin pemenuhan persyaratan ekspor PKE tujuan New 

Zealand, Badan Karantina Pertanian mengembangkan program registrasi 

terhadap produsen atau fasilitas ekspor PKE yang melakukan ekspor tujuan 

New Zealand. Registrasi dilakukan melalui mekanisme penilaian secara 

komprehensif terhadap fasilitas tersebut, mulai dari penilaian kelengkapan 

administrasi, kelayakan aspek teknis, ketersediaan sumber daya manusia, dan 

penerapan sistem manajemen mutu di fasilitas ekspor untuk menjamin 

pemenuhan persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand. 

Penilaian kelayakan teknis fasilitas ekspor PKE dilakukan secara langsung di 

fasilitas ekspor terhadap kelayakan bahan baku, fasilitas produksi, proses 

produksi dan produk PKE, tempat penyimpanan dan pengangkutan produk 

PKE, pemuatan produk PKE ke dalam palka kapal, serta pengelolaan fasilitas, 

pengendalian proses dan kesesuaian produk PKE dalam memenuhi 

persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand. Penilaian kelayakan teknis ini 

juga dilakukan untuk keperluan penetapan fasilitas ekspor PKE sebagai IKT 

tempat pemeriksaan secara in-line inspection sehingga penilaian kelayakan 

ruang pemeriksaan karantina serta sarana pendukung kerja dan 

kesehatan/keselamatan kerja juga harus dilakukan.  

Penilaian kelayakan teknis fasilitas ekspor PKE dalam rangka registrasi fasilitas 

ekspor PKE tujuan New Zealand dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan, 

sebagai berikut: 

 

3.1. Penilaian Kelayakan Bahan Baku PKE                        

Penilaian kelayakan bahan baku dilakukan untuk memastikan bahan baku 

PKE yang digunakan berasal dari sumber yang jelas, memiliki tingkat risiko 

rendah untuk membawa OPT atau cemaran berbahaya lainnya ke fasilitas 

produksi PKE. Untuk itu, Pejabat Karantina Tumbuhan harus memastikan: 
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a. bahan baku berasal dari sumber yang jelas dan identitas pemasok bahan 

baku diketahui; 

b. bahan baku yang diterima oleh fasilitas produksi tidak tercampur dengan 

produk lain serta bebas dari bagian tanaman dan kotoran lainnya; 

c. rekaman catatan jenis pestisida yang digunakan dalam budidaya bahan 

baku tersedia dan jenis pestisidanya telah terdaftar di Indonesia;  

d. bahan baku disimpan di tempat khusus dan dalam kondisi baik, tidak 

tercampur tanah, kotoran dan bahan tanaman lainnya;  

e. bahan baku yang disimpan dibersihkan dari paku dan logam lainnya 

menggunakan magnet yang dapat menangkap bahan logam (metal trap) dan 

limbah paku dan logam lainnya ditempatkan pada tempat penampungan 

limbah atau tempat sampah yang tertutup; dan 

f. Prosedur Penerimaan Bahan Baku PKE tersedia dan dilengkapi dengan 

formulir dan rekaman catatan hasil pelaksanaan kegiatan, diantaranya:  

- pemeriksaan kesesuaian bahan baku PKE, termasuk identitas pemasok 

bahan baku; 

- pemeriksaan kelayakan tempat penyimpanan bahan baku PKE; dan 

- pemeriksaan metal trap di tempat penyimpanan bahan baku PKE. 

 

3.2. Penilaian Kelayakan Fasilitas Produksi PKE 

Produsen PKE harus memiliki fasilitas produksi yang dapat menjamin produk 

PKE yang dihasilkannya aman dari kontaminasi selama berlangsungnya proses 

produksi dan selama proses penanganan pengangkutannya dari tempat 

produksi ke tempat penyimpanan PKE. Untuk itu, Pejabat Karantina 

Tumbuhan harus memastikan: 

a. fasilitas produksi PKE memiliki lokasi dengan akses jalan yang memadai dan 

bebas banjir;  

b. fasilitas produksi PKE berada pada tempat khusus untuk pengolahan kelapa 

sawit dan biji sawit; 
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c. fasilitas produksi PKE hanya khusus digunakan untuk produksi PKE dan 

tidak digunakan untuk memproduksi bahan-bahan yang berasal dari 

hewan;  

d. fasilitas produksi PKE dilengkapi sumber listrik dan peralatan yang memadai 

untuk memproduksi PKE sesuai persyaratan New Zealand, diantaranya 

seperangkat mesin pengolah atau mesin press yang mampu memproduksi 

PKE dengan proses pemanasan pada suhu minimal 85 0C dan mesin 

dilengkapi metal trap; 

e. fasilitas produksi PKE memiliki sistem dan sarana sanitasi yang efektif, baik 

di fasilitas produksi maupun di lingkungan sekeliling fasilitas produksi PKE 

(misalnya: tidak ada penumpukan sisa-sisa produk, sampah, rumput atau 

tanaman liar yang berpotensi menjadi sumber infestasi OPT); 

f. fasilitas produksi PKE memiliki sistem dan sarana pengendalian OPT yang 

efektif, diantaranya untuk mengendalikan serangga hama, tikus dan hewan 

lainnya (misalnya: melakukan monitoring OPT secara rutin dan melakukan 

pengendalian OPT dengan spraying, swing fog dan/atau memasang 

perangkap tikus);  

g. fasilitas produksi PKE memiliki sarana penampungan limbah atau tempat 

sampah yang tertutup; 

h. fasilitas produksi PKE memiliki sistem pengendalian mutu produk yang 

efektif untuk menjamin produk PKE yang dihasilkan telah melalui proses 

pemanasan pada suhu minimal 85 0C serta bebas dari kontaminasi paku 

dan logam lainnya, bahan tanaman yang belum diolah, tanah, hewan, bagian 

tubuh hewan dan kotoran hewan; dan 

i. Prosedur Pemeliharaan Fasilitas Produksi PKE tersedia dan dilengkapi 

dengan formulir dan rekaman catatan hasil pelaksanaan kegiatan, 

diantaranya:  

- pemeriksaan kelayakan lokasi fasilitas produksi PKE; 

- pemeriksaan kelayakan mesin press untuk produksi PKE; 

- pemeriksaan kebersihan fasilitas produksi PKE; 

- pemeriksaan kebersihan lingkungan sekitar fasilitas produksi PKE;  
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- pemeriksaan kelayakan metal trap; dan 

- monitoring dan pengendalian serangga hama, tikus dan hewan lainnya di 

fasilitas produksi PKE.  

 

3.3. Penilaian Kelayakan Proses Produksi dan Produk PKE 

Produk PKE yang dihasilkan dari fasilitas produksi PKE harus dipastikan telah 

melalui proses pemanasan pada suhu minimal 85 0C dan proses lainnya yang 

relevan untuk menjamin produk PKE bebas dari kontaminasi paku dan logam 

lainnya, bahan tanaman yang belum diolah, tanah, hewan, bagian tubuh 

hewan dan kotoran hewan. Untuk itu, Pejabat Karantina Tumbuhan harus 

memastikan: 

a. proses produksi PKE melalui proses pemanasan dengan suhu minimal 85 0C 

pada tahap pengepresan kedua (2nd press), dengan cara mengukur langsung 

suhu komoditas pada tahap pengepresan kedua menggunakan alat 

pengukur suhu komoditas (misalnya: thermogun); 

b. selama proses produksi PKE dilakukan pemeriksaan secara berkala 

terhadap produk PKE dari kontaminasi paku dan logam lainnya, bahan 

tanaman yang belum diolah (biji dan bagian tanaman lainnya), tanah, hewan 

arthropoda (misalnya: serangga, laba-laba, kalajengking), hewan liar 

(misalnya: ular, kelelawar, babi, tikus), hewan ruminansia (misalnya: sapi, 

domba, kambing, rusa), burung, bagian tubuh hewan (misalnya: bulu, 

tungkai, darah) dan kotoran hewan;  

c. produk PKE yang dihasilkan bebas dari cemaran kimia, biologi, dan logam 

berat yang melebihi ambang Batas Maksimum Residu (BMR) yang ditetapkan 

oleh Pemerintah New Zealand, jika dipersyaratkan; dan 

d.  Prosedur Produksi PKE tersedia dan dilengkapi dengan formulir dan 

rekaman catatan hasil pelaksanaan kegiatan, diantaranya:  

- monitoring suhu komoditas pada tahap pengepresan kedua (2nd press) 

selama berlangsungnya proses produksi;  

- pemeriksaan hasil metal trap pada mesin press; 
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- pemeriksaan kontaminasi pada produk PKE selama proses produksi; dan 

- pengujian cemaran pada produk PKE, minimal 1 (satu) kali per tahun, jika 

dipersyaratkan. 

 

3.4. Penilaian Kelayakan Tempat Penyimpanan Produk PKE 

Produk PKE yang akan diekspor ke New Zealand harus disimpan di tempat 

penyimpanan khusus produk PKE atau gudang PKE yang dikelola dengan baik 

untuk mencegah kontaminasi pada produk PKE yang disimpan. Untuk itu, 

Pejabat Karantina Tumbuhan harus memastikan:  

a. gudang PKE memiliki lokasi dengan akses jalan yang memadai dan bebas 

banjir; 

b. gudang PKE hanya digunakan untuk menyimpan produk PKE; 

c. gudang PKE merupakan bangunan tertutup, dalam kondisi bersih, memiliki 

ventilasi yang baik dan berpenerangan cukup; 

d. ventilasi gudang PKE ditutup dengan kain/kawat kasa untuk mencegah 

masuknya burung, kelelawar dan hewan lainnya; 

e. lantai dan dinding gudang PKE tidak retak untuk mencegah kontaminasi 

tanah, kotoran lainnya atau serangga hama gudang yang berpotensi hidup 

pada retakan tersebut; 

f. pintu gudang PKE dapat ditutup rapat dan pintu dapat dibuka dan ditutup 

dengan mudah pada saat proses muat dan angkut PKE; 

g. pintu gudang PKE dipasang tirai plastik (plastic curtain) di sisi bagian dalam 

pintu, panjang tirai plastiknya mencapai lantai gudang, tirai plastiknya 

menutupi seluruh bagian pintu gudang, dan seluruh celah pada bagian 

bawah pintu gudang dan bagian samping bawah pintu gudang telah tertutup 

rapat, untuk mencegah masuknya serangga terbang, burung, kelelawar dan 

hewan lainnya pada saat pintu sedang dibuka atau ditutup; 

h. alat perangkap serangga (insect trap) dipasang di sisi bagian dalam pintu 

gudang,  
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i. sekeliling gudang PKE pada bagian luar dipasang alat perangkap tikus dalam 

jumlah yang memadai; 

j. gudang PKE memiliki sistem monitoring dan pengendalian OPT yang efektif 

untuk memastikan produk PKE yang disimpan aman dari kontaminasi OPT, 

termasuk hewan, bagian tubuh hewan dan kotoran hewan;  

k. gudang PKE memiliki sistem sanitasi yang efektif, baik di gudang PKE 

maupun di lingkungan sekeliling gudang PKE (misalnya: tidak ada 

penumpukan barang bekas dan sampah di gudang PKE, tidak ada 

penumpukan sisa-sisa produk, sampah, rumput atau tanaman liar di 

sekeliling gudang PKE yang berpotensi menjadi sumber infestasi hama);  

l. gudang PKE memiliki sarana penampungan limbah atau tempat sampah 

yang tertutup; 

m. ekskavator atau mesin pengeruk (excavator) yang digunakan untuk 

mengeruk dan/atau memindahkan PKE dari dalam gudang PKE ke alat 

angkutnya selalu berada di dalam gudang PKE dan dalam kondisi bersih, 

bebas dari tanah dan kotoran lainnya. Apabila ekskavator tidak selalu 

berada di dalam gudang PKE, harus dipastikan kondisinya bersih, bebas dari 

tanah dan kotoran lainnya pada saat akan masuk ke dalam gudang PKE;  

n. apabila memiliki beberapa gudang PKE yang berada di lokasi berbeda dan 

jauh dari tempat produksi PKE: 

- gudang tersebut memenuhi persyaratan kelayakan sebagai tempat 

penyimpanan PKE sebagaimana dijelaskan di atas untuk selanjutnya 

diregistrasi atau telah diregistrasi sebagai bagian dari fasilitas ekspor PKE 

tujuan New Zealand; dan 

- bahan baku yang disimpan di gudang tersebut berasal dari tempat 

produksi PKE yang telah diregistrasi sebagai fasilitas ekspor PKE tujuan 

New Zealand; dan 

o. Prosedur Penyimpanan Produk PKE tersedia dan dilengkapi dengan 

formulir dan rekaman catatan hasil pelaksanaan kegiatan, diantaranya:  

- pemeriksaan kelayakan kondisi gudang PKE;  

- pemeriksaan kebersihan gudang PKE; 
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- pemeriksaan kebersihan lingkungan sekitar gudang PKE;  

- monitoring dan pengendalian OPT di gudang PKE;  

- pemeriksaan asal produk PKE yang disimpan di gudang PKE melalui 

pemeriksaan rekaman surat jalan pengiriman PKE dari tempat 

produksinya; dan 

- pemeriksaan kebersihan ekskavator yang digunakan di gudang PKE. 

 

3.5. Penilaian Kelayakan Pengangkutan Produk PKE  

Sistem pengangkutan produk PKE harus dipastikan efektif untuk mencegah 

terjadinya kontaminasi pada produk PKE yang siap diekspor ke New Zealand. 

Upaya pencegahan kontaminasi dalam proses pengangkutan dimulai sejak 

pengangkutan bahan baku PKE ke tempat penerimaan bahan baku di fasilitas 

ekspor, hingga pengangkutan produk PKE dari gudang PKE ke alat angkut 

ekspor (kapal laut) yang akan membawa produk PKE ke New Zealand. Untuk 

itu, Pejabat Karantina Tumbuhan harus memastikan: 

a. seluruh alat angkut yang digunakan dalam kondisi kering dan bebas dari 

tanah, bagian tanaman, hewan, bagian tubuh hewan, kotoran hewan dan 

kotoran lainnya, sebelum memuat bahan baku maupun produk PKE; 

b. seluruh alat angkut yang digunakan dalam keadaan tertutup sedemikan 

rupa untuk mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi pada bahan 

baku atau produk PKE serta melindunginya dari hujan saat perjalanan 

pengangkutannya;  

c. seluruh alat angkut yang digunakan dapat diidentifikasi dengan baik, 

dilengkapi segel dan identitas khusus lainnya untuk keperluan penelusuran;  

d. proses pengangkutan bahan baku dan produk PKE harus dilakukan 

sedemikian rupa untuk menjaga integritas PKE dan PKE bebas dari 

kontaminasi; dan  

e. Prosedur Pengangkutan Produk PKE tersedia dan dilengkapi dengan 

formulir dan rekaman catatan hasil pelaksanaan kegiatan, diantaranya:  
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- pemeriksaan kelayakan dan kebersihan alat angkut; dan 

- penggunaan alat angkut, dilengkapi identifikasi segel dan identitas 

khusus lainnya. 

 

3.6. Penilaian Kelayakan Pemuatan Produk PKE ke dalam Palka Kapal 

Proses pemuatan produk PKE ke dalam palka kapal harus dapat menjamin 

produk PKE yang dimuat tetap terjaga integritasnya dan bebas dari 

kontaminasi. Proses pemuatan produk PKE ke dalam palka kapal dapat 

dilakukan secara otomatis menggunakan mesin conveyor langsung dari gudang 

ke dalam palka kapal maupun secara manual menggunakan mobil truk yang 

sedemikian rupa dapat langsung mencurahkan produk PKE ke dalam palka 

kapal atau mencurahkannya ke dalam jaring pengangkut untuk mengangkut 

produk PKE ke dalam palka kapal. Untuk itu, Pejabat Karantina Tumbuhan 

harus memastikan: 

a. seluruh sarana yang digunakan untuk memuat PKE ke dalam palka kapal 

(termasuk alat angkut, conveyor dan jaring pengangkut) dalam kondisi 

kering dan bersih dari tanah, bagian tanaman, hewan, bagian tubuh hewan, 

kotoran hewan dan kotoran lainnya;  

b. apabila pemuatan PKE menggunakan jaring pengangkut, lokasi tempat 

meletakkan jaring pengangkut sebelum produk PKE dicurahkan ke dalam 

jaring tersebut memiliki lantai yang relatif bersih dari tanah dan kotoran 

lainnya, tidak ada genangan air dan aman dari lalu lintas orang yang tidak 

berkepentingan;  

c. apabila pemuatan PKE menggunakan jaring pengangkut, kondisi jaring 

pengangkut yang akan digunakan untuk memuat PKE ke dalam palka kapal 

dalam kondisi baik (bersih, tidak sobek, tidak rapuh/lapuk, tidak 

mengelupas dan sesuai peruntukannya), bebas tanah, OPT dan kontaminasi 

bahan lainnya (misalnya: plastik, sampah, dan kotoran lainnya; 

d. palka kapal dalam kondisi kering dan bersih dari tanah, bagian tanaman, 

hewan, bagian tubuh hewan, kotoran hewan dan kotoran lainnya; 
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e. tiga muatan terakhir palka kapal (the last three cargo) tidak memuat bahan 

yang dapat mempengaruhi kebersihan dan sifat PKE yang akan dimuat ke 

dalam palka kapal tersebut; 

f. perlakuan fumigasi layak dilakukan di palka kapal, jenis fumigan yang 

digunakan dan pelaksana fumigasinya;  

g. suhu PKE kurang dari 50 0C sebelum dimuat ke dalam palka kapal; dan 

h. Prosedur Pemuatan Produk PKE ke dalam Palka Kapal tersedia dan 

dilengkapi dengan formulir dan rekaman catatan hasil pelaksanaan 

kegiatan, diantaranya:  

- pemeriksaan kelayakan sarana pengangkutan dan pemuatan produk PKE 

ke dalam palka kapal (alat angkut, conveyor dan jaring pengangkut); 

- pemeriksaan kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar lokasi 

pemuatan produk PKE ke dalam palka kapal apabila menggunakan jaring 

pengangkut; 

- pemeriksaan kelayakan palka kapal untuk memuat produk PKE;  

- pemeriksaan suhu PKE sebelum dimuat ke dalam palka kapal; dan 

- pemeriksaan kelayakan palka kapal untuk perlakuan fumigasi produk 

PKE dan sertifikat fumigasinya. 

 

3.7. Penilaian Kelayakan Pengelolaan Fasilitas, Pengendalian Proses dan 

Kesesuaian Produk 

Fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand harus memiliki dan menerapkan 

sistem manajemen mutu yang efektif untuk menjamin pemenuhan persyaratan 

ekspor PKE tujuan New Zealand, termasuk dalam hal pengelolaan fasilitas, 

pengendalian proses dan kesesuaian produk PKE. Untuk itu, Pejabat Karantina 

Tumbuhan harus memastikan: 

a. tersedianya dokumen sistem manajemen mutu fasilitas ekspor PKE tujuan 

New Zealand, termasuk di dalamnya dokumen prosedur, instruksi kerja, dan 

formulir yang relevan;  
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b. tersedianya sumberdaya manusia yang memadai dalam jumlah, kualifikasi 

maupun pembagian tugas dan kewenangannya sebagai pengelola fasilitas 

ekspor;  

c. sistem manajemen mutu telah diterapkan di fasilitas ekspor PKE tujuan New 

Zealand dan didukung dengan ketersediaan rekaman pelaksanaan kegiatan 

di fasilitas tersebut yang dipelihara dengan baik minimal selama 2 (dua) 

tahun; dan 

d. keefektifan penerapan sistem manajemen mutu di fasilitas ekspor PKE 

sehingga tidak ada potensi ditemukannya ketidaksesuaian dalam proses 

ekspor PKE tujuan New Zealand. 

 

3.8. Penilaian Kelayakan Ruang Pemeriksaan Karantina 

Dalam rangka penetapannya sebagai IKT, fasilitas ekspor PKE tujuan New 

Zealand juga harus dilengkapi dengan ruangan dan sarana yang memadai 

untuk Pejabat Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan kesehatan 

produk PKE secara visual dalam rangka penerbitan dokumen PC. Untuk itu, 

Pejabat Karantina Tumbuhan harus memastikan: 

a. tersedianya ruangan pemeriksaan kesehatan produk PKE secara visual yang 

berventilasi baik dan berpendingin;  

b. tersedianya sarana pemeriksaan kesehatan produk PKE secara visual, 

diantaranya meja pemeriksaan, kaca pembesar (loop atau illuminating 

magnifier) atau mikroskop, lampu, komputer, dan alat komunikasi; dan 

c. tersedianya penampungan limbah atau tempat sampah yang tertutup. 

 

3.9. Penilaian Kelayakan Sarana Pendukung Kerja dan 

Kesehatan/Keselamatan Kerja 

Dalam rangka penetapannya sebagai IKT, fasilitas ekspor PKE tujuan New 

Zealand juga harus dilengkapi dengan sarana pendukung kerja dan 

kesehatan/keselamatan kerja. Untuk itu, Pejabat Karantina Tumbuhan harus 

memastikan, diantaranya: 
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a. tersedianya sarana air bersih, listrik, dan komunikasi yang memadai; dan 

b. tersedianya sarana kesehatan/keselamatan kerja yang memadai (misalnya: 

Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan – P3K, Alat Pemadam Api 

Ringan – APAR). 
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BAB IV 

PROSEDUR REGISTRASI FASILITAS EKSPOR PKE                                          

TUJUAN NEW ZEALAND 

 

4.1 Persyaratan Registrasi 

Untuk dapat diregistrasi sebagai fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand, 

Pemilik fasilitas ekspor harus memenuhi seluruh persyaratan, sebagai berikut: 

a. persyaratan administrasi, berupa akta pendirian perusahaan, Tanda Daftar 

Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Ijin Usaha 

Perdagangan (SIUP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB induk atau surat 

perizinan dari instansi terkait), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat 

Pernyataan Kesanggupan, Pertimbangan Kebutuhan UPT dan Dokumen 

Sistem Manajemen Mutu;  

b. persyaratan teknis, sebagaimana dijelaskan pada Bab III tentang Penilaian 

Kelayakan Teknis Fasilitas Ekspor PKE Tujuan New Zealand; dan 

c. persyaratan sumber daya manusia, diantaranya memiliki penanggungjawab 

teknis, penanggungjawab mutu, penanggungjawab penatausahaan atau 

pencatatan kegiatan dan penanggungjawab keamanan di fasilitas ekspor 

PKE tujuan New Zealand dan IKT tempat pemeriksaan secara in-line 

inspection. 

 

4.2 Tatacara Registrasi di Badan Karantina Pertanian 

Secara umum, tatacara registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand, 

sebagai berikut: 

a. Pemilik fasilitas ekspor PKE (selanjutnya disebut Pemohon) wajib 

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Karantina 

Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati 

Nabati dengan tembusan Kepala UPT Karantina Pertanian setempat, untuk 

mendapatkan registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand dan 

penetapan IKT tempat pemeriksaan secara in-line inspection (contoh surat 

permohonan sebagaimana pada Lampiran 3). 
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b. Kepala Badan Karantina Pertanian menugaskan Kepala Pusat Karantina 

Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk memproses permohonan 

tersebut dengan melakukan penilaian kecukupan dokumen permohonan. 

Apabila: 

- dokumen permohonan dinilai tidak cukup, permohonan ditolak dan 

dikembalikan kepada Pemohon disertai alasan penolakan; atau 

- dokumen permohonan dinilai cukup, permohonan diproses dengan 

menugaskan Kepala UPT Karantina Pertanian setempat untuk melakukan 

penilaian kebenaran pemenuhan persyaratan administrasi, teknis dan 

sumber daya manusia di fasilitas milik Pemohon.  

c. Kepala UPT Karantina Pertanian setempat menugaskan Tim Penilai IKT 

segera melakukan penilaian kebenaran pemenuhan persyaratan 

administrasi, teknis dan sumber daya manusia di fasilitas milik Pemohon 

(formulir penilaian sebagaimana pada Lampiran 4) dan menyampaikan 

laporan hasil penilaiannya kepada Kepala Badan Karantina Pertanian 

melalui Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati.  

d. Kepala Badan Karantina Pertanian menugaskan Tim Penilai Pusat Karantina 

Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk melakukan penilaian 

terhadap laporan hasil penilaian Kepala UPT Karantina Pertanian setempat. 

e. Kepala Badan Karantina Pertanian akan memutuskan: 

- meregistrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand, apabila saran dan 

pertimbangan Tim Penilai Pusat menyatakan fasilitas telah memenuhi 

persyaratan administrasi, teknis dan sumber daya manusia; atau  

- tidak meregistrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand, apabila saran 

dan pertimbangan Tim Penilai Pusat menyatakan fasilitas tidak 

memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan sumber daya manusia. 

f. Kepala Badan Karantina Pertanian akan menerbitkan: 

- Surat Penetapan IKT Tempat Pemeriksaan secara In-Line Inspection dan 

Surat Keputusan registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand 

untuk fasilitas yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan 

sumber daya manusia; atau 
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- Surat pemberitahuan penolakan registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan 

New Zealand dan penetapan IKT untuk fasilitas yang tidak memenuhi 

persyaratan administrasi, teknis dan sumber daya manusia disertai 

alasan penolakannya untuk disampaikan kepada Pemohon. 

g. Badan Karantina Pertanian akan melakukan publikasi informasi fasilitas 

ekspor PKE tujuan New Zealand yang telah diregistrasi pada website Badan 

Karantina Pertanian yang dapat diakes pada alamat 

https://karantina.pertanian.go.id/page-76-daftar-perusahaan- teregistrasi-

karantina-tumbuhan.html. 

 

4.3 Tatacara Registrasi di MPI New Zealand 

Pemerintah New Zealand telah mewajibkan ekspor PKE dari Indonesia ke New 

Zealand hanya dapat dilakukan dari fasilitas ekspor PKE yang telah diregistrasi 

oleh Badan Karantina Pertanian dan MPI New Zealand. Untuk mendapatkan 

status registrasi dari MPI New Zealand, tahapan proses yang harus dilakukan, 

sebagai berikut: 

a. Badan Karantina Pertanian menyampaikan secara resmi informasi fasilitas 

ekspor PKE tujuan New Zealand yang telah diregistrasi kepada MPI New 

Zealand; dan 

b. MPI New Zealand akan melakukan publikasi informasi fasilitas ekspor PKE 

tersebut pada website MPI New Zealand yang dapat diakses pada alamat 

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/4514. Publikasi pada website MPI 

New Zealand menandakan bahwa MPI New Zealand telah meregistrasi 

fasilitas ekspor PKE tersebut dan ekspor PKE ke New Zealand dari fasilitas 

ekspor PKE tersebut dapat dilakukan.  

c. Fasilitas ekspor PKE yang telah diregistrasi di Badan Karantina Pertanian 

dan MPI New Zealand dapat diberikan pelayanan sertifikasi fitosanitari 

untuk ekspor PKE tujuan New Zealand oleh UPT Karantina Pertanian 

setempat. 

d. Apabila terjadi perubahan status registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New 

Zealand di Badan Karantina Pertanian, sehubungan dengan perpanjangan 

https://karantina.pertanian.go.id/
https://karantina.pertanian.go.id/page-76-daftar-perusahaan-teregistrasi-karantina-tumbuhan.html
https://karantina.pertanian.go.id/page-76-daftar-perusahaan-teregistrasi-karantina-tumbuhan.html
https://karantina.pertanian.go.id/page-76-daftar-perusahaan-teregistrasi-karantina-tumbuhan.html
https://karantina.pertanian.go.id/page-76-daftar-perusahaan-teregistrasi-karantina-tumbuhan.html
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/4514
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masa berlaku registrasi (renewal), pembekuan registrasi (suspension), 

pemberlakuan kembali registrasi (reinstatement) dan pencabutan registrasi 

(withdrawn), Badan Karantina Pertanian wajib menyampaikannya secara 

resmi kepada MPI New Zealand untuk keperluan pemutakhiran informasi 

daftar fasilitas ekspor PKE Indonesia yang telah diregistrasi pada website MPI 

New Zealand. 

 

4.4 Nomor Registrasi 

Fasilitas ekspor PKE yang mendapatkan Surat Keputusan registrasi sebagai 

fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand akan mendapatkan identitas khusus 

berupa nomor registrasi, xxx.ID-PKE, dengan keterangan sebagai berikut: 

xxx   : Nomor urut registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand 

ID   : Indonesia  

PKE   : Palm Kernel Expeller   

 

4.5 Masa Berlaku Registrasi 

Masa berlaku registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Masa berlaku registrasi diberikan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun 

dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. 

b. Pemilik fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand dapat mengajukan 

perpanjangan masa berlaku registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New 

Zealand paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku registrasinya 

habis. 

c. Tatacara perpanjangan masa berlaku registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan 

New Zealand merujuk pada tatacara registrasi yang telah dijelaskan pada 

poin 4.2. 

d. Fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand yang tidak mendapatkan 

perpanjangan masa berlaku registrasinya tidak dapat diberikan pelayanan 

sertifikasi fitosanitari untuk ekspor PKE ke New Zealand.  
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BAB V 

PENGELOLAAN STATUS REGISTRASI FASILITAS EKSPOR PKE                       

TUJUAN NEW ZEALAND 

 

Fasilitas ekspor PKE yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian 

dan MPI New Zealand harus tetap dipastikan konsistensinya dalam pemenuhan 

seluruh persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand. Untuk itu, Badan 

Karantina Pertanian dan MPI New Zealand melakukan pengelolaan status 

registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand, baik melalui kegiatan 

monitoring maupun penilaian kembali untuk keperluan perpanjangan masa 

berlaku registrasi. 

Pengelolaan status registrasi melalui kegiatan penilaian kembali untuk 

keperluan perpanjangan masa berlaku registrasi merujuk pada tatacara 

registrasi yang telah dijelaskan pada poin 4.2. 

 

5.1 Monitoring Fasilitas Ekspor PKE Tujuan New Zealand 

Monitoring fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand yang telah diregistrasi 

dilakukan dengan tatacara sebagai berikut: 

a. Monitoring dilakukan secara sewaktu-waktu oleh MPI New Zealand atau 

secara berkala minimal 1x dalam 6 bulan oleh Badan Karantina Pertanian 

melalui UPT Karantina Pertanian setempat dan menggunakan formulir 

penilaian sebagaimana pada Lampiran 4. 

b. Hasil monitoring UPT Karantina Pertanian setempat dilaporkan kepada 

Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina 

Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai bahan pertimbangan 

untuk meninjau kembali status registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New 

Zealand. 

c. Kepala Badan Karantina Pertanian menugaskan Tim Penilai Pusat untuk 

melakukan penilaian terhadap laporan hasil monitoring UPT Karantina 

Pertanian setempat. 
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d. Kepala Badan Karantina Pertanian akan memutuskan: 

- status registrasi tetap berlaku/aktif, apabila saran dan pertimbangan Tim 

Penilai Pusat menyatakan fasilitas konsisten dalam memenuhi 

persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand dan fasilitas ekspor tersebut 

tetap dapat diberikan pelayanan sertifikasi fitosanitari untuk ekspor PKE 

tujuan New Zealand; atau  

- status registrasi dibekukan/non aktif, apabila saran dan pertimbangan 

Tim Penilai Pusat menyatakan fasilitas tidak konsisten dalam memenuhi 

persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand dan fasilitas ekspor tersebut 

tidak dapat diberikan pelayanan sertifikasi fitosanitari untuk ekspor PKE 

tujuan New Zealand.  

 

5.2 Pembekuan Status Registrasi Fasilitas Ekspor PKE Tujuan New 

Zealand 

Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian membekukan status registrasi 

fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand dinyatakan dengan: 

a. menerbitkan surat pembekuan registrasi dan penetapan IKT yang ditujukan 

kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat untuk disampaikan 

kepada Pemilik fasilitas ekspor PKE;  

b. menyampaikan secara resmi informasi pembekuan status registrasi tersebut 

kepada MPI New Zealand untuk keperluan pemutakhiran informasi status 

registrasi fasilitas ekspor PKE tersebut pada website MPI New Zealand; dan 

c. melakukan pemutakhiran informasi status pembekuan registrasi fasilitas 

ekspor PKE tersebut pada website Badan Karantina Pertanian. 

 

5.3 Pemberlakukan Kembali Status Registrasi Fasilitas Ekspor PKE 

Tujuan New Zealand 

Pemberlakuan kembali status registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New 

Zealand pasca pembekuan status registrasinya dapat dilakukan dengan 

tatacara sebagai berikut: 
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a. Setelah menerima surat pembekuan yang diterbitkan oleh Kepala Badan 

Karantina Pertanian, Pemilik fasilitas ekspor PKE melakukan seluruh 

tindakan perbaikan yang direkomendasikan oleh Badan Karantina Pertanian 

dan melaporkan hasil tindakan perbaikannya kepada Kepala UPT Karantina 

Pertanian setempat. 

b. Kepala UPT Karantina Pertanian setempat melakukan verifikasi dan 

penilaian kesesuaian hasil tindakan perbaikan serta melaporkan hasilnya 

kepada Kepala Badan Karantina Pertanian dan sekaligus mengusulkan 

pemberlakuan kembali status registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New 

Zealand; 

c. Kepala Badan Karantina Pertanian menugaskan Tim Penilai Pusat untuk 

melakukan penilaian terhadap laporan hasil tindakan perbaikan fasilitas 

ekspor PKE yang disampaikan oleh Kepala UPT Karantina Pertanian 

setempat.  

d. Apabila diperlukan, Kepala Badan Karantina Pertanian dapat menugaskan 

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati untuk 

melakukan verifikasi tindakan perbaikan di fasilitas ekspor tersebut. 

e. Kepala Badan Karantina Pertanian akan memutuskan: 

- pemberlakuan kembali status registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New 

Zealand, apabila saran dan pertimbangan Tim Penilai Pusat menyatakan 

tindakan perbaikan pada fasilitas ekspor tersebut telah sesuai untuk 

memenuhi persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand; atau  

- menolak pemberlakuan kembali status registrasi fasilitas ekspor PKE 

tujuan New Zealand, apabila saran dan pertimbangan Tim Penilai Pusat 

menyatakan tindakan perbaikan pada fasilitas ekspor tersebut belum 

sesuai untuk memenuhi persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand.  

f. Kepala Badan Karantina Pertanian akan menerbitkan: 

- Surat Keputusan pemberlakuan kembali status registrasi fasilitas ekspor 

PKE tujuan New Zealand dan Surat Penetapan kembali IKT Tempat 

Pemeriksaan secara In-Line Inspection untuk fasilitas ekspor PKE yang 

memenuhi persyaratan; atau 
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- Surat pemberitahuan penolakan pemberlakuan kembali status registrasi 

fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand dan penolakan penetapan 

kembali IKT Tempat Pemeriksaan secara In-Line Inspection untuk fasilitas 

ekspor PKE yang tidak memenuhi persyaratan disertai alasan 

penolakannya. 

g. Kepala Badan Karantina Pertanian akan menyampaikan surat kepada 

Kepala UPT Karantina Pertanian setempat berisi informasi keputusannya 

atas permohonan pemberlakuan kembali status registrasi fasilitas ekspor 

PKE tujuan New Zealand untuk diteruskan informasinya kepada Pemilik 

fasilitas ekspor PKE. 

h. Kepala Badan Karantina Pertanian akan menyampaikan secara resmi 

kepada MPI New Zealand informasi mengenai pemberlakuan kembali status 

registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand. 

i. Informasi pemberlakuan kembali status registrasi fasilitas ekspor PKE 

tujuan New Zealand digunakan untuk pemutakhiran daftar fasilitas ekspor 

PKE tujuan New Zealand pada website Badan Karantina Pertanian dan MPI 

New Zealand.  

j. Fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand yang diberlakukan kembali status 

registrasinya dapat diberikan pelayanan sertifikasi fitosanitari oleh UPT 

Karantina Pertanian setempat untuk ekspor PKE tujuan New Zealand. 

 

5.4 Pencabutan Status Registrasi Fasilitas Ekspor PKE Tujuan New 

Zealand 

Pencabutan status registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand oleh 

Badan Karantina Pertanian dan MPI New Zealand dapat dilakukan berdasarkan 

permohonan Pemilik fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand. 
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BAB VI 

PERLAKUAN FUMIGASI PKE TUJUAN NEW ZEALAND 

 

Ekspor PKE tujuan New Zealand wajib diberi perlakuan fumigasi fosfin (PH3) 

atau metil bromida (CH3Br), dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Fumigasi dilakukan sesuai standar Badan Karantina Pertanian. 

b. Fumigasi dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan atau perusahaan 

fumigasi fosfin atau metil bromida yang telah diregistrasi di Badan Karantina 

Pertanian. 

c. Apabila fumigasi dilakukan oleh perusahaan fumigasi, pengawasan fumigasi 

harus dilakukan secara langsung oleh Pejabat Karantina Tumbuhan untuk 

setiap kali pengiriman ekspor. 

d. Pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan termasuk 

pengawasan pemeriksaan kelayakan palka kapal untuk melakukan fumigasi 

dan pemeriksaan suhu PKE sebelum dimuat ke dalam palka kapal, yaitu 

tidak lebih dari 50 0C. 

e. Apabila menggunakan fumigan fosfin, dapat dilakukan fumigasi prior to 

shipment (fumigasi selesai sebelum kapal diberangkatkan) atau fumigasi in-

transit (fumigasi dilanjutkan dalam perjalanan kapal) dengan menggunakan 

schedule treatment sebagaimana pada Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1  Schedule treatment fumigasi fosfin untuk PKE tujuan New Zealand 

Suhu (oC) 
Lama waktu papar (hari) 

Dosis 1 g/m3 Dosis 2 g/m3 

15 – 20 13 12 

20 – 25 10 9 

25 – 29 6 5 

≥ 30 5 4 
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f. Apabila menggunakan fumigan metil bromida, harus dilakukan fumigasi 

prior to shipment dengan menggunakan schedule treatment sebagaimana 

pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2  Schedule treatment fumigasi metil bromida untuk PKE tujuan New Zealand 

Suhu (oC) 
Dosis (g/m3) Waktu Papar 

(jam) 

10 – 15 48 24 

16 – 20 40 24 

≥ 21 32 24 

  

g. Fumigasi prior to shipment harus dilakukan tidak lebih dari 21 hari sebelum 

kapal diberangkatkan. 

h. Sertifikat Fumigasi (Fumigation Certificate atau FC) harus diterbitkan untuk 

fumigasi prior to shipment yang dinyatakan berhasil atau untuk fumigasi in 

transit.  

i. Pada dokumen FC yang diterbitkan harus mencantumkan informasi jenis 

dan dosis fumigan yang digunakan, serta pada bagian keterangan tambahan 

mencantumkan pernyataan “in transit fumigation” apabila dilakukan 

fumigasi in transit. 

j. Dokumen FC digunakan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan sebagai 

pertimbangan untuk penerbitan dokumen PC. 

k. Dokumen FC harus menyertai kiriman PKE yang diekspor ke New Zealand.  
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BAB VII 

PEMERIKSAAN FITOSANITARI PKE TUJUAN NEW ZEALAND 

 

Fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand yang telah diregistrasi di Badan 

Karantina Pertanian dan MPI New Zealand menunjukkan bahwa fasilitas 

ekspor tersebut memiliki sistem yang dapat menjamin pemenuhan seluruh 

persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand. Sistem pengelolaan risiko pada 

fasilitas tersebut dinilai mampu menjaga integritas produk PKE yang 

dihasilkannya, yaitu produk PKE yang bebas dari kontaminasi bahan tanaman 

yang belum diolah (biji viable dan bagian tanaman lainnya), tanah, hewan 

arthropoda (misalnya: serangga, laba-laba, kalajengking), hewan liar (misalnya: 

ular, kelelawar, babi, tikus), hewan ruminansia (misalnya: sapi, domba, 

kambing, rusa), burung, bagian tubuh hewan (misalnya: bulu, tungkai, darah) 

dan kotoran hewan. 

Pemeriksaan karantina tumbuhan atau pemeriksaan fitosanitari terhadap 

produk PKE yang berasal dari fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand, khusus 

untuk pelaksanaan ekspornya ke New Zealand, mengikuti ketentuan sebagai 

berikut:  

a. pemeriksaan karantina tumbuhan atau pemeriksaan fitosanitari dalam 

rangka penerbitan dokumen PC dilakukan oleh Pejabat Karantina 

Tumbuhan secara in-line inspection; 

b. pemeriksaan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan dilakukan terhadap status 

registrasi fasilitas, dokumen persyaratan ekspor dan terhadap fisik PKE 

(termasuk suhu PKE) pada saat akan dimuat ke dalam palka kapal; 

c. pemeriksaan kesehatan secara visual terhadap barang kiriman PKE oleh 

Pejabat Karantina Tumbuhan dapat dilakukan secara acak dengan frekuensi 

pemeriksaan satu kali dalam sebulan (1x per bulan) di fasilitas ekspor PKE 

tujuan New Zealand; 

d. perlakuan fumigasi fosfin atau metil bromida oleh perusahaan fumigasi yang 

teregistrasi di Badan Karantina Pertanian dilakukan di bawah pengawasan 

langsung Pejabat Karantina Tumbuhan;  
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e. penerbitan dokumen PC oleh UPT Karantina Pertanian dapat dilakukan 

apabila hasil pemeriksaan fitosanitari dan pengawasan fumigasimya telah 

sesuai dengan persyaratan ekspor PKE tujuan New Zealand dan telah 

diterbitkan dokumen FC oleh perusahaan fumigasi yang melakukan 

fumigasinya; dan 

f. kolom Additional Declaration pada dokumen PC yang akan menyertai produk 

PKE tujuan New Zealand harus memuat pernyataan sebagai berikut: 

The PKE product in this consignment has: 

- been processed in a facility dedicated to the production of plant-based 

products only, that produce no compounded feed containing animal 

ingredients and has not been exposed to any source of contamination from 

animal products before processing 

and 

- undergone processing that has incorporated a heat application that has 

raised the core temperature of the product to at least 85 0C for a minimum 

of 5 minutes   

and 

- been inspected and contains no viable seeds 

and 

- been inspected after processing in accordance with appropriate official 

procedures, and found free from contamination by any unprocessed plant 

material, vermin, birds, faecal material and other animal products and 

visually detectable regulated pests 

and  

- been stored in substantially bird-proof buildings or bird-proof storage 

houses, and transported to the exit port prior to loading, in a manner to 

prevent contamination with any unprocessed plant material, vermin, birds, 

ruminant animals, faecal material and other animal products. 
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Seluruh dokumen kegiatan pemeriksaan fitosanitari untuk ekspor PKE tujuan 

New Zealand harus disimpan dan dikelola dengan baik oleh UPT Karantina 

Pertanian setempat untuk keperluan penelusuran, apabila diperlukan. 

Pengelolaan dokumen tersebut mengikuti ketentuan yang berlaku umum di 

Kementerian Pertanian Republik Indonesia.  
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BAB VIII 

INTEGRITAS FITOSANITARI PKE TUJUAN NEW ZEALAND  

 

Ekspor PKE tujuan New Zealand harus berasal dari fasilitas ekspor yang telah 

diregistrasi oleh Badan Karantina Pertanian dan MPI New Zealand. Barang 

kiriman PKE yang telah melalui pemeriksaan fitosanitari sehingga diterbitkan 

dokumen PC, harus dipertahankan integritas fitosanitarinya hingga 

sesampainya di New Zealand. Untuk menjaga integritasnya, harus mengikuti 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Barang kiriman PKE tidak boleh dicampur dengan PKE yang berasal dari 

fasilitas ekspor PKE yang belum diregistrasi, status registrasinya sedang 

dibekukan atau telah dicabut maupun dengan PKE dari negara lain.  

b. Disarankan, dalam satu palka kapal hanya memuat PKE yang berasal dari 

satu fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand yang telah diregistrasi di 

Badan Karantina Pertanian dan MPI New Zealand.  

c. Apabila diperlukan, satu palka kapal dapat memuat PKE yang berasal dari 

beberapa fasilitas ekspor PKE tujuan New Zealand yang telah diregistrasi di 

Badan Karantina Pertanian dan MPI New Zealand, dan perlakuan 

fumigasinya harus dilakukan di pelabuhan terakhir pemuatan PKE. 

d. Apabila satu palka kapal memuat PKE yang berasal dari beberapa fasilitas 

ekspor PKE tujuan New Zealand yang telah diregistrasi di Badan Karantina 

Pertanian dan MPI New Zealand dan fasilitas ekspor tersebut berada di 

bawah wilayah layanan UPT Karantina Pertanian yang berbeda, Pejabat 

Karantina Tumbuhan di seluruh UPT Karantina Pertanian tempat pemuatan 

PKE tersebut harus saling berkoordinasi untuk keperluan penerbitan 

dokumen PC oleh UPT Karantina Pertanian di pelabuhan terakhir pemuatan 

PKE. 

e. Apabila dalam perjalanan produk PKE menuju New Zealand dilakukan 

transit di negara lain, palka kapal PKE tidak boleh dibuka untuk alasan 

apapun. 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

Dengan diterbitkannya Pedoman Sertifikasi Fitosanitari Bungkil Sawit (Palm 

Kernel Expeller, PKE) Tujuan New Zealand, pelaksanaan sertifikasi fitosanitari 

PKE untuk ekspor tujuan New Zealand harus mengacu pada Pedoman ini. 

Untuk itu, seluruh Pihak yang relevan dengan pelaksanaan ekspor PKE tujuan 

New Zealand harus memahami dan menerapkan isi dari Pedoman ini.  

Pedoman ini akan selalu disesuaikan dengan perubahan peraturan 

perundangan dan ketentuan lainnya yang berlaku di Indonesia dan New 

Zealand serta ketentuan internasional tentang fitosanitari yang relevan. Setiap 

penyesuaian yang dilakukan pada Pedoman ini akan diinformasikan kepada 

seluruh Pihak yang relevan. 
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Lampiran 1 Arrangement for Exporting Palm Kernel Expeller Between the 
Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry 
for Primary Industries of the Government of New Zealand 
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Lampiran 2   Import Health Standard (IHS) PAFP.IHS: Processed Animal Feeds of 
Plant Origin  

 

Dapat diakses pada: https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1664-Processed-

Animal-Feeds-of-Plant-Origin-Import-Health-Standard 

 

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1664-Processed-Animal-Feeds-of-Plant-Origin-Import-Health-Standard
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/1664-Processed-Animal-Feeds-of-Plant-Origin-Import-Health-Standard
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Lampiran 3 Contoh Surat Permohonan Registrasi Fasilitas Ekspor PKE Tujuan 
New Zealand dan Penetapan IKT Tempat Pemeriksaan Secara In-
Line Inspection 

 

kop surat perusahaan 

Nomor : ……………………                            ..., ………20....... 
Lampiran : .............................. 
Perihal : Permohonan registrasi fasilitas ekspor PKE tujuan 

New Zealand dan penetapan IKT tempat pemeriksaan 

secara in-line inspection 
 
Yth. 
Kepala Badan Karantina Pertanian 
cq. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati 
di 
Jakarta 
 
 
Sehubungan dengan adanya rencana ekspor produk Palm Kernel Expeller (PKE) tujuan 
New Zealand yang akan dilakukan oleh perusahaan kami, bersama ini kami 
mengajukan permohonan agar fasilitas ekspor kami dapat diregistrasi sebagai fasilitas 
ekspor PKE tujuan New Zealand dan ditetapkan sebagai Instalasi Karantina 
Tumbuhan (IKT) tempat pemeriksaan secara in-line inspection. 
 
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan copy dokumen persyaratan 
administrasi sebagai berikut: 
1. Akta Pendirian Perusahaan;     
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB); 
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); 
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB induk atau surat perizinan dari instansi terkait); 
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
6. Dokumen Sistem Manajemen Mutu;  
7. Pertimbangan Kebutuhan UPT; dan 
8. Pernyataan kesanggupan mematuhi semua ketentuan untuk ekspor PKE Tujuan 

New Zealand dan Peraturan Menteri Pertanian No. 73 Tahun 2012.  
 

Selanjutnya kami mohon kesediaan Kepala Badan Karantina Pertanian untuk 
memproses lebih lanjut permohonan ini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya 
diucapkan terima kasih. 
 

 Hormat kami, 

Tembusan: 

Kepala UPT Karantina Pertanian 
setempat (sebutkan) 

 

 

.................................. 

(nama jelas, tanda tangan pimpinan 
dan stempel perusahaan) 
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Lampiran 4 Formulir Penilaian Kelayakan Fasilitas Ekspor PKE Tujuan New 
Zealand dan IKT Tempat Pemeriksaan secara In-Line Inspection 

 

Formulir Penilaian Kelayakan Fasilitas Ekspor PKE Tujuan New Zealand  

dan IKT Tempat Pemeriksaan secara In-Line Inspection 

Nama perusahaan/fasilitas  

Alamat perusahaan/fasilitas  

Nama penanggungjawab teknis fasilitas 

(termasuk nomor kontaknya) 

 

Tanggal pelaksanaan penilaian    

Pelaksana penilaian   

Nomor dan tanggal surat tugas penilaian   

Ruang lingkup penilaian*)   Registrasi awal 
 Monitoring 
 Registrasi ulang 

No. Kriteria**) Ya Tidak Catatan***) 

A. Pemenuhan Persyaratan Administrasi 

1.  Akta Pendirian Perusahaan    

2.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 
dan/atau Nomor Induk Berusaha 
(NIB) 

   

3.  Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)    

4.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB induk 
atau surat perizinan dari instansi 
terkait) 

   

5.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)    

6.  Dokumen Sistem Manajemen Mutu di 
fasilitas ekspor PKE tujuan New 
Zealand 

   

7.  Pertimbangan Kebutuhan UPT    

8.  Pernyataan kesanggupan mematuhi 
semua ketentuan untuk ekspor PKE 
tujuan New Zealand dan Peraturan 
Menteri Pertanian No. 73 Tahun 2012 

   

B. Pemenuhan Persyaratan Teknis 

B.1. Penilaian Kelayakan Bahan Baku PKE 
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9.  Bahan baku berasal dari sumber yang 
jelas dan identitas pemasok bahan 
baku diketahui. 
 

   

10.  Bahan baku yang diterima oleh 
fasilitas produksi tidak tercampur 
dengan produk lain serta bebas dari 
bagian tanaman dan kotoran lainnya. 
 

   

11.  Rekaman catatan jenis pestisida yang 
digunakan dalam budidaya bahan 
baku tersedia dan jenis pestisidanya 

telah terdaftar di Indonesia. 
 

   

12.  Bahan baku disimpan di tempat 
khusus dan dalam kondisi baik, tidak 
tercampur tanah, kotoran dan bahan 
tanaman lainnya. 
 

   

13.  Bahan baku yang disimpan 
dibersihkan dari paku dan logam 
lainnya menggunakan magnet yang 
dapat menangkap bahan logam (metal 
trap) dan limbah paku dan logam 
lainnya ditempatkan pada tempat 
penampungan limbah atau tempat 
sampah yang tertutup. 

   

14.  Prosedur Penerimaan Bahan Baku 
PKE tersedia dan dilengkapi dengan 
formulir dan rekaman catatan hasil 
pelaksanaan kegiatan, diantaranya:  

- pemeriksaan kesesuaian bahan 
baku PKE, termasuk identitas 
pemasok bahan baku; 

- pemeriksaan kelayakan tempat 
penyimpanan bahan baku PKE; 

dan 

- pemeriksaan metal trap di tempat 
penyimpanan bahan baku PKE. 

   

B.2. Penilaian Kelayakan Fasilitas Produksi PKE  

15.  Fasilitas produksi PKE memiliki lokasi 
dengan akses jalan yang memadai 
dan bebas banjir. 

   

16.  Fasilitas produksi PKE berada pada 
tempat khusus untuk pengolahan 
kelapa sawit dan biji sawit. 
 

   

17.  Fasilitas produksi PKE hanya khusus 
digunakan untuk produksi PKE dan 
tidak digunakan untuk memproduksi 
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bahan-bahan yang berasal dari 
hewan. 

18.  Fasilitas produksi PKE dilengkapi 
sumber listrik dan peralatan yang 
memadai untuk memproduksi PKE 
sesuai persyaratan New Zealand, 
diantaranya seperangkat mesin 
pengolah atau mesin press yang 
mampu memproduksi PKE dengan 
proses pemanasan pada suhu 

minimal 85 0C dan mesin dilengkapi 
metal trap. 
 

   

19.  Fasilitas produksi PKE memiliki 
sistem dan sarana sanitasi yang 
efektif, baik di fasilitas produksi 
maupun di lingkungan sekeliling 
fasilitas produksi PKE (misalnya: 
tidak ada penumpukan sisa-sisa 
produk, sampah, rumput atau 
tanaman liar yang berpotensi menjadi 
sumber infestasi OPT). 
 

   

20.  Fasilitas produksi PKE memiliki 
sistem dan sarana pengendalian OPT 
yang efektif, diantaranya untuk 
mengendalikan serangga hama, tikus 
dan hewan lainnya (misalnya: 
melakukan monitoring OPT secara 
rutin dan melakukan pengendalian 
OPT dengan spraying, swing fog 
dan/atau memasang perangkap 
tikus).  
 

   

21.  Fasilitas produksi PKE memiliki 
sarana penampungan limbah atau 

tempat sampah yang tertutup. 
 

   

22.  Fasilitas produksi PKE memiliki 
sistem pengendalian mutu produk 
yang efektif untuk menjamin produk 
PKE yang dihasilkan telah melalui 
proses pemanasan pada suhu 
minimal 85 0C serta bebas dari 
kontaminasi paku dan logam lainnya, 
bahan tanaman yang belum diolah, 
tanah, hewan, bagian tubuh hewan 
dan kotoran hewan. 

   

23.  Prosedur Pemeliharaan Fasilitas 
Produksi PKE tersedia dan dilengkapi 
dengan formulir dan rekaman catatan 
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hasil pelaksanaan kegiatan, 
diantaranya:  

- pemeriksaan kelayakan lokasi 
fasilitas produksi PKE; 

- pemeriksaan kelayakan mesin 
press untuk produksi PKE; 

- pemeriksaan kebersihan fasilitas 
produksi PKE; 

- pemeriksaan kebersihan 
lingkungan sekitar fasilitas 

produksi PKE;  

- pemeriksaan kelayakan metal trap; 
dan 

- monitoring dan pengendalian 
serangga hama, tikus dan hewan 
lainnya di fasilitas produksi PKE.  

B.3. Penilaian Kelayakan Proses Produksi dan Produk PKE 

24.  Proses produksi PKE melalui proses 
pemanasan dengan suhu minimal 85 
0C pada tahap pengepresan kedua (2nd 
press), dengan cara mengukur 
langsung suhu komoditas pada tahap 
pengepresan kedua menggunakan 
alat pengukur suhu komoditas 
(misalnya: thermogun). 
 

   

25.  Selama proses produksi PKE 
dilakukan pemeriksaan secara 
berkala terhadap produk PKE dari 
kontaminasi paku dan logam lainnya, 
bahan tanaman yang belum diolah 
(biji dan bagian tanaman lainnya), 
tanah, hewan arthropoda (misalnya: 

serangga, laba-laba, kalajengking), 
hewan liar (misalnya: ular, kelelawar, 
babi, tikus), hewan ruminansia 
(misalnya: sapi, domba, kambing, 
rusa), burung, bagian tubuh hewan 
(misalnya: bulu, tungkai, darah) dan 
kotoran hewan. 
 

   

26.  Produk PKE yang dihasilkan bebas 
dari cemaran kimia, biologi, dan 
logam berat yang melebihi ambang 
Batas Maksimum Residu (BMR) yang 
ditetapkan oleh Pemerintah New 
Zealand, jika dipersyaratkan. 
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27.  Prosedur Produksi PKE tersedia dan 
dilengkapi dengan formulir dan 
rekaman catatan hasil pelaksanaan 
kegiatan, diantaranya:  

- monitoring suhu komoditas pada 
tahap pengepresan kedua (2nd 
press) selama berlangsungnya 
proses produksi;  

- pemeriksaan hasil metal trap pada 
mesin press; 

- pemeriksaan kontaminasi pada 
produk PKE selama proses 
produksi; dan 

- pengujian cemaran pada produk 
PKE, minimal 1 (satu) kali per 
tahun, jika dipersyaratkan. 

   

B.4. Penilaian Kelayakan Tempat Penyimpanan/Gudang Produk PKE  

28.  Gudang PKE memiliki lokasi dengan 
akses jalan yang memadai dan bebas 
banjir. 

   

29.  Gudang PKE hanya digunakan untuk 
menyimpan produk PKE. 
 

   

30.  Gudang PKE merupakan bangunan 
tertutup, dalam kondisi bersih, 
memiliki ventilasi yang baik dan 
berpenerangan cukup. 
 

   

31.  Ventilasi gudang PKE ditutup dengan 
kain/kawat kasa untuk mencegah 
masuknya burung, kelelawar dan 
hewan lainnya. 
 

   

32.  Lantai dan dinding gudang PKE tidak 

retak untuk mencegah kontaminasi 
tanah, kotoran lainnya atau serangga 
hama gudang yang berpotensi hidup 
pada retakan tersebut. 

   

33.  Pintu gudang PKE dapat ditutup rapat 
dan pintu dapat dibuka dan ditutup 
dengan mudah pada saat proses muat 
dan angkut PKE. 

   

34.  Pintu gudang PKE dipasang tirai 
plastik (plastic curtain) di sisi bagian 
dalam pintu, panjang tirai plastiknya 
mencapai lantai gudang, tirai 
plastiknya menutupi seluruh bagian 
pintu gudang, dan seluruh celah pada 
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bagian bawah pintu gudang dan 
bagian samping bawah pintu gudang 
telah tertutup rapat, untuk mencegah 
masuknya serangga terbang, burung, 
kelelawar dan hewan lainnya pada 
saat pintu sedang dibuka atau 
ditutup. 
 

35.  Alat perangkap serangga (insect trap) 
dipasang di sisi bagian dalam pintu 
gudang. 
 

   

36.  Sekeliling gudang PKE pada bagian 
luar dipasang alat perangkap tikus 
dalam jumlah yang memadai. 
 

   

37.  Gudang PKE memiliki sistem 
monitoring dan pengendalian OPT 
yang efektif untuk memastikan 
produk PKE yang disimpan aman dari 
kontaminasi OPT, termasuk hewan, 
bagian tubuh hewan dan kotoran 
hewan. 
 

   

38.  Gudang PKE memiliki sistem sanitasi 
yang efektif, baik di gudang PKE 
maupun di lingkungan sekeliling 
gudang PKE (misalnya: tidak ada 
penumpukan barang bekas dan 
sampah di gudang PKE, tidak ada 
penumpukan sisa-sisa produk, 
sampah, rumput atau tanaman liar di 
sekeliling gudang PKE yang 
berpotensi menjadi sumber infestasi 
hama). 

   

39.  Gudang PKE memiliki sarana 

penampungan limbah atau tempat 
sampah yang tertutup. 

   

40.  Ekskavator atau mesin pengeruk 
(excavator) yang digunakan untuk 
mengeruk dan/atau memindahkan 
PKE dari dalam gudang PKE ke alat 
angkutnya selalu berada di dalam 
gudang PKE dan dalam kondisi 
bersih, bebas dari tanah dan kotoran 
lainnya. Apabila ekskavator tidak 
selalu berada di dalam gudang PKE, 
dipastikan kondisinya bersih, bebas 
dari tanah dan kotoran lainnya pada 
saat akan masuk ke dalam gudang 
PKE. 
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41.  Apabila memiliki beberapa gudang 
yang berada di lokasi berbeda dan 
jauh dari tempat produksi PKE, 
gudang tersebut memenuhi 
persyaratan kelayakan sebagai tempat 
penyimpanan PKE untuk selanjutnya 
diregistrasi atau telah diregistrasi 
sebagai bagian dari fasilitas ekspor 
PKE tujuan New Zealand. 

   

42.  Apabila beberapa gudang berada di 

lokasi yang berbeda dan jauh dari 
tempat produksi PKE, bahan baku 
yang disimpan di gudang tersebut 
berasal dari tempat produksi PKE 
yang telah diregistrasi sebagai fasilitas 
ekspor PKE tujuan New Zealand. 

   

43.  Prosedur Penyimpanan Produk PKE 
tersedia dan dilengkapi dengan 
formulir dan rekaman catatan hasil 
pelaksanaan kegiatan, diantaranya:  

- pemeriksaan kelayakan kondisi 

gudang PKE;  

- pemeriksaan kebersihan gudang 

PKE; 

- pemeriksaan kebersihan 

lingkungan sekitar gudang PKE;  

- monitoring dan pengendalian OPT 

di gudang PKE;  

- pemeriksaan asal produk PKE yang 

disimpan di gudang PKE melalui 
pemeriksaan rekaman surat jalan 
pengiriman PKE dari tempat 

produksinya; dan 

- pemeriksaan kebersihan 
ekskavator yang digunakan di 
gudang PKE. 

   

B.5. Penilaian Kelayakan Pengangkutan Produk PKE  

44.  Seluruh alat angkut yang digunakan 
dalam kondisi kering dan bebas dari 
tanah, bagian tanaman, hewan, 
bagian tubuh hewan, kotoran hewan 
dan kotoran lainnya, sebelum 
memuat bahan baku maupun produk 
PKE. 

   

45.  Seluruh alat angkut yang digunakan 
dalam keadaan tertutup sedemikan 
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rupa untuk mencegah kemungkinan 
terjadinya kontaminasi pada bahan 
baku atau produk PKE serta 
melindunginya dari hujan saat 
perjalanan pengangkutannya. 

46.  Seluruh alat angkut yang digunakan 
dapat diidentifikasi dengan baik, 
dilengkapi segel dan identitas khusus 
lainnya untuk keperluan 
penelusuran. 

   

47.  Proses pengangkutan bahan baku dan 
produk PKE harus dilakukan 
sedemikian rupa untuk menjaga 
integritas PKE dan PKE bebas dari 
kontaminasi. 

   

48.  Prosedur Pengangkutan Produk PKE 
tersedia dan dilengkapi dengan 
formulir dan rekaman catatan hasil 
pelaksanaan kegiatan, diantaranya:  

- pemeriksaan kelayakan dan 
kebersihan alat angkut; dan 

- penggunaan alat angkut, dilengkapi 
identifikasi segel dan identitas 
khusus lainnya. 

   

B.6. Penilaian Kelayakan Pemuatan Produk PKE ke dalam Palka Kapal  

49.  Seluruh sarana yang digunakan 
untuk memuat PKE ke dalam palka 
kapal (termasuk alat angkut, conveyor 
dan jaring pengangkut) dalam kondisi 
kering dan bersih dari tanah, bagian 
tanaman, hewan, bagian tubuh 
hewan, kotoran hewan dan kotoran 

lainnya. 

   

50.  Apabila pemuatan PKE menggunakan 
jaring pengangkut, lokasi tempat 
meletakkan jaring pengangkut 
sebelum produk PKE dicurahkan ke 
dalam jaring tersebut memiliki lantai 
yang relatif bersih dari tanah dan 
kotoran lainnya, tidak ada genangan 
air dan aman dari lalu lintas orang 
yang tidak berkepentingan.  
 

   

51.  Apabila pemuatan PKE menggunakan 
jaring pengangkut, kondisi jaring 
pengangkut yang akan digunakan 
untuk memuat PKE ke dalam palka 
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kapal dalam kondisi baik (bersih, 
tidak sobek, tidak rapuh/lapuk, tidak 
mengelupas dan sesuai 
peruntukannya), bebas tanah, OPT 
dan kontaminasi bahan lainnya 
(misalnya: plastik, sampah, dan 
kotoran lainnya). 

52.  Palka kapal dalam kondisi kering dan 
bersih dari tanah, bagian tanaman, 
hewan, bagian tubuh hewan, kotoran 

hewan dan kotoran lainnya. 

   

53.  Tiga muatan terakhir palka kapal (the 
last three cargo) tidak memuat bahan 
yang dapat mempengaruhi kebersihan 
dan sifat PKE yang akan dimuat ke 
dalam palka kapal tersebut. 

   

54.  Perlakuan fumigasi layak dilakukan di 
palka kapal. Jika ya, sebutkan jenis 
fumigan yang digunakan dan 
pelaksana fumigasinya. 

   

55.  Suhu PKE kurang dari 50 0C sebelum 
dimuat ke dalam palka kapal. 

   

56.  Prosedur Pemuatan Produk PKE ke 
dalam Palka Kapal tersedia dan 
dilengkapi dengan formulir dan 
rekaman catatan hasil pelaksanaan 
kegiatan, diantaranya:  

- pemeriksaan kelayakan sarana 
pengangkutan dan pemuatan 
produk PKE ke dalam palka kapal 
(alat angkut, conveyor dan jaring 
pengangkut); 

- pemeriksaan kebersihan dan 
keamanan lingkungan sekitar 
lokasi pemuatan produk PKE ke 
dalam palka kapal apabila 
menggunakan jaring pengangkut; 

- pemeriksaan kelayakan palka 
kapal untuk memuat produk PKE;  

- pemeriksaan suhu PKE sebelum 
dimuat ke dalam palka kapal; dan 

- pemeriksaan kelayakan palka 
kapal untuk perlakuan fumigasi 
produk PKE dan sertifikat 
fumigasinya. 
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B.7.  Penilaian Kelayakan Pengelolaan Fasilitas, Pengendalian Proses dan 
Kesesuaian Produk  

57.  Tersedianya dokumen sistem 
manajemen mutu fasilitas ekspor PKE 
tujuan New Zealand, termasuk di 
dalamnya dokumen prosedur, 
instruksi kerja, dan formulir yang 
relevan. 
 

   

58.  Tersedianya sumberdaya manusia 
yang memadai dalam jumlah, 

kualifikasi maupun pembagian tugas 
dan kewenangannya sebagai pengelola 
fasilitas ekspor. 

   

59.  Sistem manajemen mutu telah 
diterapkan di fasilitas ekspor PKE 
tujuan New Zealand dan didukung 
dengan ketersediaan rekaman 
pelaksanaan kegiatan di fasilitas 
tersebut yang dipelihara dengan baik 
minimal selama 2 (dua) tahun. 

   

60.  Sistem manajemen mutu di fasilitas 
ekspor PKE diterapkan secara efektif 
sehingga tidak ada potensi 
ditemukannya ketidaksesuaian dalam 
proses ekspor PKE tujuan New 
Zealand. 
 

   

B.8. Penilaian Kelayakan Ruang Pemeriksaan Karantina 

61.  Tersedianya ruangan pemeriksaan 
kesehatan produk PKE secara visual 
yang berventilasi baik dan 
berpendingin. 

   

62.  Tersedianya sarana pemeriksaan 
kesehatan produk PKE secara visual, 
diantaranya meja pemeriksaan, kaca 
pembesar (loop atau illuminating 
magnifier) atau mikroskop, lampu, 
komputer, dan alat komunikasi. 

   

63.  Tersedianya penampungan limbah 
atau tempat sampah yang tertutup. 

   

B.9. Penilaian Kelayakan Sarana Pendukung Kerja dan Kesehatan/Keselamatan 
Kerja 

64.  Tersedianya sarana air bersih, listrik, 
dan komunikasi yang memadai. 

   

65.  Tersedianya sarana 
kesehatan/keselamatan kerja yang 
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memadai (misalnya: Peralatan 
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan 
– P3K, Alat Pemadam Api Ringan – 
APAR). 

C. Pemenuhan Persyaratan Sumber Daya Manusia 

66.  Memiliki penanggungjawab teknis 
fasilitas ekspor PKE tujuan New 
Zealand dan IKT tempat pemeriksaan 
secara in-line inspection. 

   

67.  Memiliki penanggungjawab mutu 
produk ekspor PKE tujuan New 
Zealand. 

   

68.  Memiliki penanggungjawab 
penatausahaan atau pencatatan 
kegiatan di fasilitas ekspor PKE 
tujuan New Zealand dan IKT tempat 
pemeriksaan secara in-line inspection. 

   

69.  Memiliki penanggungjawab keamanan 
di fasilitas ekspor PKE tujuan New 
Zealand dan IKT tempat pemeriksaan 
secara in-line inspection. 

   

D. Rekomendasi Hasil Penilaian  

(i) Direkomendasikan untuk 
diregistrasi/diperpanjang 
registrasinya****) sebagai fasilitas ekspor 
PKE tujuan New Zealand dan 
ditetapkan sebagai IKT tempat 
pemeriksaan secara in-line inspection*) 

 Tanpa tindakan perbaikan 
 Dengan tindakan perbaikan 
(sebutkan) 

   

(ii) Tidak direkomendasikan untuk 
diregistrasi/diperpanjang 
registrasinya****) sebagai fasilitas ekspor 
PKE tujuan New Zealand dan 
ditetapkan sebagai IKT tempat 
pemeriksaan secara in-line inspection. 

   

(iii) Direkomendasikan tetap teregistrasi 
sebagai fasilitas ekspor PKE tujuan 
New Zealand dan IKT tempat 
pemeriksaan secara in-line inspection 
karena masih konsisten dalam 
menerapkan ketentuan yang 
dipersyaratkan Badan Karantina 
Pertanian dan MPI New Zealand. 
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(iv) Direkomendasikan untuk pembekuan 
status registrasinya sebagai fasilitas 
ekspor PKE tujuan New Zealand dan 
IKT tempat pemeriksaan secara in-line 
inspection karena tidak konsisten 
dalam menerapkan ketentuan yang 
dipersyaratkan Badan Karantina 
Pertanian dan MPI New Zealand. 

   

Nama dan tandatangan pelaksana penilaian  

(i)  

(ii)  

 
Keterangan: 
*)  Berikan tanda √ pada kotak yang dipilih  
**) Berikan tanda √ pada kotak ya atau tidak yang dipilih untuk menjawab hasil 

penilaian setiap kriteria 
***) Berikan bukti rekaman catatan/foto/keterangan tambahan mengenai temuan 

kesesuaian maupun ketidaksesuaian untuk memperjelas hasil penilaian  
****) Coret salah satu 
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Lampiran 5 Foto pendukung untuk pelaksanaan penilaian aspek teknis 

 

 

Gambar 1 Penggunaan alat ukur suhu (thermogun) untuk monitoring suhu PKE saat 

proses produksi  

 

 

Gambar 2  Tempat produksi PKE dengan mesin press 
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Gambar 3  Perangkap tikus yang dipasang di bagian luar tempat produksi dan gudang 

PKE 

 

Gambar 4  Pintu gudang PKE yang dilapisi tirai plastik (plastic curtain) 

 

 

Gambar 5  Produk PKE yang disimpan dalam gudang khusus untuk PKE 
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