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KEFUTUSAN
KEPALA BADAN KARANTINA trKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN PERIKANAN

NOMOR 37 1 I KEP-BKIPM I 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
BERDASARKAN KONSEPSI HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT

PADA UNIT PENGUMPUL / SUPPLIER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
S2AIKEPMEN-KP 12013 tentang Persyaratan

Mengingat : L.

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada
Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi serta
dalam rangka mendukung efektivitas pengendalian
dan peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan;

bahwa untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
negara tujuan ekspor dan melindungi konsumen
dalam negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Ferikanan
tentang Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan
Ikan Yang Baik (CPIB) berdasarkan konsepsi Hazard
Analysis Critical Control Point (HACCP) pada Unit
Pengumpull Supplieri

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OO4 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 154. Tambahan
Lembaran Negarg Republik Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2An Nomor 227, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

b.
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Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2OO4
tentang Keamanan mutu dan Gtzi Pangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2AA4
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2fl;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2OO9 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2OI4 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 189);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2O10 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon
tr Kementerian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 80 Tahun 2OL4 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 189i;
Keputusan Presiden Nomor 12I lP Tahun 2AA
tentang Pembentukan Kementerian dan
Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun
2At4-2019;
Peraturan Menteri Keiautan Can Perikanan Nomor
PER.15IMEN/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Peratr-rran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.19/MEN/2OlA tentang Pengendalian Sistem
Janainan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
Feraturan Menteri Kelautan eian Pea-ikanan Nomor
25/PER-MEN 1201.2 tentang Pembentukan
Feraturan Perundang-undangan di Lingkungan
Kementenian Kelautan dan Perikanan;
Keputusan Nlenteri Kelautan dan Ferikanan Nomor:
52AIKEPMEN-KP/ 2AI3 tentang Persyaratan
Jaminan Mutu Can Keamanan Hasil Perikanan pada
Proses Produksi, Fengolahan dan Distribusi;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS INSPEKSI
CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK (CPIB)
ts ERDASARKAN KO NSEPSI I{AZARD ATTATYS/S CRITICAL
CONTROL FOLNT (I{ACCP) PADA UNIT
PENGUMPUL/ SUPPLTER,

Menetapkan Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan
Ikan Yang Baik (CPIB) berdasarkan Konsepsi I{azard
Analysis Critical Control Foint (HACCP) pada Unit
PengumpullSupplier sebagaimana tercanturn dalam
iampiran yang menupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Mlenetapkan

KESATU



KEDUA

KETIGA

Pelaksana Inspeksi Cara Penanganan Ikan Yang Baik
(CPIB) berdasarkan Konsepsi Hazard Analgsis Critical
Control Point (FIACCP) pada Unit PengumpwllSupplier
yaitu Unit Pelaksanana Teknis Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT
KIPM), dengan tugas dan tanggung jawab sesuai yang
terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini"

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, akan dilakukan perubahan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2Ol4

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

NARMOKO PRASMADJI
Disalin sesuai dengan aslinya



1.

Lampiran: Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Ferikanan Nomor 3T I lKEP-BKIPMl2Ol4
tentang Fetunjuk Teknis Inspeksi Cara
Fenalganan Ikan yang Baik (CPIB)
hr erdasarkan konsep si H azard Analg sis Critical
Cantrol Poin (HACCP) pada Unit
Pengumpul/Supplier

Pendahuluan

Dalam rangka menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan telah

ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

S2AIKEPMEN-KP/2O13 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
Keputusan tersebut mengatur tentang persyaratan dari hulu ke hilir
termasuk di dalamnya Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) pada unit
pengumpul/supplier sebagai bukti komitmen Otoritas Kompeten dalam

rangka pengendaiian jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan.

Untuk memastikan bahwa suatu unit pengumpul/suplier

menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap

sanitasi dan higiene penanganan ikan dengan berdasarkan prinsip-prinsip
HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten

melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi terhadap unit
pengumpul/ suplier.

Dalam memberikan jaminan tersebut maka diperlukan kegiatan

Inspeksi CPIB terhadap supplier sebagai pengendalian mutu dan keamanan

(Quality and Safety Assurance) hasil perikanan yang diproduksi di

Indonesia.

Inspeksi CPIB terhadap Unit pengumpul/ Supplier dilaksanakan

berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP). Hasii

dari kegiatan Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Supplier berupa

Sertifikat hasil inspeksi CPIB yang diterbitkan apabila suatu unit
penanganan ikan memenuhi persyaratan standar yang berlaku sehingga

aman untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut ataupun untuk dikonsumsi

manusia.

Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur tata cara pelaksanaan inspeksi

penerapan CPIB dan tata cara penerbitan Sertifikat Hasil Inspeksi CPIB

pada Unit Pengumpull Supptrier.

2.



3. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk :

3.1. Memberikan panduan bagi para pelaku usaha untuk menjamin

implementasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

3.2. Sebagai panduan bagi Inspektur Mutu dalam melaksanakan inspeksi

sertifikasi Unit Pengumpull Supplier.

3.3. Memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang

ditangani di Unit Pengumpul/ Supplier.

Referensi/Acuan
4.1. Undang- Undang No" 18 Tahun 2OI2 tentang Pangan;

4"2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2OO4 tentang Keamanan, Mutu

dan Gizi Pangan;

4.3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2OA4 tentang Perikanan (Lembar

Negara Republik Indonesia tahun 2OO4 Nomor 118 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah

diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2OO9 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4.4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No" 19IMEN/2AfO tentang

Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;

4.5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor S2AIKEPMEN-

KP l2OI3 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil

Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.

4"6. Standar Nasional Indonesia tentang penanganan dan pengolahan ikan

yang relevan.

Definisi
0"1. Pengendalian adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh

Otoritas Kompeten untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian

antara penerapan sistem mutu oleh pelaku usaha dengan peraturanf

ketentuan dalam rangka memberi jaminan mutu dan keamanan hasil

perikanan;

0.2. Sistem jaminan mutu dan keamanan adalah upaya pencegahan yang

harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan

pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu

dan aman bagi kesehatan manusia;

0.3. Penanganan adalah sebagian atau keseluruhan dari rangkaian kegiatan

dan/atau perlakuan terhadap ikan dimulai dari penerimaan,

penyiangan, pemotongan, pencucian, sortasi, pembekuan, pengemasan,

penyimpanan, dan pendistribusian;

4.

5.



0"4. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan danf atau perlakuan dari bahan

baku ikan melalui proses pernanasan, pengasapan, penggaraman)

fermentasi, pengeringan, marinating, ekstraksi, ekstrusi, atau

kombinasi antara proses-proses tersebut sampai menjadi produk akhir

untuk konsumsi manusia;

0.5. Distribusi adalah rangkaian kegiatan penyaluran hasil perikanan dari

suatu tempat ke tempat lain dengan cara atau sarana angkutan apapun

untuk tujuan produksi, peredaran dan/atau perdagangan termasuk

menampung sementara sebelum diangkut ke tempat tertentu untuk

dipasarkan danf atau diolah lebih lanjut;

0.6. Cara Penanganan lkan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPIB

adalah pedoman dan tata cara penanganan ikan yang baik untuk

memenuhi persyaratan jaminan muttl dan keamanan hasil perikanan;

0.7. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerbitan

sertifikat terhadap penerapan cara penanganan ikan yang baik sesuai

persyaratan yang ditetapkan;

0"8. Sertifikat Hasil Inspeksi CPIB adalah sertifikat yang diberikan kepada

Unit pengumpul/ supplier sebagai bukti hasil inspeksi yang

menyatakan bahwa suatu Unit pengumpul/ supplier telah menerapkan

secara konsisten persyaratan cara penanganan ikan yang baik;

0.9. Unit pengumpul/ Supplier adalah unit penanganan dan/atau

pengolahan milik badan usaha atau perorangan/kelompok yang

mempunyai badan hukum yang melakukan penanganan dan/atau

pengolahan yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan;

0.10. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap penerapan CPIB pada Unit

Pengumpulf Supplier berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor S2A1IKEPMEN-KP/ 2OI3 tentang Persyaratan Jaminan

Mutu Can Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi,

Pengolahan dan Distribusi pada BAB II, E, dan G;

0.1 1. Inspektur Mutu adalah pegawai negeri yang mempunyai

kompetensi melakukan kegiatan inspeksi, verifikasi, surveilen, dan

pengambilan contoh dalarn rangka pengendalian sistem jaminan mutu

dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Badan

Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

selaku Otoritas Kompeten.



6. Informasi Umum

6.1. Setiap Unit pengumpul/ Supplier yang mempunyai unit penanganan

dan/atau pengolahan milik badan usaha atau perorangan/kelompok

yang mempunyai badan hukum yang melakukan penanganan dan/atau

pengolahan yang memasok bahan baku ke unit pengolahan ikan harus

memenuhi persyaratan CPIB seperti diuraikan pada butir 8;

6.2. Ruang iingkup pelaksanaan Inspeksi terbatas pada Unit Pengumpul/

Supplier yang melakukan sebagian atau keseluruhan kegiatan

penerimaan, penyiangan, pemotongan, pencucian, sortasi, pembekuan,

pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian;

6. 3.Pengendalian penerapan CPIB pada Unit Pengumpul/ Supplier yang

melakukan kegiatan penanganan dan atau pengolahan dilakukan

melalui Inspeksi dalam rangka sertifikasi penerapan HACCP;

6.4.Sertifkat Hasil Inspeksi CPIB diterbitkan oleh Kepala UPT KIPM atas

nama Otoritas Kompeten terhadap Unit Pengumpull Supplier yang

secara konsisten menerapkan persyaratan.

6.5.Sertifikat Hasil Inspeksi CPIB berlaku selama 3 tahun dan diverifikasi

setiap tahun oleh UPT KIPM.

6. 6.UPf KIPM melakukan monitoring penerapan CPIB kepada suplier
perorangan secara reguler minimum 2 kali setahun

7. Persyaratan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIBI

T.L Untt pengumpul/ supplier harus memperhatikan jenis ikan tertentu

yang dilarang atau memerlukan persyaratan tertentu yang dipasarkan

untuk konsumsi manusia, misalnya :

7 .1"1. Ikan beracun yang berasal family Tetraodontidae, Molidae,

Dio dontidae o C antLtig asteridae; dan

7.7.2. Produk hasil perikanan yang mengandung toksin ciguatera dan

kekerangan yang mengandung toksin hayati misalnya : Paralgtic

Shellfish Poisoning (PSP), Diarethic Shelffish Foisoning (DSP),

Amnestic Shellfish Poisoning (ASP), Neurotic Shellfish Poisoning

(NSP).

7.2. Unit pengumpull supplier dilarang menggunakan bahan tambahan

pangan yang tidak dlizinkan sesuai ketentuan perundang-undangan;

7.3. Unit pengumpul/ supplier hanya boleh menggunakan bahan kimia atau

sejenisnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7.4. Unit pengumpul/ supplier yang menangani produk segar harus

mempunyai sarana pendinginan yang mampu mempertahankan suhu
produk pada titik leleh es'



7.5. Unit pengumpul/ supplier yang rnenangani produk beku harus

mempunyai sarana :

7.5.I. Pembekuan yang n'Iampu menurunkan suhu secara cepat

sehingga mencapai suhu pusat - 18'C; dan

7,5.2. Penyimpanan beku (cold storageJ yang rnampu menjaga suhu

pusat produk - 18"C atau lebih rendah.

8. Persyaratan Lokasi Dan Bangunan

8.1. Lokasi

Unit pengumpul/ supplier harus memenuhi persyaratan lokasi sebagai

berikut :

8.1.1.Unit pengumpul/ supplier harus dibangun di lokasi yang tidak

tercemar dan dapat diakses untuk melakukan pengendalian

mutu dan keamanan hasil perikanan; dan

8.1.2.Unit pengumpul/ supplier tidak diperbolehkan dibangun di

lingkungan pemukiman, kawasan industri atau kegiatan iain

yang dapat mencemari hasil perikanan yang ditangani, diproses

dan diolah.

a" 2. Bangunan

Unit pengumpul/ supplier harus memenuhi persyaratan fasilitas

bangunan minimal sebagai berikut :

8"2.1. Ruang kerja yang cukup untuk melakukan kegiatan dengan

kondisi higienis;

8.2.2.Bangunan harus mampu menghindari kontaminasi terhadap

hasil perikanan dan terpisah antara ruang penanganan hasil

perikanan yang bersih dan ruang penanganan hasil perikanan

yang kotor;

8.2.3" Bangunan harus dirancang dan ditata dengan konstruksi

sedemikian rupa untuk mendukung proses penanganan secara

higienis, cepat dan tepat;

8"2.4.Bangunan harus dirawat, dibersihkan, dan dipelihara secara

higienis;

8.2.5.Bangunan harus mampu meiindungi produk dari binatang

pengganggu dan potensi kontaminasi lainnya;

8.2.6.Ruangan yang digunakan untuk penanganan hasil perikanan

harus memenuhi persyaratan :



a) Lantai harus mempr.tnyai kontruksi kemiringan yang cukup,

kedap air, mudah dibersihkan dan disanitasi, serta dirancang

sedemikian rupa sehingga memudahkan pembuangan air;

b) Dinding harus rata permukaannya, mudah dibersihkan, kuat

dan kedap air;

c) Pintu terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibersihkan;

d) Ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup untuk menghindari

kondensasi; dan

e) Penerangan yang cukup, baik lampu maupun cahaya alami.

8.2.7 "Bangunan harus dilengkapi fasilitas untuk mendukung

kebersihan karyawan dengan konstruksi dan jumlah memadai

sebagai berikut:

a) Toilet tidak berhubungan langsung dengan mang penanganan

dan pengolahan;

b) Bak cuci kaki dan fasilitas cuci tangan yang mudah dijangkau

untuk digunakan sebelum, selama dan sesudah melakukan

penanganan dan pengolahan hasil perikanan; dan

c) Ruang tempat penyimpanan barang-barang karyawan (loker).

8.2.8.Memi1iki ruang atau tempat khusus untuk menyimpan es dan

bahan kebutuhan penanganan lainnya, misalnya bahan

pengemas.

8. 3. Peralatan dan Perlengkapan

8.3.1" Peralatan dan perlengkapan yang digunakan berhubungan

langsung dengan ikan harus dirancang dan terbuat dari bahan

tahan karat, tidak beracun, tidak menyerap arr, mudah

dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi terhadap hasil

perikanan;

8.3.2.Peralatan dan perlengkapan harus ditata sedemikian rupa pada

setiap tahapan proses untuk menjamin kelancaran, mencegah

kontaminasi silang dan mudah dibersihkan; dan

8.3.3. Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menangani

limbah yang dapat menyebabkan kontaminasi, harus diberi tanda

dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk

menangani ikan, bahan penolong, bahan tambahan pangan, serta

produk akhir.



8. +. Pekerja

8.4.L Pekerja yang melakukan kegiatan penanganan dan pengolahan

hasil perikanan harus sehat, tidak sedang mengalami luka, tidak

menderita penyakit menular atau menyebarkan kuman penyakit

menular;

8.4.2. Menggunakan pakaian dan perlengkapan kerja yang bersih dan

tutup kepala sehingga menutupi rambut secara sempurna;

8.4.3. Mencuci tangan sebelum memulai pekerjaan;

8.4"4.Tidak diperbolehkan merokok, meludah, makan dan minum di

area penanganan dan pengolahan produk;

8.4"5. Pekerja yang menangani produk tidak diperboiehkan

menggunakan asesoris, kosmetik, obat-obat luar, atau

melakukan tindakan yang dapat mengkontaminasi produk.

8. 5. Pest Control {Pengendalian Hewan Pengganggu)

8.5"1.Hewan pengganggu harus dicegah berkembang biak di unit
pengumpul/ supplier;

8.5.2. Hewan pengganggu harus dicegah untuk masuk ke unit
pengumpul/ supplier;

8.5.3. Unit pengumpul/ supplier memiliki program dan tindakan

menghilangkan hewan pengganggu

8. 6. Air dan Es

8.6. i " Pasokan air dan es memadai dan aman untuk digunakan;

8.6.2.Unit pengumpul/ supplier harus mencegah te4adi kontaminasi

antara air bersih dan air kotor.

8.7, Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan

8.7.L Produk Hidup

a) Produk hidup harus disimpan pada kolam/ bak air yang

mampLr mempertahankan ikan tetap hidup dengan rnemenuhi

kebutuhan oksigen, kualitas air dan kebersihan lingkungan;

b) Penanganan dihindarkan dari cemaran kimia dan kontaminasi

dari luar.

8.7 "2. Produk Segar

a) Produk segar yang sedang atau masih menunggu untuk

ditangani, dikemas dan/ atau dikirim, harus diberi es atau

disimpan di ruang dingin yang mampLr mempertahankan suhu

produk pada titik leleh es; dan

b) Penanganan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga

mencegah kontaminasi dan penurunan mutu.



8.

8.7.3. Produk Beku

a) Produk harus disimpan pada tempat yang mampu

mempertahankan suhu pusat produk - 18'C;

b) Bahan baku untuk tujuan pengalengan dapat digunakan

pembekuan air garam sepanjang tidak lebih tinggi dari - 9'C;

dan

c) Disimpan pada ruang penyimpanan beku yang dilengkapi

dengan alat pencatatf perekam suhu yang mudah dibaca,

sensor suhu harus diletakkan di tempat yang suhunya paling

tinggi.

8.7.4. Produk Masak

a) Setiap pemasakan harus diikuti pendinginan cepat, arr yang

digunakan untuk pemasakan harus air minum atau air laut

bersih. Apabila tidak menggunakan metode pengawetan lain,

pendinginan harus dilakukan terus sampai suhunya

mendekati titik leleh es;

b) Pembuangan kulit atau pengambilan daging harus dilakukan

secara higienis untuk mencegah kontaminasi produk. Apabila

dilakukan dengan menggunakan tangan, pekerja harus

mencuci tangan dan semua peralatan harus dibersihkan

dengan baik. Apabila menggunakan mesin harus dibersihkan

secara teratur dan disanitasi setiap selesai bekerja

c) Setiap Unit pengumpul/ supplier secara teratur harus

melakukan uji mikrobiologi terhadap hasil produksinya sesuai

dengan standar yang berlaku;

8. Pengepakan dan Pelabelan

8.8.1.Pengepakan harus dilakukan pada kondisi yang higienis untuk

menghindari kontaminasi pada hasil perikanan;

8.8.2. Bahan pengepak harus memenuhi persyaratan higiene yaitu :

a) Tidak boleh mempengaruhi karateristik organoleptik dari hasil

perikanan;

b) Tidak boleh menjadi sumber kontaminasi yang

membahayakan kesehatan manusia; dan

c) Harus cukup kuat melindungi hasil perikanan.

8.8.3. Bahan pengepakan tidak boleh digunakan kembali kecuali wadah

tertentu yang terbuat dari bahan yang kedap arr, halus, dan

tahan karat:



8.8"4. Bahan pengepakan yang digunakan untuk produk segar yang di-

es harus dilengkapi dengan saluran pembuangan untuk air

lelehan;

8.8.5. Untuk tujuan pengawasan ketelusuran (traceabilitg) produk,

digunakan label (untuk produk yang dikemas) atau dokumen

yang menyertai (untuk produk yang tidak dikemas), adapun

informasi tersebut mencakup :

a) Asal dan jenis produk yang dapat ditulis secara lengkap atau

singkatan dengan menggunakan huruf besar; dan

b) Nama dan nomor registrasi unit pengumpul/ supplier"

8.8.6.Memperhatikan persyaratan pelabelan untuk produk-produk

perikanan tertentu misalnya yang beracun (poisoning) atau

memerlukan persyaratan tertentu untuk dikonsumsi.

8. 9. Distribusi Hasil Perikanan

8.9.1. Distribusi hasil perikanan yang menggunakan sarana

transportasl :

a) Harus bersih dan mampu menghindari kontaminasi;

b) Didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak produk, di

mana permukannya harus rata, mudah dibersihkan, dan

disanitasi:

c) Apabila menggunakan es sebagai pendingin, harus dilengkapi

saluran pembuangan untuk menjamin lelehan es tidak

menggenangi produk;

d) Dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu tetap terjaga selama

pengangkutan; dan

e) Mampu melindungi produk dari resiko penurunan mutu"

8.g.2.Sarana berupa kendaraan pengangkut tidak digunakan untuk
tujuan lain secara bersamaan, untuk menghindari kontaminasi

hasil perikanan;

8.9.3. Apabila kendaraan pengangkut digunakan untuk mengangkut

produk lain secara bersamaan, harus dipisahkan dan dijamin

kebersihannya agar tidak mengkontaminasi hasil perikanan;

8.9.4.Pengangkutan hasil perikanan tidak boleh dicampur dengan

produk lain yang dapat mengakibatkan kontaminasi atau

mempengaruhi higiene, kecuali produk tersebut dikemas

sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi produk tersebut;

dan



8.9.5. Pengangkutan hasil perikanan dalam keadaan hidup harus

mampu mempertahankan hasil perikanan tersebut tetap terjaga

kondisi hidup.

9" Prosedur Inspeksi dan Sertifikasi CPIB

9.1" Prosedur Inspeksi

9. 1. 1. Informasi Kepada Unit Pengumpul/Suplier

a) UPT KIPM melakukan identifikasi terhadap Unit Pengumpul

/suplier baik perorangan maupun yang berbadan usaha yang

akan memasok ke UPI /pasar di wilayah kerjanya;

b) UPT KIPM membuat program inspeksi untuk semua unit
pengumpul/suplier yang berbadan usaha setiap tahun;

c) Kepala UPI KIPM menginformasikan rencana inspeksi dan

sertifikasi CPIB kepada Penanggung Jawab Unit
Pengumpul/ Suplier minimal 1 minggu sebelum tanggal

pelaksanaan;

d) UPT KIPM melakukan inspeksi sesuai program;

9.L2 " Persiapan Inspeksi

a) Kepala UPT KIPM menugaskan inspektur mu.tu untuk
melakukan inspeksi daiam rangka penerbitan sertifikat CPIB

pada Suplier sesuai dengan program inspeksi tahunan yang

telah dibuat.

b) Kepala bagian yang menangani pengendaiian mutu/ Inspektur

mutu membuat perencanaan inspeksi unit pengumpul/suplier
yang didisain fleksibel untuk memungkinkan adanya

perubahan selama inspeksi, antara lain melakukan:

i. Identifikasi tujuan dan ruang lingkup

ii. Identifikasi pihak yang bertanggung jawab langsung yang

berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup

iii. Identifikasi dokumen yang digunakan sebagai acuan

iv. Identifikasi tim inspektur mutu

v. Waktu dan tempat pelaksanaan

vi. Identifikasi organisasi unit pengumpul yang akan

diinspeksi

vii. Perkiraan waktu dan lamanya

viii. Jadwal pertemuan dengan pihak unit pengumpul/suplier

c) Inspektur mutu menyiapkan dokumen yang mencakup:

i. Petunjuk teknis Inspeksi CPIB
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ii. Dokumen acuanf standar/regulasi

iii. Surat penugasan inspeksi (Form 1|

iv. Daftar isian (cheklist) (Form 2|

v. Form Data Umum {Form 3}

vi" Form Daftar hadir pertemuan pembukaan dan /penutupan
(Form 4)

vii. Form Laporan temuan ketidaksesuaian (Form 5)

viii. Form laporan tindakan perbaikan {Form 6)

d) Sebelum melakukan inspeksi, Inspektur mutu melakukan

review terhadap informasi yang berkaitan dengan Unit

Pengumpull suplier yang akan dikunjungi mencakup:

i. Rekaman laporan inspeksi terakhir untuk menentukan

apakah sistem yang terdokumentasi telah memenuhi

persyaratan;

ii. Riwayat penerapan CPIB di Unit Pengumpul/suplier.

e) Inspektur Mutu mencatat secara khusus hasil review dokumen

misalnya kesesuaian data dan informasi tentang

defisiensi/kekurangan dari hasil inspeksi terakhir, temuan

yang belum selesai ditindak lanjuti, dll.

9. 1.3. Pelaksanaan Inspeksi Unit Pengumpul/Suplier

a) Pertemuan Pembukaan

Ketua tim inspeksi memimpin pertemuan pembukaan antara

tim inspektur mutu dan manajemen Unit Pengumpui/Suplier

dengan tujuan:

i. Memperkenalkan tim inspektur mutu;

ii. Pengisian daftar hadir;

iii. Konfirmasi tujuan dan ruang lingkup;

iv" Identifikasi pihak yang bertanggungjawab langsung yang

terkait dengan tujuan dan ruang lingkup inspeksi;

v. Konfirmasi agenda inspeksi yang mencakup pemeriksaan

lapangan, peninjauan dokumen, perumusan temuan

inspeksi (Cauans meeting) dan pertemuan penutupan ;

vi. Konfirmasi petugas pendamping dan ruangan khusus

untuk bekerja;

vii. Konfirmasi ketersediaan dokumen dan rekaman;

viii. Konfirmasi bahwa inspektur mutu diwajibkan mengambil

foto sebagai bukti ketidak sesuaian;
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Penjelasan dari pihak unit pengumpul/suplier mengenai
status penerapan sanitasi dan higiene termasuk adanya
perubahan.

b) Inspeksi Lapangan

i. Ketua tim Inspektur mutu mengatur pelaksanaan inspeksi
lapangan untuk memverifikasi apakah unit
pengumpul/suplier menerapkan sanitasi dan higiene sesuai
dengan persyaratan. Inspeksi mencakup pengecekan

terhadap penerapan persyaratan dasar (ssop/GMp) sesuai

checklist inspeksi .

ii. Inspektur mutu mencatat dan merekam bukti-bukti objektif
yang ditemukan pada saat inspeksi secara benar dan tepat
berdasarkan prinsip PLOR"

iii. Inspektur mutu memberitahukan wakil unit
pengumpul/suplier tentang temuan ketidaksesuaian pada

waktu peninjauan lapangan dan memberikan kesempatan

unit pengumpul/ suplier memberikan
argumentasi/sanggahan. Inspektur mutu harus
memastikan bahwa suatu ketidaksesuaian adalah temuan
yang sudah pasti tidak memenuhi persyaratan.

c) Pembahasan Hasil Temuan (cauans Meeting) dan pembuatan

laporan ketidak sesuaian

sebelum dilakukan pertemuan akhir dengan manajemen unit
pengumpul/suplier, tim inspektur mutu mengadakan

pertemuan tertutup untuk mendiskusi temuan dan evaluasi

ketidaksesuaian yang disampaikan oleh setiap anggota

inspektur mutu;

Temuan ketidak sesuaian ditulis dalam form temuan

ketidaksesuaian berdasarkan "PLOR" (Problem, Location,

Objectiue Efidience dan Referencel dan dituliskan secara jelas

dan tidak merupakan saran tentang tindakan yang perlu

diambil, tidak membingungkan atau ragu-ragu.

d) Pertemuan Akhir
Ketua tirn inspeksi memimpin pertemuan akhir dengan

manajemen unit pengumpul/suplier dan menyampaikan hal-

hal sebagai berikut:
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i. Terimakasih kepada unit pengumpul/suplier atas bantuan

dan kerjasama mereka;

ii. Presentasi temuan ketidaksesuaian;

iii. Ringkasan keseluruhan dan kesimpulan dari ketua tim;

iv. Memberikan kesempatan kepada pihak unit

pengumpul/suplier untuk memberikan tanggapan,

mendiskusikan, menyampaikan komentar pertanyaar',

klarifikasi dli:

v. meminta unit pengumpul/ suplier untuk menyampaikan

rencana dan tanggal pelaksanaan tindakan perbaikan yang

akan dilakukan serta di sepakati oleh tim inspektur mutu .

vi. Menyampaikan prosedur tindakan perbaikan sesuai

ketentuan

vii. Ketua tim inspeksi dan penanggungjawab unit

pengumpullsuplier menandatangani Daftar Temuan

Ketidaksesuaian.

9.2. Prosedur Sertifikasi CPIB

9.2.1 Verifikasi Tindakan Perbaikan

a) Unit Penanganan Ikan Suplier melakukan tindakan perbaikan

terhadap hasil temuan ketidaksesuaian selambat-lambatnya 1

(satu) bulan;

b) Apabila daiam kurun waktu dimaksud, Unit

pengumpul/suplier yang bersangkutan belum juga memenuhi

persyaratan maka Unit pengumpul/suplier diberikan

perpanjangan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan untuk

meiakukan tindakan perbaikan;

c) Ketua tim inspektur mutu melakukan verifikasi terhadap

tindakan perbaikan dan melaporkan hasil inspeksi kepada

Kepala UPT KIPM (form 6. Verifikasi tindakan perbaikan);

d) Apabila Unit Pengumpul/Suplier tidak melakukan tindakan

perbaikan sampai batas waktu yang telah disepakati, maka

kepala UFrf KIPM tidak dapat menerbitkan sertifikat CPIB;

e) UPT KIPM dapat menjadwalkan kembali untuk melakukan

inspeksi ulang;

f) Hasil sertifikasi dan monitoring dilaporkan kepada Otoritas

Kompeten pusat untuk dilakukan evaluasi;
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9.2.2

Apabila berdasarkan laporan hasil verifikasi tindakan

perbaikan unit pengumpul/suplier tidak memenuhi

persyaratan CPIB maka tidak boleh memasok ke UPl/pasar.

Penerbitan dan Pelaporan

Berdasarkan laporan hasil verifikasi tindakan perbaikan unit

pengumpul/suplier memenuhi persyaratan CPIB maka

Inspektur mutu mengajukan penerbitan sertifikat;

Kepala UPT KIPM menerbitkan sertifikat CPIB, dengan

persyaratan sebagai berikut:

i. Jenis kertas yang digunakan adalah concorde 90 Grlm2, A4

(210 x 297 rnm) berwarna putih tulang;

ii. Ditengah-tengah bagian atas lembar Sertifikat bergambar

logo Garuda berwarna polimas;

iii. Dibawah logo garuda terdapat tulisan Republik Indonesia,

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan karantina Ikan

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan

Sertifikat Hasil Inspeksi Cara Penanganan Ikan Yang Baik ,

seperti pada Iar:lrpiran 7;

iv. Stempel yang digunakan adalah stempel UPT KIPM;

v. Pengesahan dengan Tanda tangan Kepala UFrI KiPM.

UPT KIPM melakukan dokumentasi terhadap hasil kegiatan

inspeksi dan sertifikat yang telah diterbikan secara baik;

UPT KIPM melakukan survailen terhadap penerapan

persyaratan CPIB oleh unit pengumpul/suplier yang

bersertifikat setiap tahun dan dilaporkan ke Otoritas

Kompeten;

a)

b)

c)

d)
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Form 1 : Surat Penugasan Inspeksi

1 oToRITAS KOMPETEN

r{":* BADAN I(ARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
,\€i2, KEAMANAN HAsIL PERIKANAN

Nomor :

Lampiran :1(Satu) Lembar

Hal : Inspeksi CPIB pada Unit Pengumpul/Suplier

Yth. Pimpinan YT I CV lVDlbapak.

Dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan
nomor S2aIKEPMEN-KPI2Arc tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan Dan Distribusi",
maka kami menugaskan inspektur mutu. untuk melakukan kegiatan
inspeksi unit pengumpul/suplier dalam rangka penerbitan sertifikat CPIB pada
Suplier di PTICVlUD/Bapak .. Pada tanggal ..... s/d 20.., dengan
nama sebagai berikut :

fili :::,rii| il

"N&, xeeia;;
1I

(ketua tim) Inspeksi Unit
Pengumpull Suplier dalam
rangka penerbitan sertifikat
CPIB pada Suplier2

(anggota)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala UPT KIPM.

Tembusan :

Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
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Form 2 : Daftar isian lcheklistl
Kuisioner

Penilaian Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIBI pada Unit Pengumpul/Suplier
Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor S2aIKFPMEN-

KP 1201-3 Tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi

1. Persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

URAIAN Dasar
Hukum

Kesesuaian Keteranga
n

1.1 Apakah Unit pengumpul/ supplier
memperhatikan jenis ikan tertentu
yang dilarang atau memerlukan
persyaratan tertentu yang dipasarkan
untuk konsumsi manusia ?

s2p'lKEP
MEN-

KP I 2Or3
BAB II,
E.1.b

Ya Tida
k

r.2 Apakah Unit pengumpul/ supplier
menggunakan bahan tambahan pangan
yang tidak dttzinkan sesuai ketentuan
perundang-undangan?

s2A/KE.P
MEN-

KP I 2Or3
BAB II,
E. 1.c

Ya Tida
k

Apakah Unit pengumpul/ supplier
hanya menggunakan bahan kimia atau
sejenisnya yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan?

a( Ya Tida
k

T,4 Apakah Unit pengumpul/ supplier yang
menangani produk segar mempunyai
sarana pendinginan yang mampu
mempertahankan suhu produk pada
titik leleh es ?

(( Ya Tida
k

1.5 Apakah Unit pengumpul/ supplier yang
menangani produk beku mempunyai
sarana pembekuan yang mampu
menurunkan suhu secara cepat
sehinsea mencapai suhu pusat - 18'C ?

(( Ya Tida
k

7.6 Apakah Unit pengumpul/ supplier yang
menangani produk beku mempunyai
sarana penyimpanan beku (cold
storage) yang mampu menjaga suhu
ousat oroduk - 18'C atau lebih rendah?

((
Ya Tida

k

2. Persyaratan Lokasi dan bangunan

URAIAN Dasar
Hukum Kesesuaian Keteranga

n
2.r. Lokasi s2AlKEP

MEN-
KP / 2Or3
BAB II,
8.2.a

2.1.
1.

Apakah unit pengumpul/ supplier
dibangun di lokasi yang tidak
tercemar dan dapat diakses untuk
melakukan pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan?

Ya Tida
k

to



2.r.
2.

Apakah Unit pengumpul/ supplier
dibangun di lingkungan pemukiman,
kawasan industri atau kegiatan lain
yang dapat mencemari hasil
perikanan yang ditangani, diproses
dan diolah

(( Ya Tida
k

2.2 Banqunan
2.2.
1
I

Apakah bangunan unit pengumpui/
supplier mempunyai ruang kerja yang
cukup untuk melakukan kegiatan
densan kondisi hieienis?

a(

Ya Tida
k

2.2 "

2
Apakah bangunan mampu
menghindari kontaminasi terhadap
hasil perikanan dan terpisah antara
ruang penanganan hasil perikanan
yang bersih dan ruang penanganan
hasil perikanan vanq kotor?

((
Ya Tida

k

2.2. Apakah bangunan dirancang dan
ditata dengan konstruksi sedemikian
rllpa untuk mendukung proses
penanganan secara higienis, cepat
dan tepat?

aa

Ya Tida
k

2.2.
4

Apakah bangunan dirawat,
dibersihkan, dan dipelihara secara
hisienis?

a4

Ya Tida
k

2.2.
q

Apakah bangunan mampu melindungi
produk dari binatang pengganggu dan
potensi kontaminasi lainnya?

1a

Ya Tida
k

2.2.
6.a.

Apakah bangunan mempunyai
ruangan yang digunakan untuk
penanganan hasil perikanan dengan
lantai mempunyai kontruksi
kemiringan yang cukup, kedap air,
mudah dibersihkan dan disanitasi,
serta dirancang sedemikian rupa
sehingga memudahkan pembuangan
anr?

aa

LA Tida
k

2.2.
6.b.

Apakah bangunan mempunyai
ruangan yang digunakan untuk
penanganan hasil perikanan dengan
dinding rata permukaannya, mudah
dibersihkan. kuat dan kedap air?

aa

Ya Tida
k

2.2.
6.c.

Apakah bangunan mempunyai
ruangan yang digunakan untuk
penanganan hasil perikanan dengan
pintu terbuat dari bahan yang kuat
dan mudah dibersihkan?

(a

Ya Tida
k

2.2.
6.d.

Apakah bangunan mempunyai
ruangan yang digunakan untuk
penanganan hasil perikanan dengan
ventilasi dan sirkulasi udara yang
cukup untuk menghindari
kondensasi?

a(

Ya Tida
k

2.2.
6.e.

Apakah bangunan mempunyai
ruangan yang digunakan untuk
penanqanan hasil perikanan denqan

((

Ya Tida
k
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penerangan yang cukup, baik lampu
maupun cahava alami?

2.2.
I .4"

Apakah bangunan diiengkapi fasilitas
untuk mendukung kebersihan
karyawan dengan jumlah dan
konstruksi toilet tidak berhubungan
langsung dengan ruang penanganan
dan pengolahan?

Ya Tida
k

2.2.
7.b.

Apakah bangunan dilengkapi fasilitas
untuk mendukung kebersihan
karyawan berupa bak cuci kaki dan
fasilitas cuci tangan yang mudah
dijangkau untuk digunakan sebelum,
selama dan sesudah melakukan
penanganan dan pengolahan hasil
perikanan?

((
Ya Tida

k

2.2. Apakah bangunan dilengkapi fasilitas
untuk mendukung kebersihan
karyawan berupa ruang tempat
penyimpanan barang-barang
karyawan 0oker)?

aa Ya Tida
k

2.2.
8.

Apakah bangunan memiliki ruang
atau tempat khusus untuk
menyimpan es dan bahan kebutuhan
penanganan lainnya, misalnya bahan
pengemas

aa Ya Tida
k

3. Peralatan dan Perlengkapan

URAIAN Dasar
Hukum

Kesesuaia
n

Keterang
an

3.1 Apakah peralatan dan perlengkapan
yang digunakan berhubungan
langsung dengan ikan dirancang dan
terbuat dari bahan tahan karat. tidak
beracun, tidak menyerap air, mudah
dibersihkan dan tidak menyebabkan
kontaminasi terhadap hasil
perikanan?

S2AlKEP
MEN-

KP I 2013
BAB II,

E.3.

Ya Tida
k

3.2. Apakah peralatan dan perlengkapan
ditata sedernikian rupa pada setiap
tahapan proses untuk menjamin
kelancaran, mencegah kontaminasi
silang dan mudah dibersihkan?

aa Ya Tida
k

J,J Apakah Peralatan dan perlengkapan
yang digunakan untuk menangani
limbah yang dapat menyebabkan
kontaminasi, harus diberi tanda dan
dipisahkan dengan jelas su.paya tidak
dipergunakan untuk menangani ikan,
bahan penolong, bahan tambahan
pangan, serta produk akhir?

(( Ya Tida
k
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4. Pekerja

5. Pesf, Control (Pengendalian Hewan Penggangguf

6. Air dan Es

URAIAN Dasar
Hukum

Kesesuaian Keterang
an

4.r. Apakah pekerja yang melakukan
kegiatan penanganan dan pengolahan
hasil perikanan sehat, tidak sedang
mengalami luka, tidak menderita
penyakit menular atau menyebarkan
kuman penyakit menular ?

szhlKeY
MEN-

KP/2013
BAB II,

n1

Ya Tidak

4.2. Apakah pekerja menggunakan
pakaian dan perlengkapan kerja yang
bersih dan tutup kepala sehingga
menutupi rambut secara sempurna?

aa

Ya Tidak

4.3. Apakah pekerja mencuci tangan
sebelum memulai pekerjaan?

((

Ya Tidak

4.4. Apakah pekerja tidak diperbolehkan
merokok, meludah, makan dan
minum di area penanganan dan
pengolahan produk?

aa

Ya Tidak

4.5. Apakah pekerja yang menangani
produk tidak diperbolehkan
menggunakan asesoris, kosmetik,
obat-obat luar, atau melakukan
tindakan yang dapat
mengkontaminasi produk ?

Ya Tidak

URAIAN Dasar
Hukum

Kesesuaian Keterangan

5.1. Apakah hewan pengganggu dicegah
berkembang biak di unit pengumpul/
supplier?

s2Al KEP
MEN-

KP/2013

Ya Tidak

5.2 Apakah hewan pengganggu dicegah
untuk masuk ke unit pengumpul/
surrplier ?

((

Ya Tidak

5"3. Apakah unit pengumpull supplier
memiliki program dan tindakan
menehilanskan hewan pengganggu ?

Ya Tidak

URAIAN Dasar
Hukum

Kesesuaian Keterangan

6.r Apakah pasokan air dan es memadai
dan aman untuk dieunakan ?

S2AlKWP
MPN-

KP I 2OL3
ya Tidak

6.2. Apakah unit pengumpul/ supplier
mencegah terjadi kontaminasi antara
air bersih dan air kotor?

(a ya Tidak
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7. Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan

URAIAN Dasar
Hukum

Kesesuaian Keterangan

7.L. Apakah pada produk hidup disimpan
pada kolaml bak aLr yang mampu
mempertahankan ikan tetap hidup
dengan memenuhi kebutuhan
oksigen, kualitas air dan kebersihan
linskunsan?

52A1KEP
MtrN-

r<P lzars
BAB II,

E(

ya Tidak

7.2. Apakah pada produk hidup
penanganan dihindarkan dari
cemaran kimia dan kontaminasi dari
luar?

(( Ya Tidak

7.3. Apakah pada produk segar yan,g
sedang atau masih menunggu untuk
ditangani, dikemas danl atau dikirim,
diberi es atau disimpan di ruang
dingin yang mampu mempertahankan
suhu produk pada titik leleh es ?

{( Ya Tidak

'74 Apakah pada produk segar
penanganan dilakukan sedemikian
rupa sehingga mencegah kontaminasi
dan penurunan mutu?

ya Tidak

7.5 Apakah pada produk beku disimpan
pada tempat yang mampu
mempertahankan suhu pusat produk
- 18'C?

ya Tidak

7.6 Apakah pada produk beku bahan
baku untuk tujuan pengalengan
digunakan pembekuan air garam
sepanjang tidak lebih tinggi dari
9"C?

Ja Tidak

7V Apakah pada produk beku disimpan
pada ruang penyimpanan beku yang
dilengkapi dengan alat pencatatf
perekam suhu yang mudah dibaca,
sensor suhu yang diletakkan di
tempat yang suhunya paling tinggi?

ya Tidak

7.8 Apakah pada produk masak pada
setiap pemasakan diikuti pendinginan
cepat, dengan air yang digunakan
untuk pemasakan harus air minum
atau air laut bersih ? dan Apabila
tidak menggunakan metode
pengawetan lain, apakah pendinginan
dilakukan terus sampai suhunya
mendekati titik leleh es ?

{( ya Tidak

7.9 Apakah pada produk masak
pembuangan kulit atau pengambilan
daging dilakukan secara higienis
untuk mencegah kontaminasi
produk? dan apabila dilakukan
dengan menggunakan tangan, apakah
rrekeria mencuci tangan dan semu.a

(( ya Tidak
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peralatan dibersihkan dengan baik?
dan apabila menggunakan mesin
apakah dibersihkan secara teratur
dan disanitasi setiap selesai bekeria ?

7.1
0.

Apakah pada produk masak unit
pengumpul/ supplier secara teratur
melakukan uji mikrobiologi terhadap
hasil produksinya sesuai dengan
standar yang beriaku?

4 ya Tidak

8. Pengepakan dan Pelabelan

URAIAN Dasar
Hukum

Kesesuaian Keterangan

8.1. Apakah pengepakan dilakukan pada
kondisi yang higienis untuk
menghindari kontaminasi pada hasil
perikanan?

s2l'llKnP
MtrN_

Kp I 2}rc
BAB iI,

F-<

ya Tidak

8.2.a. Apakah bahan pengepak memenuhi
persyaratan higiene dan tidak
mempengaruhi karateristik
organoleptik dari hasil perikanan?

(( ya Tidak

8.2.b Apakah bahan pengepak memenuhi
persyaratan higiene dan tidak menjadi
sumber kontaminasi yang
membahayakan kesehatan manusia ?

a( ya Tidak

8.2"c Apakah bahan pengepak memenuhi
persyaratan higiene dan cukup kuat
melindungi hasil perikanan

ya Tidak

8.3 Apakah bahan pengepakan tidak
digunakan kembali kecuali wadah
tertentu yang terbuat dari bahan yang
kedap air, halus, dan tahan karat?

(( ya Tidak

8.4. Apakah bahan pengepakan yang
digunakan untuk produk segar yang
di-es dilengkapi dengan saluran
pembuangan untuk air lelehan?

ya Tidak

8.5 Apakah untuk tujuan pengawasan
ketelusuran (traceabilitg) produk,
digunakan iabel (untuk produk yang
dikemas) atau dokumen yang
menyertai (untuk produk yang tidak
dikemas) sudah mencakup informasi
Asal dan jenis produk, Nama dan
nomor registrasi unit pengumpul/
supplier?

ya Tidak

8.6 Apakah persyaratan pelabelan untuk
produk-produk perikanan beracun
(ltoisoning) sudah tercantum?

aa ya Tidak
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9. Distribusi Hasil Perikanan

URAIAN Dasar
Hukum

Kesesuaian Keterangan

9.1.a Apakah distribusi hasil perikanan
yang menggunakan sarana
transportasi bersih dan mampu
menghindari kontaminasi?

52A/KEP
MEN-

KP/2013

ya Tidak

9.1.b Apakah distribusi hasil perikanan
yang menggunakan sarana
transportasi di desain sedemikian
rupa sehingga tidak merusak produk,
permukannya rata, mudah
dibersihkan dan disanitasi?

ya Tidak

9.1.c Apakah distribusi hasil perikanan
yang menggunakan sarana
transportasi menggunakan es sebagai
pendingin, dilengkapi saluran
pembuangan untuk menjamin lelehan
es tidak menggenangi produk?

a( ya Tidak

9.1.d Apakah distribusi hasil perikanan
yang menggunakan sarana
transportasi dilengkapi peralatan
untuk menjaga suhu tetap terjaga
seiama pengangkutan?

a( ya Tidak

9.1.e Apakah distribusi hasil perikanan
yang menggunakan sarana
transportasi mampu melindungi
produk dari resiko penurunan mutu?

( ya Tidak

9 .2. Apakah sarana kendaraan
pengangkut digunakan untuk tujuan
lain secara bersamaan?

(( ya Tidak

U< Apabila kendaraan pengangkut
digunakan untuk mengangkut produk
lain secara bersamaan, apakah sudah
dipisahkan dan dijamin
kebersihannya agar tidak
mengkontaminasi hasil perikanan?

a( ya Tidak

9.4 Apakah pengangkutan hasil
perikanan dicampur dengan produk
lain yang dapat mengakibatkan
kontaminasi atau mempengaruhi
higiene, kecuali produk tersebut
dikemas sedemikian rupa, sehingga
mampu melindungi produk tersebut?

C( ya Tidak
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9.5 Apakah pengangkutan hasii
perikanan dalam keadaan hidup
mampu mempertahankan hasil
perikanan tetap terjaga kondisi
hiduo?

(6

J<L Tidak
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OTORITAS KOMPETEN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN

KEAMANAN HASIL PERI{ANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERII(ANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 1O110
Telp. (0211 3519O7O (Hunting), Fax. (O211 35OO149,

Kotak Pos 413O JKP 1OO41

Form3:DataUmum

TIM INSPEKTUR

DATA UMUM
UNIT PENGUMPUL/ SUPLIER

(Baru/Lama)*

1.

2.

J.

: 1.

No. Reg

No. Reg

No. Reg

*Coret Aang tidak perlu
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A. DATA UMUM UNIT PENGUMPUL/SUPLIER

I!"

Nama Unit
Pemgumpul/ Supl
ier

2.

a. Alamat
Kantor

Telp : Fax. E-mail

b. Alamat Unit
Pengumpul

Telo: Fax. E-mail

c. Contact Person
Nama
Jabatan
TelplHp E-mail

3.

Jenis Produk
(sesuai jenis
produk yang
dinilai)

a. c. e.

b. d. f.

4.

Kapasitas :

A. Produksi

B. Cold Storase

Terpasang (ton) Realisasi (ton/hari)

5"

Tujuan Supiier
a. Unit Pengolah
Ikan

Jenis produk o

b. Pasar
Jenis Produk UPI o/o

6.

Jumlah
Karyawan
a. Tenaga Tetap
b. Tenaga Harian
c. Tenaga
Borongan

Laki-laki Peremouan
Penanganan Administrasi Penansanan Administrasi

n Asai Bahan Baku

A. HasiL tangkapan/ budidaya

Dari perairan/lokasiB.

9, Kebutuhan es Ton/hari

l0 Asal es a. Pembelian dari

l1 Bentuk es Balok/ curat I tube llain-lain*

T2 Penggunaan es

a. Penanganan ton
b. Penyimpanan sementara

ton
c" Distribusi ton
d. Pensolahan ton
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1a

Nama Unit
Pensumoul/Sunlier

Alamat Unit
Pengumpul/Suplier

2

Nama Unit
Pengumpul/ Suplier

Alamat Unit
Pengumpul/Suplier

Nama Unit
Pensumoul/Suolier

Alamat Unit
Pengumpul/Suplier

AT

Nama Unit
Pensumpul/Suplier

Alamat Unit
Pengumpul/Suplier

5

Nama Unit
Pensumpui/Suplier
Alamat Unit
Pensumoul/Suolier

B. DATA Unit Pengumpul/Suplier dengan kepemilikan yang sama

Mengetahui,

Ketua Tim Inspeksi
Pengumpul/Suplier

Pimpinan Unit
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Form4:DaftarHadir

DAFTAR HADIR PERTEMUAN
PEMBUKAAN / PENUTUPAN

KEGIATAN INSPEKSI UNIT PENGUMPUL/ SUPLIER

OTORITAS KOMPETEN
BADAN I{ARANTINA II{AN, PENGENDALIAN MUTU DAN

KEAMANAN HASIL PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta 1O110
Telp. (0211 3519O7O (Huntingf , Fax. (0211 35OO149, Kotak Pos 4130

JKP 10041
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OTORITAS KOMPETEN
BADAN I(ARANTINA II(AN, PENGENDALIAN MUTU DAN

KEAMANAN HASIL PERII{ANAN

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN/PENUTUPAN*

Nama Unit Pengumpul/suplier
Alamat
Tanggal

* Coret Sesuai Kegiatan Pertemuan
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Form 5 : Laporan Temuan Ketidaksesuaian

DAFTAR TEMUAN
KETIDAKSESUAIAN

unit pengumPul/ suPlier

OTORITAS KOMPETEN
BADAN I{ARANTINA II(AN, PENGENDALIAN MUTU DAN

KEAMANAN HASIL PERII(ANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERII(ANAN

Jalan Medan Merdeka Timur No"16 Jakarta 1O110
Telp. (o2u 3519O7O (Hunting), Fax. {o211 35OO149, Kotak Pos 4130

rKP 10041

-{*,- OTORITAS KOMPETEN
r"W BADAN KARANTINA II{AN, PENGENDALIAN MUTU'\SZ DAN

KEAMANAN HASIL PERIKANAN

DAFTAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN ( JVOJV.C O NFORMITIE S)

Nama Pengumpul/SuPlier:
Unit
Alamat :

No. Tlp :

No. :

Fax

Status Unit PengumPul:
(Baru f Larna)*
Tanggal Inspeksi :

Laooran No : dari

Jenis Produk :

1.

fikasi)*
2.
(Permohonan / Verifikasi) *

3.
( Permoho nan f Y errfikasi) *

(Permohonan/Verr

Pimpinan Unit
Tim Inspeksi
Ketua :

Anggota :

pengumpul/Suplier

No. Reg
No. Reg
No. Reg
No. Reg

llnspl
llnsp I
llnspl
/Insp/
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Temuan Ketidaksesuaian
lProblem. Location, Objective, Reference|

Acuan Keterangan

Rencana Penvelesaian Tindakan Perbaikan, Tanggal

Ketua Tim Inspeksi
Pimpinan Unit PengumPul/SuPlier

* Coret yang tidak perlu
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Form 6 : Laporan tindakan perbaikan

].

PROSEDUR PELAPORAN TINDAKAN PERBAIKAN
UNIT PENGUMPUL/ SUPTIER

Unit Pengumpul/Suplier yang sudah diinspeksi, wajib menyampaikan
Laporan Tindakan Perbaikan Unit Pengumput/Suplier (sebagaimana
format terlampir)sesuai dengan kesepakatan tanggal rencana penyelesaian
perbaikan yang tertera di dalam Daftar Temuan Ketidaksesuaian (Non-
Conformitles) yang sudah ditandatangani antara inspektur mutu dan pihak
Unit Pengumpul/ Suplier. Selain menyampaikan Laporan Tindakan
Perbaikan, Unit Pengumpul/Supiier juga melampirkan berkas pendukung
lainnya sebagai bukti tindakan perbaikan.
Pihak Unit Pengumpul/ Suplier menyampaikan Laporan Tindakan
Perbaikan Unit Pengumpul/Suplier dan berkas pendukung lainnya kepada
Inspektur Mutu dengan alamat:

Tel

2.

3,

4"

i-;

Pihak Unit Pengumpul/Suplier juga menyampaikanlmenembuskan Laporan
Tindakan Perbaikan, berkas pendukung lainnya kepada UpT Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan setempat.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik
(CPIB) berdasarkan Konsepsi HACCP pada suplier, Kepala uF"l Badan
menugaskan ketua tim inspektur mutu untuk melakukan verifikasi
tindakan perbaikan yang bersifat fisik dan melaporkan hasil verifikasi
kepada Kepala UPT KIPM dalam Lembar Berita Acara.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Inspeksi Cara Penanganan Ikan yang Baik
(CPIB) berdasarkan Konsepsi HACCp pada Suplier, -aka ,

A. Apabiia dalam kurun waktu dimaksud angka 1 atau selambat-lambatnya
1 (satu) bulan, unit Pengumpul/suplier yang bersangkutan belum j.rg"
memenuhi persyaratan, maka Unit pengumpul/Suplier diberikan
perpanjangan waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan untuk
melakukan tindakan perbaikan.

B. Apabila dalam kurun waktu dimaksud huruf a, Unit pengumpul/Suplier
bersangkutan belum juga dapat memenuhi persyaratan, maka
dinyatakan tidak lulus untuk Unit pengumpul/Suplier baru dan
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dibekukan sementara
sertifikat.

C. Sertifikat CPIB pada
diterbitkan.

untuk Unit PengumpuilSuplier perpanjangan

Suplier berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak

LAPORAN TINDAI(AN PERBAII{AN UNIT PENGUMPUL/ SUPLIER

Nama Unit Pengumpul/Suplier
Alamat Unit Pengumpul/ Suplier
Jenis Produk :

Tanggal Inspeksi :

Nama Inspektur Mutu
2.

: 1. (Inspektur Mutu) 3.
(Inspektur Mutu) 4.

(Inspektur Mutu)
(Inspektur Mutu)

No Temuan dan TindakanPerbaikan
1 Temuan :

Tindakan Perbaikan :

Lampiran :

Tgl Penyelesaian Perbaikan
Gb. Sebelum Perbaikan Gb. Sesudah Perbaikan

2 Temuan :

Tindakan Perbaikan :

Lampiran :

Tgl Penyelesaian Perbaikan
Gb. Sebelum Perbaikan Gb. Sesudah Perbaikan

3 Temuan :

Tindakan Perbaikan :

Lampiran :

Tgl Penyelesaian Perbaikan
Gb. Sebelum Perbaikan Gb. Sesudah Perbaikan

Tgi, Bulan, Tahun

Pimpinan Unit
Pengumpul/Suplier
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Tata Cara Pengisian
Format Laporan Tindakan Perbaikan Unit Pengumpul/Suplier

1. Unit Pengumpul/Suplier mengisi : nama Unit Pengumpul/Suplier, alamat
Unit Pengumpul/Suplier, jenis produk, tanggal inspeksi dan nama
inspektur mutu pada saat inspeksi.

2. Temuan : mengacu pada daftar temuan ketidaksesuaian (non-confirmities)
3. Tindakan perbaikan : pernyataan pihak Unit PengumpullSuplier

terhadap hasil tindakan perbaikan yang sudah dilaksanakan oleh Unit
Pengumpul/Suplier.

4. Lampiran : adalah berupa data/rekamanfdokumen yang dapat
mendukung gambar tindakan perbaikan (gb. Sesudah perbaikan) atau
tindakan perbaikan dari temuan ketidaksesuaian yang bersifat
administratif.

5. Tgl penyelesaian perbaikan : adalah tanggal pada saat perbaikan telah
dilakukan oleh Unit Pengumpul/Suplier sesuai dengan butir-butir
temuan ketidakse suaian.

6. Gb. Sebelum perbaikan :gb. Temuan ketidaksesuaian pada saat inspeksi.
7" Gb. Sesudah temuan : gb" Tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh

Unit Pengumpul/Suplier terhadap temuan ketidaksesuaian.
8. Ketentuan :

a. Setiap tindakan perbaikan Unit PengumpullSuplier yang bersifat fisik
dan operasional harus disertai dengan gambar sebelum perbaikan dan
gambar sesudah perbaikan.

b. Sedangkan perbaikan berupa datalrekaman/dokumen harus
dilengkapi oleh Unit Pengumpul/Suplier untuk tindakan yang bersifat
administrasi atau tindakan perbaikan untuk mendukung gb.temuan
yang bersifat fisik atau operasional.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN,

ttd.

NARMOKO PRASMADJI
Disalin sesuai dengan aslinya
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