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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan jangka 

menengah tahun 2015-2019, salah satunya adalah meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, dengan target 

pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) Perikanan di 

tahun 2015 sebesar 7,00%. 

Untuk mencapai hal tersebut, usaha pembudidayaan ikan di 

Indonesia harus berjalan secara konstruktif, dan mampu 

memproduksi dan menghasilkan ikan sesuai target yang 

direncanakan dengan kualitas yang baik. 

Agar produksi ikan di Indonesia dapat berhasil baik, ikan 

dan sentra budidaya ikan harus terbebas dari introduksi penyakit 

ikan eksotik, agar proses produksi berjalan optimal. 

Oleh karena itu pencegahan penyakit ikan eksotik menjadi 

sangat penting dalam rangka supporting usaha pembudidayaan 

ikan, untuk menghasilkan ikan sesuai target produksi yang 

direncanakan.  

B. Tujuan  

Menjadi pedoman bagi pusat karantina ikan dan Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) dalam melaksanakan 

upaya pencegahan masuknya penyakit ikan eksotik ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia. 

C. Sasaran 

Tercegahnya penyakit eksotik berdasarkan Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 26/KEPMEN-KP/2013 

agar tidak masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 

 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, 

PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN  

NOMOR        /KEP-BKIPM/2015 

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCEGAHAN PENYAKIT IKAN EKSOTIK KE 

DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
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D. Indikator Output 

Indikator kegiatan untuk tahun 2015 adalah tidak 

masuknya penyakit ikan eksotik sesuai dengan Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 26/KEPMEN-KP/2013 

sebanyak 26 (dua puluh enam) jenis yaitu: 

1. Spring viraemia of carp (SVC); 

2. Infectious pancreatic necrosis (IPN); 

3. Infectious haematopoeitic necrosis (IHN); 

4. Baculovirus penaei disease;  

5. White tail disease (WTD); 

6. Penaeus vanname nodavirus (PvNV); 

7. Monodon Slow Growth Syndrome (MSGS) atau Laem Singh 

Virus (LSNV) retinopathy; 

8. Bacterial Kidney Disease (BKD) Corynebacterial kidney 

disease Dee disease;  

9. Nocardiosis, Gill tuberculosis; 

10. Gaffkemia; 

11. Early Mortality Syndrome (EMS)/Acute Hepatopancreatic 

Necrosis Syndrome (AHPNS);  

12. Whirling Disease;  

13. Pleistophorosis; 

14. Heterosphorosis; 

15. Bonamiasis yang disebabkan oleh Bonamia exitiosa; 

16. Bonamiosos, Bonamiosis yang disebabkan oleh Bonamia 

ostreae; 

17. Haplopsporidiosis Seaside Organism (SSO) Disease/high 

salinity disease;  

18. Haplposporidiosis Multinucleate Sphere X (MSX) disease; 

19. Marteiliosis yang disebabkan oleh Marteilia refringens; 

20. Marteiliosis yang disebabkan oleh Marteilia sidneyii; 

21. Microcytosis (Denman Island disease atau microcell disease) 

yang disebabkan oleh Microcytos mackini; 

22. Microcytosis yang disebabkan oleh Microcytos roughley; 

23. Sand paper disesae / Swinging disease / Ichthyoponosis; 
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24. Branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiomyces 

sanguinis; 

25. Branchiomycosis yang disebabkan oleh Branchiomyces 

demigrans; 

26. Aphanomycosis / Crayfish Plaque.  

E. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina 

Hewan,  Ikan, dan Tumbuhan. (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3482); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang 

Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197); 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor PER. 13/MEN/2007 tentang Sistem Pemantauan Hama 

dan Penyakit Ikan Karantina; 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Untuk 

Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan 

Karantina Dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di 

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;  

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.16/MEN/2011 tentang Analisis Risiko Importasi Ikan dan 

Produk Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 444);  

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor PER. 10/MEN/20012 tentang Kewajiban Tambahan 

Karantina Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 502) 

7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 26/MEN-

KP/2013 tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit 

Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya. 
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II. MANUAL INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 

 

 

A. Nama Indikator 

Prosentase penyakit eksotik yang dicegah masuk ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia. 

B. Makna Indikator 

Prosentase jumlah penyakit ikan eksotik yang dicegah 

masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.   

C. Alasan Pemilihan Indikator 

Alasan pemilihan indikator adalah: 

- untuk apakah tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas 

karantina telah mampu menjadi filter bagi masuknya penyakit 

ikan eksotik. 

- untuk mengetahui prosentase tingkat keberhasilan pencegahan 

penyakit ikan eksotik yang dilakukan oleh petugas karantina 

melalui tindakan karantina.  

D. Perhitungan indikator 

Tindakan karantina mampu menjadi filter masuknya 

penyakit ikan eksotik apabila dilakukan pemeriksaan 

laboratorium terhadap sampel media pembawa, sesuai dengan 

jenis media pembawa dan seluruh target penyakit eksotik 

(berdasarkan Kepmen KP nomor 26/KEPMEN-KP/2013). 

Oleh karena itu, perhitungan indikatornya adalah jumlah 

penyakit ikan eksotik yang diperiksa dibagi jumlah target penyakit 

ikan eksotik berdasarkan Kepmen KP nomor 26/KEPMEN-

KP/2013 dikalikan seratus prosen, atau 

                             Jumlah penyakit eksotik diperiksa  
               ---------------------------------------------------------  x 100 % 

                    Jumlah penyakit eksotik (berdasarkan kepmen)  

Agar hasil pemeriksaan laboratorium diakui validitasnya, 

pemeriksaan terhadap media pembawa harus: 



  

5 

 

- Dilakukan oleh laboratorium yang telah terakreditasi, dan 

penyakit eksotik dimaksud masuk dalam ruang lingkup 

akreditasi; 

- Apabila penyakit eksotik tersebut belum termasuk dalam ruang 

lingkup akreditasi, dilakukan uji banding dengan 2 (dua) 

laboratorium berbeda, dengan hasil negatif sekurang-

kurangnya dari 2 (dua) laboratorium penguji. 

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencegahan 

penyakit ikan eksotik, terhadap media pembawa yang telah 

dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia (telah 

diterbitkan sertifikat pelepasan), dilakukan pemantauan pada 

periode waktu tertentu.  

Tingkat keberhasilan pencegahan penyakit eksotik dihitung 

dengan cara:  

       Jumlah penyakit ikan eksotik yang ditemukan 
 1  --------------------------------------------------------- x 100 % 
   Jumlah penyakit eksotik berdasarkan kepmen 

E. Definisi 

Dalam pedoman teknis ini, yang dimaksud dengan: 

1. Penyakit ikan eksotik adalah penyakit ikan yang belum 

ditemukan di Indonesia, yang ditetapkan Pemerintah untuk 

dicegah masuknya ke dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia.  

2. Hama dan Penyakit Ikan Karantina, yang selanjutnya disingkat 

HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang ditetapkan 

Pemerintah untuk dicegah masuknya ke dalam dan 

tersebarnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

3. HPIK eksotik adalah HPIK yang belum ditemukan di dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2013 

tentang Penetapan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Ikan 

Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya. 

4. Tindakan Karantina Ikan yang selanjutnya disebut tindakan 

karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah 

masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu 



  

6 

 

area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, 

atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

5. Kewajiban Tambahan adalah persyaratan yang harus dipenuhi 

bagi pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia, pengiriman media pembawa dari suatu 

area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, 

dan pengeluaran media pembawa dari dalam wilayah Negara 

Republik Indonesia, selain persyaratan wajib karantina ikan, 

yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

6. Analisis Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan adalah 

penilaian terhadap potensi masuk dan tersebarnya hama dan 

penyakit ikan berbahaya, risiko bahaya bagi kelestarian 

sumberdaya ikan dan lingkungan, kesehatan manusia dan 

kelangsungan usaha perikanan yang mungkin ditimbulkan dari 

importasi ikan dan produk perikanan. 

7. Inspeksi di Negara Asal atau Pre Shipment Inspection adalah 

proses pemeriksaan yang sistematis, independen dan 

terdokumentasi di negara asal media pembawa, untuk 

memperoleh bukti dan mengevaluasinya secara obyektif guna 

menentukan sejauhmana sistem perkarantinaan ikan di negara 

tersebut dipenuhi atau dilaksanakan.  
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III. POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN 

 

A. Pola Dasar 

Pola dasar pencegahan penyakit eksotik ke dalam wilayah 

Republik Indonesia dilakukan dengan berbagai tahapan yaitu: 

1. Analisis risiko. 

2. Mitigasi Risiko, dilakukan dengan:  

a. Penetapan Kewajiban Tambahan,  

b. Pre Shipment Inspection,  

3. Tindakan Karantina,  

4. Pemantauan Pasca Karantina. 

B. Strategi Dasar 

Strategi dasar pencegahan masuknya HPIK eksotik ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia adalah: 

1. Implementasi Analisis risiko 

Salah satu persyaratan impor media pembawa ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia adalah Ijin Impor yang 

berupa: 

a. Surat Ijin Pemasukan Ikan Hidup ke dalam wilayah negara 

Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat 

Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB). 

b. Surat Keterangan Teknis Pakan dan/bahan baku pakan 

ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan 

Budidaya (DJPB). 

c. Surat Ijin Pemasukan Hasil Perikanan oleh Direktorat 

Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) 

Ijin tersebut diatas diterbitkan setelah melalui analisis 

risiko, media pembawa atau negara asal media pembawa tidak 

berisiko atau mempunyai risiko kecil terhadap kemungkinan 

masuknya penyakit eksotik. 

Untuk negara anggota OIE, analisis risiko wajib 

dilakukan terhadap: 

a.  jenis atau strain/varietas ikan baru;  

b.  produk perikanan baru;  
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c.  jenis ikan berbahaya;  

d.  ikan dan produk perikanan dari negara asal yang memiliki 

penyakit baru; dan/atau  

e.  ikan dan produk perikanan dari negara asal yang sedang 

terkena wabah;   

Sedangkan untuk negara yang bukan anggota OIE, 

analisis risiko dilakukan untuk setiap penerbitan  ijin impor.  

Dengan analisis risiko dapat ditentukan langkah-langkah 

atau persyaratan-persyaratan tertentu untuk meminimalisir 

risiko. 

2. Penetapan Kewajiban Tambahan. 

Kewajiban tambahan karantina ikan merupakan  

persyaratan tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang 

harus dipenuhi bagi pemasukan media pembawa ke dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu: 

a. Bagi media pembawa yang berasal dari negara yang tidak 

bebas dari penyakit eksotik, persyaratan tambahannya 

adalah: 

1) Dilengkapi surat keterangan dari lembaga yang 

berkompeten yang memuat pernyataan bahwa:  

a)  negara asal telah memiliki program manajemen 

penyakit; dan  

b)  media pembawa berasal dari zona yang dalam 2 (dua) 

tahun terakhir bebas dari penyakit eksotik tersebut 

berdasarkan hasil surveilan;  

2) laporan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi 

yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa telah 

dilakukan screening penyakit eksotik di negara asal 

dengan menggunakan metode Histopatologi, Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay (ELISA), dan/atau DNA 

Probe yang dikonfirmasi dengan Real Time Polimerase 

Chain Reaction dengan hasil negatif. 

b. Bagi media pembawa yang merupakan inang antara atau 

carrier penyakit eksotik 

- dilengkapi keterangan berupa laporan hasil uji dari 

laboratorium yang terakreditasi yang menyatakan bahwa 



  

9 

 

terhadap media pembawa telah dilakukan screening  

penyakit eksotik di negara asal dengan menggunakan 

metode Histopatologi, ELISA, dan/atau DNA Probe yang 

dikonfirmasi dengan Real Time Polimerase Chain Reaction 

dengan hasil negatif. 

c. Bagi media pembawa yang melakukan transit di negara yang 

tidak bebas penyakit eksotik, kewajiban tambahannya 

berupa larangan diturunkannya media pembawa tersebut 

dari alat angkut yang dibuktikan dengan Surat Muat Udara 

atau Bill of Loading. 

d. media pembawa merupakan induk, calon induk, atau benih 

hasil budidaya;  

1) Sertifikat Bebas dari Penyakit Spesifik (Specific Pathogen 

Free/SPF) atau Resisten terhadap Penyakit Spesifik 

(Specific Pathogen Resistant /SPR); dan  

2) laporan hasil uji dari laboratorium yang terakreditasi 

yang menyatakan bahwa terhadap media pembawa telah 

dilakukan screening HPIK dan HPI Tertentu di negara 

asal dengan menggunakan metode Histopatologi, ELISA, 

dan/atau DNA Probe yang dikonfirmasi dengan Real Time 

Polimerase Chain Reaction dengan hasil negatif. 

e. media pembawa merupakan obyek analisis risiko importasi 

ikan dan produk perikanan, maka harus memenuhi 

kewajiban tambahan sesuai dengan Surat Hasil Analisis 

Risiko Importasi Ikan dan Produk Perikanan.  

3. Inspeksi di Negara Asal (Pre Shipment Inspection). 

Inspeksi di negara asal dilakukan untuk mengetahui 

bahwa negara asal telah memenuhi persyaratan dan/atau 

kewajiban tambahan yang dipersyaratkan Indonesia. 

Pelaksanaan inspeksi dilakukan melalui 2 (dua) tahap, 

yaitu: desk assessment dan verifikasi di lapangan/negara asal 

(on-site (in-country) verification). Informasi tertulis yang 

diperoleh pada desk assessment diperiksa kebenarannya 

melalui verifikasi di negara asal. 
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a. Desk Assesment 

Desk assessment merupakan kegiatan penilaian 

terhadap informasi tertulis yang diberikan oleh otoritas 

kompeten negara asal, melalui jawaban terhadap kuisioner 

tentang sistem perkarantinaan ikan yang diterapkan negara 

asal, yang sebelumnya telah dikirimkan oleh otoritas 

kompeten Indonesia.  

b. Verifikasi di negara asal. 

Kegiatan verifikasi di negara asal terdiri dari:  

- pertemuan pembukaan (opening meeting),  

- peninjauan dokumen,  

- inspeksi lapangan,  

- membuat temuan (findings) inspeksi,  

- menyiapkan kesimpulan inspeksi,  

- pertemuan penutupan (closing meeting).  

4. Tindakan Karantina 

Untuk mencegah masuknya penyakit ikan eksotik 

terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah 

negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina  

sesuai standar (SOP) di tempat-tempat pemasukan, 

sebagaimana terlihat pada tabel 1.  

UPT BKIPM yang melakukan tindakan karantina tersebut 

adalah UPT yang melakukan pelayanan importasi media 

pembawa.  

 

Tabel 1. Standar Operasional Prosedur Tindakan Impor 

 

NO 

  

NO SOP 

 

JUDUL 

1 1/M/TO.1/BKIPM.2/2013 
Pemeriksaan Dokumen Pemasukan Media Pembawa / 

Hasil Perikanan 

2 2/M/TO.1/BKIPM.2/2013 Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur 
Merah 

3 3/M/TO.1/BKIPM.2/2013 Pemasukan (Impor) Media Pembawa Melalui Jalur Hijau 

4 4/M/TO.1/BKIPM.2/2013 
Pembebasan Media Pembawa HPIK  (Hidup)  dan Umpan 
Ikan dari Luar Negeri 

5 5/M/TO.1/BKIPM.2/2013 Pembebasan Hasil Perikanan  dari Luar Negeri 

6 7/M/TO.1/BKIPM.2/2013 
Pemasukan Kembali Media Pembawa yang Ditolak oleh 
Negara Tujuan untuk Ikan Segar/Beku. 
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NO 

  

NO SOP 

 

JUDUL 

7 8/M/TO.1/BKIPM.2/2013 
Pemeriksaan Dokumen untuk Pemasukan Media 
Pembawa di UPT-KIPM yang Berbatasan dengan Negara 

Lain 

8 9/M/TO.1/BKIPM.2/2013 Pengawalan Impor Media Pembawa atau Hasil Perikanan 

9 10/M/TO.1/BKIPM.2/2013 Pengawalan Impor Transit Media Pembawa atau Hasil 

Perikanan 

10 11/M/TO.1/BKIPM.2/2013 Pemeriksaan Media Pembawa / Hasil Perikanan di 

Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) 

5. Pemantauan Pasca Karantina 

a. Pelaksana 

- UPT BKIPM yang melakukan pelayanan importasi media 

pembawa; atau 

- UPT BKIPM yang menjadi tujuan impor media pembawa 

b. Target Media Pembawa 

Target pemantauan adalah media pembawa berupa ikan 

atau hasil perikanan yang dimasukkan ke dalam wilayah 

negara Republik Indonesia. 

c. Pelaksanaan Pemantauan  

Pelaksanaan pemantauan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali 

dalam satu tahun. 

d. Target Penyakit 

Target penyakit pada pemantauan pasca karantina adalah 

seluruh penyakit ikan eksotik berdasarkan kepmen KP 

nomor 26/KEPMEN-KP/2013. 

e. Laboratorium 

Tempat pemeriksaan sampel ikan pada kegiatan 

pemantauan pasca karantina adalah laboratorium yang 

telah terakreditasi dan penyakit ikan eksotik target telah 

menjadi ruang lingkup akreditasi laboratorium tersebut. 

C. Strategi Operasional 

1. Tingkat Pusat 

Penyusunan ketentuan, norma, standar, prosedur, pedoman 

teknis, petunjuk pelaksanaan yang terkait dengan importasi 

media pembawa. 
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2. Tingkat UPT. 

- Pelaksanaan tindakan karantina sesuai standar, 

- Pemantauan pasca karantina. 

D. Ruang Lingkup Kegiatan 

1. Penyusunan/penyempurnaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan karantina, khususnya ketentuan yang 

terkait pemasukan media pembawa penyakit eksotik ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia. 

2. Penyusunan analisis risiko penyakit ikan eksotik yang 

dimungkinkan masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia. 

3. Perumusan/penyempurnaan Juklak/Juknis/SOP Tindakan 

Karantina Ikan Impor. 

4. Workshop Penguatan Sistem Perkarantinaan Ikan Impor 

 Dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi petugas 

karantina dalam pelaksanaan kegiatan operasional tindakan 

karantina terhadap importasi media pembawa penyakit 

eksotik. 

5. Workshop Implementasi Analisis Risiko Impor 

  Dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tingkat risiko 

suatu media pembawa.  

6. Uji Terap Peraturan/Pedoman/Juknis  Tindakan Karantina 

Ikan Impor 

Berupa uji penerapan ketentuan teknis perkarantinaan ikan 

impor, guna penyempurnaan ketentuan dimaksud. 

7. Monitoring dan Evaluasi Perkarantinaan Ikan Impor 

Monitoring dalam rangka evaluasi pelaksanaan tindakan 

karantina terhadap pemasukan media pembawa. 

8. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan Ikan 

Berupa sosialisasi Sistem Perkarantinaan Ikan Indonesia 

kepada negara mitra dan/atau notifikasi ketentuan peraturan 

impor. 

9. Pelaksanaan Pre Shipment Inspection. 

10. Peningkatan kapasitas laboratorium UPT 

Berupa peningkatan kemampuan diagnosis laboratorium UPT 

BKIPM. 
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11. Peningkatan Kemampuan diagnosis penyakit eksotik 

Berupa peningkatan kemampuan diagnosis bagi petugas 

laboratorium UPT BKIPM. 

12. Pemantauan Pasca karantina. 

Berupa pemantauan atau monitoring penyakit ikan eksotik 

terhadap media pembawa yang diimpor ke dalam wilayah 

negara Republik Indonesia. 
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IV. PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENYAKIT IKAN EKSOTIK 

 

A. Pelaksanaan di Tingkat Pusat 

1. Penyusunan/penyempurnaan ketentuan perundangan 

pemasukan media pembawa HPIK ke dalam wilayah negara 

Republik Indonesia; 

2. Penyusunan analisis risiko HPIK dan HPI tertentu; 

3. Perumusan/penyempurnaan Juklak/Juknis/SOP Importasi 

media pembawa; 

4. Monitoring Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan Impor; 

5. Workshop Penguatan Sistem Perarantinaan Ikan Impor; 

6. Workshop Implementasi Analisis Risiko Impor; 

7. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan Ikan; 

8. Uji terap peraturan menteri; 

9. Koordinasi dengan instansi terkait; 

10. Evaluasi dan Pelaporan. 

B. Pelaksanaan di Tingkat UPT 

1. UPT BKIPM yang merupakan pintu pemasukan (impor), 

melakukan pelayanan impor langsung atau berbatasan 

langsung dengan luar negeri, yaitu: 

a. Peningkatan pelaksanaan tindakan karantina ikan impor di 

pintu pemasukan: 

- Dilakukan untuk memfilter agar media pembawa yang 

masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia 

bebas dari HPIK eksotik. 

- Dilakukan melalui pemeriksaan media pembawa dengan 

target seluruh HPIK eksotik sesuai dengan inangnya, 

berdasarkan Kepmen nomor 26/KEPMEN-KP/2013. 

b. Peningkatan pengawalan media pembawa impor ke instalasi: 

- Untuk memastikan seluruh media pembawa sampai di 

instalasi yang sesuai. 

c. Penyiapan sarana instalasi karantina pemerintah: 

- Instalasi karantina milik pemerintah harus mampu 

untuk digunakan dalam melakukan tindakan 
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pengasingan, pengamatan dan perlakuan hingga media 

pembawa dapat dibebaskan.  

d. Penyiapan sistem Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di 

Instalasi Pemerintah: 

- untuk dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan 

tindakan karantina, instalasi karantina milik pemerintah 

harus menerapkan  sistem CKIB (menerapkan prinsip 

biosekuriti), untuk meminimalisir risiko penyebaran HPIK 

eksotik.  

e. Pemantauan penyakit eksotik pasca karantina: 

- Dilakukan di UUPI/Farm/instalasi, di tempat tujuan 

pemasukan; 

- Dilakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan 

laboratorium secara berkala dan periodik; 

- Metode pengambilan sampel media pembawa untuk 

pemeriksaan HPIK eksotik dilakukan sesuai dengan 

Juknis Pemantauan Nomor 32/KEP-BKIPM/2015 tentang 

Pemantauan Hama dan Penyakit Ikan; 

- Pemeriksaan secara laboratoris terhadap media pembawa 

HPIK Eksotik dilakukan sesuai dengan ketentuan Juknis 

Pemantauan; 

- Laporan hasil pemantauan pasca karantina untuk HPIK 

eksotik dapat dilihat pada lampiran 1.  

f. Peningkatan sarana laboratorium 

- Peningkatan sarana diarahkan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan laboratorium guna pemeriksaan seluruh HPIK 

eksotik sesuai Keputusan Menteri KP No. 26/KEPMEN-

KP/2013. 

g. Peningkatan bahan uji laboratorium 

- Peningkatan bahan uji laboratorium diarahkan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan bahan uji laboratorium 

guna pemeriksaan seluruh HPIK eksotik. 

h. Peningkatan ruang lingkup akreditasi laboratorium 

- Peningkatan ruang lingkup akreditasi laboratorium 

diarahkan agar seluruh HPIK eskotik termasuk ke dalam 

ruang lingkup akreditasi laboratorium.  



  

16 

 

i. Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) 

- Peningkatan kompetensi bertujuan agar petugas 

karantina mampu melakukan tindakan karantina dalam 

rangka mencegah masuknya HPIK eksotik.  

j. Koordinasi dengan instansi terkait 

- Koordinasi dengan instansi terkait dilakukan dalam 

rangka pencegahan HPIK eksotik.   

2. UPT yang melakukan pelayanan impor tidak langsung 

a. Pemantauan HPIK pasca karantina; 

b. Penyiapan sarana instalasi karantina pemerintah; 

c. Penyiapan sistem Cara Karantina Ikan yang Baik di Instalasi 

Pemerintah; 

d. Peningkatan sarana dan fasilitas laboratorium; 

e. Peningkatan bahan uji laboratorium; 

f. Peningkatan ruang lingkup akreditasi laboratorium; 

g. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM); 

h. Koordinasi dengan instansi terkait. 

C. Pendanaan 

Pelaksanaan kegiatan Pencegahan Penyakit Ikan Eksotik ke 

dalam Wilayah Republik Indonesia, yang merupakan bagian dari 

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan dibiayai oleh APBN dan APBN-P Badan 

KIPM, Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 

2015. 

D. Fokus Kegiatan  

Fokus kegiatan tahun 2015, untuk tingkat pusat adalah:  

1. Penyusunan/penyempurnaan ketentuan perundangan 

pemasukan media pembawa HPIK ke dalam wilayah negara 

Republik Indonesia. 

a. Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang 

Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, 

Media Pembawa dan Sebarannya; 



  

17 

 

b. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan tentang Tindakan Karantina terhadap importasi 

Bahan Patogenik; 

c. Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan tentang area positif HPIK di wilayah Negara 

Republik Indonesia. 

2. Penyusunan analisis risiko HPIK dan HPI tertentu 

- Analisis Penyakit Early Mortality Syndrome pada Udang. 

3. Perumusan/penyempurnaan Juklak/Juknis/SOP Importasi 

media pembawa 

a. Penyusunan Peraturan Kepala Badan tentang Tindakan 

Karantina Ikan, Pengendalaian Mutu Hasil Perikanan di 

Zona Karantina Pelabuhan Laut; 

b. Penyusunan Petunjuk Teknis Analisis Media Pembawa 

Berdasarkan Tingkat Risiko; 

c. Penyusunan/penyempurnaan SOP Tindakan Karantina Ikan 

Impor; 

d. Penyusunan pedoman importasi ikan ke dalam wilayah 

negara Republik Indonesia. 

4. Workshop Penguatan Sistem Perarantinaan Ikan Impor. 

5. Workshop Implementasi Analisis Risiko Impor. 

6. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan Ikan 

a. Notifikasi draft peraturan perundangan karantina ikan; atau 

b. Inisiasi harmonisasi sistem perkarantinaan ikan dengan 

negara mitra. 

7. Uji terap peraturan menteri  

8. Koordinasi dengan instansi terkait. 

9. Evaluasi dan Pelaporan. 

Sedangkan untuk UPT KIPM, fokus kegiatan pencegahan 

penyakit ikan eksotik dilaksanakan melalui: 

1. tindakan karantina sesuai standar di tempat-tempat 

pemasukan; 

2. Pemantauan penyakit ikan eksotik pasca karantina. 
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E. Tolok Ukur Keberhasilan 

1. Tingkat Pusat 

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan di tingkat 

pusat adalah: 

a. tersusunnya ketentuan perundangan, juklak, juknis, SOP 

yang mengatur tentang importasi media pembawa; 

b. tersusunnya analisis risiko penyakit Early Mortality 

Syndrome pada udang; 

c. terlaksananya workshop penguatan sistem perkarantinaan 

ikan dan implementasi analisis risiko impor; 

d. terlaksananya harmonisasi sistem perkarantinaan ikan; 

e. terlaksananya uji terap peraturan menteri; 

f. terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait; 

g. terlaksananya evaluasi dan pelaporan. 

2. Tingkat UPT 

Sedangkan di tingkat UPT, tolok ukur keberhasilannya 

adalah:  

a. prosentase pemeriksaan penyakit eksotik dibandingkan 

dengan target penyakit ikan eksotik berdasarkan Keputusan 

Menteri nomor 26/KEPMEN-KP/2013 dikalikan seratus 

persen atau: 

     Jumlah penyakit eksotik yang dicegah masuk 
--------------------------------------------------------- x 100%       
Jumlah penyakit eksotik (berdasarkan kepmen)  

Ketentuan yang harus dipenuhi dalam penghitungan 

prosentase pemeriksaan penyakit eksotik adalah: 

- target penyakit penyakit eksotik adalah sesuai Kepmen 

KP nomor 26/KEPMEN-KP/2013;  

- Laboratorium tempat pemeriksaan telah terakreditasi, 

dan penyakit eksotik dimaksud masuk dalam ruang 

lingkup akreditasi; 

- Apabila penyakit eksotik tersebut belum termasuk dalam 

ruang lingkup akreditasi, dilakukan uji banding dengan 2 

(dua) laboratorium berbeda, dengan hasil negatif 

sekurang-kurangnya dari 2 (dua) laboratorium. 
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b. Tidak ditemukannya penyakit ikan eksotik di dalam wilayah 

negara Republik Indonesia, dengan pola perhitungan: 

         Jumlah penyakit ikan eksotik yang ditemukan 
   1  - -------------------------------------------------------- x 100 % 
     Jumlah penyakit eksotik berdasarkan kepmen 

F. Laporan 

Laporan hasil tindakan karantina terhadap pencegahan 

penyakit ikan eksotik yang dilakukan oleh UPT KIPM seperti 

dalam lampiran 1. Laporan disampaikan setiap bulan kepada 

Pusat Karantina Ikan melalui surat elektronik : 

spipuskari@yahoo.com. Selambat-lambatnya diterima tanggal 10 

bulan berikutnya.  

Sedangkan laporan pemantauan pasca karantina terhadap 

HPIK eksotik sebagaimana lampiran 2. Dilaporkan kepada Pusat 

Karantina Ikan, dan diterima selambat-lambatnya tanggal 30 

Oktober 2015 melalui surat elektronik: spipuskari@yahoo.com  
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V. PENUTUP 

 

Kegiatan pencegahan penyakit ikan eksotik ke dalam wilayah 

negara  Republik Indonesia merupakan bagian dari Program 

Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan, dilaksanakan dalam rangka mendukung 

keberhasilan usaha pembudidayaan dan/atau produksi ikan di 

Indonesia. 

Kegiatan pencegahan penyakit eksotik ke dalam wilayah negara 

Republik Indonesia merupakan bentuk atau upaya untuk 

memproteksi wilayah perairan Indonesia dari kemungkinan 

masuknya penyakit-penyakit tertentu yang belum ditemukan di 

Indonesia, sehingga usaha-usaha pembudidayaan ikan di Indonesia 

dapat terus berkembang secara konstruktif, yang pada gilirannya 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan 

perikanan. 

Keberhasilan kegiatan ini menjadi amat penting mengingat 

banyaknya kasus kegagalan usaha perikanan yang disebabkan 

karena terjadinya wabah atau outbreak suatu penyakit tertentu.  

Oleh karena itu sinergitas seluruh elemen BKIPM dan pemangku 

kepentingan yang lain sangat diperlukan untuk mendukung 

keberhasilan  program dan kegiatan ini. 
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Lampiran 1.  
 

Format Laporan Pencegahan HPIK eksotik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. 
 

No Diskripsi importasi Media Pembawa HPIK Target HPIK Hasil 

Pemeriksaan 

Tindakan 

Karantina 

Keterangan 

1. Nama importir  

Alamat importir  
Nama Media Pembawa  

Kondisi  

Asal Negara  

Tanggal Pemasukan  
No. Instalasi  

Pemilik Instalasi  

Alamat Instalasi  

:..................................... 

: .................................... 
: .................................... 

: Hidup / Mati 

: .................................... 

: .................................... 
: .................................... 

: .................................... 

: .................................... 
 

    

2. Nama importir  
Alamat importir  

Nama Media Pembawa  

Kondisi  
Asal Negara  

Tanggal Pemasukan  

No. Instalasi  
Pemilik Instalasi  

Alamat Instalasi  

: .................................... 
: .................................... 

: .................................... 

: Hidup / Mati 
: .................................... 

: .................................... 

: .................................... 
: .................................... 

: .................................... 

 

    

3. Dst.   

 

   

        ...................., ................ 2015 

Kepala, UPT KIPM 

               

      

                        (.............................) 




	SCAN074.pdf
	JUKNIS PENYAKIT EKSOTIK.pdf
	SCAN075.pdf

