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K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas

rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Petunjuk Teknis Pengisian,

Penerbitan dan Pengelolaan Dokumen Tindakan Karantina Ikan dapat

diselesaikan dengan baik.

Petunjuk Teknis Pengisian, Penerbitan dan Pengelolaan Dokumen

Tindakan Karantina Ikan dibuat sebagai tindak lanjut dari terbitnya

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.32/MEN/2012

tentang Jenis, Penerbitan dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan,

yang dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dalam pola pikir,

tata cara pengisian, penerbitan dan pengelolaan dokumen tindakan

tarantina ikan bagi petugas karantina ikan di seluruh Indonesia.

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengisian, Penerbitan dan Pengelolaan

Dokumen Tindakan Karantina Ikan ini merupakan salah satu kegiatan

yang dibiayai oleh Anggaran Program Pengembangan Sumberdaya

Perikanan, Pusat Karantina Ikan Tahun Anggaran 2013.

Tidak lupa kami sampaikan pula terima kasih dan penghargaan atas

kerjasama yang baik kepada semua pihak sehingga penyusunan pedoman

ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Kami menyadari, bahwa penyusunan Petunjuk Teknis Pengisian,

Penerbitan dan Pengelolaan Dokumen Tindakan Karantina Ikan ini masih

jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan

untuk penyempurnaan.

Kepala Pusat Karantina Ikan,

Muhammad Ridwan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Karantina Ikan sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun

1992 adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya

Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke

area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara

Republik Indonesia.

Setiap tindakan karantina ikan yang dilakukan oleh petugas

karantina, sesuai dengan pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun

2002 tentang Karantina Ikan, wajib diterbitkan dokumen tindakan

karantina yang diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pemasukan

maupun pengeluaran media pembawa Hama dan Penyakit Ikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan telah

menetapkan peraturan nomor : PER.32/MEN/2012 tentang Jenis,

Penerbitan dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan merupakan

penyempurnaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

PER.28/MEN/2008 tentang Jenis, Tata Cara Penerbitan dan Format

Dokumen Tindakan Karantina Ikan

Sebagai upaya untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dan

keseragaman dalam pengadaan, penggunaan dan penerbitan dokumen

tindakan karantina ikan, diperlukan Petunjuk Teknis tentang Penerbitan,

Pengisian dan Pengelolaan Dokumen Tindakan Karantina Ikan.
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1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkannya Petunjuk Teknis tentang Pengelolaan dan

Pengisian Dokumen Tindakan Karantina Ikan ini adalah sebagai pedoman

serta acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan,

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT KIPM) dalam

pengelolaan dan pengisian dokumen tindakan karantina ikan.

Adapun tujuan dari disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah untuk

menyeragamkan pemahaman dalam penerbitan, pengisian dan

pengelolaan dokumen tindakan karantina ikan di setiap UPT KIPM.

1.3. SASARAN

Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, diharapkan terciptanya

tertib administrasi penerbitan, pengisian dan pengelolaan dokumen

tindakan karantina ikan di seluruh UPT KIPM.
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BAB II

JENIS, TATA CARA PENERBITAN, PENGADAAN

DAN PENGELOLAAN

2.1. JENIS DAN TATA CARA PENERBITAN

Jenis dan tata cara penerbitan dokumen tindakan karantina ikan

ini merupakan uraian lebih lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Nomor : PER.32/MEN/2012, yang dokumennya terdiri dari :

1. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan /Health Certificate for

Fish and Fish Products ( KI-D1 ) dapat diterbitkan dengan ketentuan:

a. Merupakan dokumen pembebasan media pembawa untuk

pengiriman ke luar negeri dari wilayah Negara Republik Indonesia,

apabila dipersyaratkan oleh Negara tujuan;

b. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Karantina Ikan

yang ditetapkan oleh Pusat Karantina Ikan – BKIPM;

c. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman media pembawa ke

luar negeri;

d. Media pembawa yang dikirim tidak merupakan jenis yang dilarang

pengeluarannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

e. Hanya dapat digunakan untuk kelengkapan dokumen pengiriman

paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan;

f. Untuk pengurusan dokumen yang menggunakan jasa pihak lain

(ekspedisi, PPJK, dll) harus mendapat kuasa tertulis dari pemilik

media pembawa;
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g. Diterbitkan oleh UPT KIPM area asal media pembawa dan

ditandatangani oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

2. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik ( KI-D2 )

dapat diterbitkan dengan ketentuan :

a. Digunakan sebagai dokumen pembebasan media pembawa untuk

pengeluaran antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

b. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Karantina Ikan

yang ditetapkan oleh Pusat Karantina Ikan – BKIPM;

c. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman media pembawa dari

suatu area ke area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

d. Media pembawa yang dikirim tidak merupakan jenis yang dilarang

pengeluarannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

e. Hanya dapat digunakan untuk kelengkapan dokumen pengiriman

paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan;

f. Untuk pengurusan dokumen yang menggunakan jasa pihak lain

(ekspedisi, PPJK, dll) harus mendapat kuasa tertulis dari pemilik

media pembawa;

g. Diterbitkan oleh UPT KIPM di area asal atau UPT KIPM terdekat dan

ditandatangani oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

3. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan ( KI-D3 )

dapat diterbitkan dengan ketentuan :

a. Untuk media pembawa yang akan dilalulintaskan yang menurut

ketentuan tidak dikenakan tindakan karantina, namun tetap
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dilakukan tindakan pemeriksaan kebenaran isi (jenis, jumlah dan

ukuran);

b. Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Karantina Ikan

yang ditetapkan oleh Pusat Karantina Ikan – BKIPM;

c. Media pembawa yang dikirim tidak merupakan jenis yang dilarang

pengeluarannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, busuk

atau rusak;

d. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengiriman media pembawa dari

suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

e. Hanya dapat digunakan untuk kelengkapan dokumen pengiriman

paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan;

f. Untuk pengurusan dokumen yang menggunakan jasa pihak lain

(ekspedisi, PPJK, dll) harus mendapat kuasa tertulis dari pemilik

media pembawa;

g. Diterbitkan oleh UPT KIPM di area asal atau UPT KIPM terdekat dan

ditandatangani oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

4. Surat Persetujuan Muat ( KI-D4 ) dapat diterbitkan dengan ketentuan :

a. Media pembawa telah dilengkapi dengan Sertifikat Kesehatan Ikan

dan Produk Perikanan /Health Certificate for Fish and Fish

Products (KI-D1) atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) di

bidang mutu dan keamanan hasil perikanan dan penerbitannya

dilakukan tanpa pemeriksaan kebenaran isi;

b. Pengeluaran media pembawa ke Negara tidak bersyarat sertifikat

kesehatan ikan dan/atau hasil perikanan non konsumsi manusia,
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penerbitannya didahului dengan pemeriksaan kebenaran isi (jenis,

jumlah dan ukuran);

c. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemuatan media pembawa;

d. Hanya dapat digunakan untuk kelengkapan dokumen pengiriman

paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan;

e. Untuk pengurusan dokumen yang menggunakan jasa pihak lain

(ekspedisi, PPJK, dll) harus mendapat kuasa tertulis dari pemilik

media pembawa;

f. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pengeluaran media pembawa dan

ditandatangani oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

5. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan terhadap

Media Pembawa di atas Alat Angkut ( KI-D5 ) dapat diterbitkan dengan

ketentuan :

a. Apabila alat angkut memiliki sarana dan fasilitas untuk

dilaksanakannya tindakan karantina;

b. Apabila alat angkut yang membawa media pembawa berasal dari

Negara yang sedang terjadi wabah atau area yang telah ditetapkan

sebagai kawasan karantina;

c. Alat angkut yang membawa media pembawa melewati/transit di

area yang sedang terjadi wabah atau area yang telah ditetapkan

sebagai kawasan karantina dan diduga dapat menularkan Hama

dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) pada media pembawa;
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d. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali Pemberitahuan Pelaksanaan

Tindakan Karantina Ikan terhadap Media Pembawa di atas alat

angkut;

e. Diterbitkan oleh UPT KIPM dan ditandatangani oleh Petugas KIPM

yang telah ditetapkan/ditunjuk;

6. Surat Persetujuan Bongkar ( KI-D6 ) dapat diterbitkan dengan

ketentuan :

a. Apabila media pembawa disetujui untuk diturunkan dari atas alat

angkut yang hanya memuat media pembawa HPIK, telah dilakukan

pemeriksaan di atas alat angkut dan tidak tertular HPIK, serta

bukan media pembawa yang dilarang, tidak rusak atau busuk;

b. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali persetujuan bongkar;

c. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pemasukan/pembongkaran

media pembawa dan ditandatangani oleh Petugas KIPM yang telah

ditetapkan/ditunjuk;

7. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat

Pemasukan (KI-D7) dapat diterbitkan dengan ketentuan :

a. Apabila media pembawa HPIK yang dimasukkan ke dalam wilayah

negara Republik Indonesia telah dilengkapi dengan Sertifikat

Kesehatan dari Negara asal dan dokumen lain yang dipersyaratkan,

sah dan benar, serta memerlukan tindakan karantina lebih lanjut

yang tidak dapat dilakukan di tempat pemasukan;
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b. Apabila media pembawa HPIK yang dimasukkan ke dalam wilayah

Negara Republik Indonesia merupakan media pembawa yang tidak

memerlukan tindakan karantina (media pembawa yan menurut

ketentuan merupakan media pembawa dengan resiko dapat

diabaikan);

c. Media pembawa yang masuk di tempat pemasukan antar area di

dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah dilengkapi

dengan Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan

(KI-D3);

d. Media pembawa bukan merupakan jenis yang dilarang, tidak rusak

atau busuk;

e. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali persetujuan pengeluaran media

pembawa dari tempat pemasukan;

f. Untuk pengurusan dokumen yang menggunakan jasa pihak lain

(ekspedisi, PPJK, dll) harus mendapat kuasa tertulis dari pemilik

media pembawa;

g. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pemasukan dan ditandatangani

oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

8. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan ( KI-D8 ) dapat

diterbitkan dengan ketentuan:

a. Apabila media pembawa berasal dari suatu area di dalam wilayah

Negara Republik Indonesia tidak dikenakan tindakan karantina,

dikarenakan tidak terdapat UPT KIPM atau tidak dimungkinkan

untuk dilakukan tindakan karantina di UPT KIPM terdekat;
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b. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perintah pemasukan media

pembawa ke dalam instalasi karantina ikan;

c. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pemasukan dan ditandatangani

oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

9. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina

Ikan ( KI-D9 ) hanya berlaku untuk media pembawa berupa ikan non

hidup dan dapat diterbitkan dengan ketentuan:

a. Apabila media pembawa berasal dari suatu area di dalam wilayah

Negara Republik Indonesia yang di area asal tidak dikenakan

tindakan karantina, dikarenakan tidak terdapatnya UPT KIPM atau

tidak dimungkinkan untuk dilakukan tindakan karantina di UPT

KIPM terdekat;

b. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perintah pemasukan media

pembawa ke Tempat Penimbunan Sementara;

c. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pemasukan dan ditandatangani

oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

10. Surat Penahanan Sementara (KI-D10) dapat diterbitkan dengan

ketentuan:

a. Apabila media pembawa tidak dilengkapi dengan Health Certificate

atau Sertifikat Kesehatan Ikan dari negara atau area asal;

b. Apabila media pembawa tidak dilengkapi dengan dokumen yang

dipersyaratkan sebagai kewajiban tambahan dari negara atau area

asal;
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c. Apabila media pembawa merupakan media yang diatur/dibatasi

pengeluarannya dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang

dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

d. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penahanan media pembawa;

e. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pemasukan/pengeluaran dan

ditandatangani oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

11. Surat Penolakan ( KI-D11 ) dapat diterbitkan dengan ketentuan:

a. Apabila media pembawa berupa ikan non hidup tidak dilengkapi

dengan Surat Ijin Pemasukan Hasil Perikanan ke dalam Wilayah

Negara RI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal P2HP atau;

b. Apabila media pembawa berupa ikan hidup tidak dilengkapi dengan

Surat Ijin Pemasukan (impor) Ikan ke Wilayah Negara RI yang

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya atau;

c. Apabila pengeluaran media pembawa dari Wilayah Negara RI tidak

dilengkapi dengan kewajiban tambahan yang dipersyaratkan;

d. Apabila media pembawa berupa bahan pembuat pakan ikan atau

pakan ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara RI tidak

dilengkapi dengan Surat Keterangan Teknis yang diterbitkan oleh

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;

e. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penolakan media pembawa;

f. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pemasukan/pengeluaran dan

ditandatangani oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.
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12. Sertifikat Pelepasan (KI-D12 ) dapat diterbitkan dengan ketentuan:

a. Apabila media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara

RI telah melalui tempat pemasukan antar area yang ditetapkan,

dilaporkan ke petugas KIPM, dilengkapi dengan Sertifikat

Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2) dari area

asal serta telah dilakukan pemeriksaan kesesuaian isi dokumen

(jenis, jumlah dan ukuran) atau;

b. Apabila media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara

RI telah melalui tempat pemasukan yang ditetapkan, dilaporkan ke

petugas KIPM, dilengkapi dengan Health Certificate dari Negara asal

dan dokumen lain yang dipersyaratkan serta bebas dari HPIK dan;

c. Apabila pemasukan media pembawa sebagaimana dimaksud pada

butir a, b dan c, tidak merupakan jenis yang dilarang

pemasukannya;

d. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelepasan media pembawa;

e. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pemasukan dan ditandatangani

oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

13. Surat Pemusnahan ( KI-D13 ) dapat diterbitkan dengan ketentuan :

a. Apabila media pembawa setelah dilakukan tindakan penolakan

terhadap pemasukannya, ternyata media pembawa tersebut

diturunkan dari atas alat angkut tanpa persetujuan petugas KIPM;

b. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan pemasukan

media pembawa berupa ikan hidup, ikan segar dan/atau ikan beku
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tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya dan tidak dikeluarkan

dari wilayah Negara Republik Indonesia;

c. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penolakan

pemasukan media pembawa selain ikan hidup, ikan segar dan/atau

ikan beku tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya dan tidak

dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia;

d. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perintah pemusnahan media

pembawa;

e. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pemasukan/pengeluaran dan

ditandatangani oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/ditunjuk.

14. Berita Acara Pemusnahan ( KI-D14 ) dapat diterbitkan dengan

ketentuan :

a. Apabila telah dilakukannya pemusnahan media pembawa sesuai

dengan tata cara yang ditentukan yang berdasarkan dengan Surat

Pemusnahan (KI-D13);

b. Ditandatangani oleh Petugas KIPM sebagai pelaksana pemusnahan

dan 2 (dua) orang saksi serta pemilik media pembawa/kuasanya

sebagai bukti bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya

telah dikenakan tindakan pemusnahan. Apabila pemilik atau

kuasanya tidak hadir untuk menandatangani berita acara

pemusnahan, pelaksanaan pemusnahan tetap dilakukan dan berita

acara pemusnahan dianggap sah;

c. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pemusnahan media pembawa;
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d. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pemasukan/pengeluaran yang

melakukan pemusnahan.

15. Surat Keterangan Transit ( KI-D15 ) dapat diterbitkan dengan

ketentuan :

a. Apabila media pembawa diturunkan dari alat angkut dan

melakukan transit/pindah alat angkut di tempat pengeluaran di

dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang disertai dengan

dilakukannya pemeriksaan ulang terhadap kebenaran isi (jenis,

jumlah dan ukuran) media pembawa (sebelum angkut lanjut);

b. Apabila media pembawa diturunkan dari alat angkut dan

melakukan transit/pindah alat angkut di tempat pemasukan di

dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan tidak dilakukan

pembongkaran terhadap kemasan media pembawa (sebelum angkut

terus);

c. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pelaksanaan transit media

pembawa;

d. Terhadap pengeluaran media pembawa diterbitkan oleh UPT KIPM

tempat transit media pembawa;

e. Terhadap pemasukan media pembawa diterbitkan oleh UPT KIPM di

tempat pemasukan media pembawa (angkut terus);

f. Ditandatangani oleh Petugas KIPM yang telah ditetapkan/

ditunjuk.
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16. Surat Keterangan Benda Lain ( KI-D16 ) dapat diterbitkan dengan

ketentuan :

a. Apabila media pembawa yang termasuk katagori benda lain yang

akan dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam

wilayah Negara RI atau dikeluarkan dari wilayah Negara RI dan

tidak diperlukan tindakan karantina ikan;

b. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengeluaran media pembawa

benda lain antar area di dalam wilayah Negara RI atau keluar dari

wilayah Negara RI apabila Negara tujuan tidak mempersyaratkan

HC;

c. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat pengeluaran media pembawa

berupa benda lain serta ditandatangani oleh Petugas KIPM yang

telah ditetapkan/ditunjuk.

17. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina terhadap Alat Angkut

( KI-D17) dapat diterbitkan dengan ketentuan :

a. Apabila alat angkut hanya memuat media pembawa HPIK;

b. Apabila Alat angkut yang membawa media pembawa yang berasal

dari area yang telah ditetapkan sebagai kawasan karantina;

c. Apabila alat angkut yang membawa media pembawa

melewati/transit di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan

karantina dan diduga dapat menularkan HPIK pada media

pembawa;

d. Hanya berlaku untuk 1 (satu) kali tindakan karantina terhadap alat

angkut;
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e. Diterbitkan oleh UPT KIPM tempat dilaksanakannya tindakan

karantina terhadap alat angkut dan ditandatangani oleh Petugas

KIPM yang ditetapkan/ditunjuk.

Petugas Penandatangan Dokumen Tindakan Karantina Ikan di

masing-masing UPT KIPM ditetapkan oleh Kepala BKIPM atau pejabat

yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala UPT KIPM.

Penandatanganan Dokumen Tindakan Karantina Ikan menggunakan

bolpoint/pena tinta cair berwarna biru.

2.2. TATA CARA PENGADAAN DAN PENGELOLAAN

Dokumen karantina ikan berupa Sertifikat Kesehatan Ikan dan

Produk Perikanan Ekspor / Health Certificate For Fish and Fish Products

(KI-D1) yang merupakan dokumen tindakan karantina pembebasan

terhadap media pembawa untuk pengeluaran dari wilayah Negara RI yang

menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas

dari Hama Penyakit Ikan (HPI) yang dipersyaratkan.

Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik (KI-D2)

yang merupakan dokumen tindakan karantina pembebasan terhadap

media pembawa untuk pengeluaran dari suatu area ke area lain di dalam

wilayah Negara RI yang menyatakan bahwa media pembawa yang

tercantum di dalamnya bebas dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Sertifikat Pelepasan (KI-D12) yang merupakan dokumen tindakan

karantina pembebasan yang menyatakan bahwa media pembawa yang
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tercantum di dalamnya bebas dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK),

sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara RI atau ke area lain

di dalam wilayah Negara RI.

Ketiga dokumen tersebut di atas merupakan dokumen utama yang

dimaksudkan sebagai Sertifikat sebagaimana tercantum dalam pasal 5, 6

dan 7 Undang Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan

dan Tumbuhan, yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga untuk itu

diperlukan suatu pengelolaan yang baik guna memudahkan pengawasan

dan evaluasi. Terkait dengan hal diatas, pencetakan dan distribusi

dokumen KI-D1, KI-D2 dan KI-D12 dilaksanakan oleh Badan Karantina

Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan cq. Pusat

Karantina Ikan.

Pencetakan sertifikat KI-D1, KI-D2 dan KI-D12 menggunakan

kertas NCR continous form 4 ply ukuran 9,5” X 12” dengan berat minimal

50 gram, yang terdiri dari :

a. Lembar 1 : Warna Putih, merupakan dokumen asli yang

disampaikan kepada pemilik/kuasa pemilik dan

sebagai kelengkapan media pembawa pada saat

pemasukan atau pengeluarannya.

b. Lembar 2 : Warna Hijau merupakan tembusan yang disampaikan

kepada instansi terkait yang memerlukan.

c. Lembar 3 : Warna Kuning merupakan tembusan untuk arsip UPT

KIPM yang menerbitkan.
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d. Lembar 4 : Warna Biru merupakan tembusan untuk arsip

wilayah kerja UPT KIPM yang menerbitkan.

Sertifikat KI-D1, KI-D2 dan KI-D12, pada setiap lembarnya tercetak

tulisan BKIPM Pusat Karantina Ikan dengan sebagai latar belakang

dengan menggunakan invisible ink/water mark, dan tanda pengaman

berbentuk lambang garuda untuk KI-D1 dan lambang Kementerian

Kelautan dan Perikanan untuk KI-D2 dan KI-D12, yang dapat dilihat

dengan menggunakan lampu ultraviolet.

Pengawasan dan evaluasi pengelolaannya dilakukan melalui nomor

seri yang tercetak di pojok kanan atas sertifikat, yang terdiri dari 9

(Sembilan) digit, dengan uraian 2 (dua) digit di depan merupakan tahun

pencetakan dan 7 (tujuh) digit selanjutnya merupakan nomor urut

sertifikat.

Pendistribusian sertifikat di atas dilaksanakan oleh Pusat Karantina

Ikan berdasarkan permintaan UPT KIPM, dengan mempertimbangkan stok

yang tersedia dan prediksi kebutuhan masing-masing UPT KIPM termasuk

wilayah kerjanya.

Dalam keadaan mendesak terhadap kekurangan sertifikat KI-D1,

KI-D2 dan KI-D12, UPT KIPM dapat meminta bantuan kepada UPT KIPM

terdekat atau UPT KIPM lainnya yang masih mempunyai stok sertifikat

untuk dapat memenuhi kekurangan sertifikat yang diperlukan, atas

sepengetahuan dan persetujuan Pusat Karantina Ikan.
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Dalam hal sertifikat dibatalkan atau rusak sehingga tidak dapat

dipergunakan, UPT KIPM berkewajiban untuk membuat berita acara

pembatalan/kerusakan sertifikat yang disampaikan kepada Pusat

Karantina Ikan dan melampirkan sertifikat yang batal/rusak setiap

bulannya.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi sertifikat, UPT KIPM

berkewajiban untuk menyampaikan laporan terhadap seluruh

penerimaan, pemakaian, pembatalan dan stok akhir sertifikat KI-D1,

KI-D2 dan KI-D12 kepada Kepala Pusat Karantina Ikan setiap bulannya.

Untuk dokumen karantina selain sertifikat KI-D1, KI-D2 dan

KI-D12, pencetakan dan pengelolaannya dilakukan di masing-masing

UPT KIPM dengan mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat

Karantina Ikan sebagai berikut :

1. Dokumen karantina yang dicetak oleh UPT KIPM, meliputi :

a. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan (KI-D3)

b. Surat Persetujuan Muat (KI-D4)

c. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan

Terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut (KI-D5)

d. Surat Persetujuan Bongkar (KI-D6)

e. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat

Pemasukan (KI-D7)

f. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan (KI-D8)
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g. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina

Ikan (KI-D9)

h. Surat Penahanan Sementara (KI-D10)

i. Surat Penolakan (KI-D11)

j. Surat Pemusnahan (KI-D13)

k. Berita Acara Pemusnahan (KI-D14)

l. Surat Keterangan Transit (KI-K15)

m. Surat Keterangan Banda Lain (KI-D16)

n. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat

Angkut (KI-D17)

2. UPT KIPM hanya mencetak Kop surat BKIPM, sesuai dengan lampiran

peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor PER.32/MEN/2012

dan nomor seri dokumen sebanyak 7 (tujuh) digit) tanpa jenis

dokumen, dengan ukuran lebar kop sebesar 4 (empat) cm mulai dari

tepi atas kertas sampai dengan garis kop. Jenis dokumen, dan isi dari

tiap jenis dokumen tindakan karantina ikan telah tersedia dalam

aplikasi sisterkaroline.

3. Pencetakan Kop Surat BKIPM menggunakan kerta NCR continous form

4 ply ukuran 9,5” X 12” dengan berat minimal 50 (lima puluh) gram

atau menggunakan kertas NCR ukuran A4 sebanyak 4 (empat) rangkap

dengan berat minimal 50 (lima puluh) gram, yang terdiri dari :

a. Lembar 1 : Warna Putih, merupakan dokumen asli yang

disampaikan kepada pemilik/kuasa pemilik dan

sebagai kelengkapan media pembawa pada saat

pemasukan atau pengeluarannya.
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b. Lembar 2 : Warna Hijau merupakan tembusan yang

disampaikan kepada instansi terkait yang

memerlukan.

c. Lembar 3 : Warna Kuning merupakan tembusan untuk arsip

UPT KIPM yang menerbitkan.

d. Lembar 4 : Warna Biru merupakan tembusan untuk arsip

wilayah kerja UPT KIPM yang menerbitkan.

4. Pada setiap lembarnya tercetak tulisan nama UPT KIPM sebagai latar

belakang dengan menggunakan invisible ink / watermark.
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BAB III

BENTUK DAN PETUNJUK PENGISIAN

3.1. BENTUK DOKUMEN

Bentuk dokumen tindakan karantina ikan ini sesuai dengan

lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :

PER.32/MEN/2012 tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen

Tindakan Karantina Ikan pada pasal 20 yang merupakan lampiran tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri dimaksud , yang meliputi :

1. KI-D1 : Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Ekspor

(Health Certificate For Fish and Fish Products)

2. KI-D2 : Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan

Domestik

3. KI-D3 : Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk

Perikanan

4. KI-D4 : Surat Persetujuan Muat

5. KI-D5 : Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina

Ikan Terhadap Media Pembawa di Atas Alat Angkut

6. KI-D6 : Surat Persetujuan Bongkar

7. KI-D7 : Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa dari

Tempat Pemasukan

8. KI-D8 : Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan

9. KI-D9 : Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan

Sementara Karantina Ikan
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10. KI-D10 : Surat Penahanan Sementara

11. KI-D11 : Surat Penolakan

12. KI-D12 : Sertifikat Pelepasan

13. KI-D13 : Surat Pemusnahan

14. KI-D14 : Berita Acara Pemusnahan

15. KI-D15 : Surat Keterangan Transit

16. KI-D16 : Surat Keterangan Benda Lain

17. KI-D17 : Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan

Terhadap Alat Angkut.

Bentuk dokumen tindakan karantina untuk pengeluaran media

pembawa dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri,

mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini kecuali ditentukan atau

dipersyaratkan lain oleh Negara tujuan.

3.2. PETUNJUK PENGISIAN

Tata cara pengisian dan contoh pengisian dokumen dapat dilihat di

bawah ini :



a

n

l

m

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES

FISH QUARANTINE AND INSPECTION AGENCY

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISH PRODUCTS

Number: ………………………………………………

I. DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT

Name and Quantity of the Product:

NO
FISH/FISH PRODUCTS*) QUANTITY

(hds/pcs/kg/gr/L/mL)
Latin Name Common Name

b c d e

Total:

Name and Address of the Exporter : g…………………..……………………………………………………………………….

……………………………….…………………………………………………………..

……………………………..…………………………………………………………….

Name and Address of the Consignee : h………….………………….…………………………………………………………….

……………….………….……………………………………………………………….

Country of Destination : i ……………………….………………………………………………………………….

Identification of means of transport : j ……………………….………………………………………………………………….

Date of Exportation : k……………………….………………………………………………………………….

Wild Stocks Cultured Stocks

II. SANITARY DECLARATION

I, the undersigned, certify that the fish fishlarvae fish products ova fertilized eggs in the
present consignment have been inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the
time of inspection :

- to be free from the following disease : ……..……..……………….……………………………………………

- to show no clinical signs of disease : ………..……..……………….……………………………………………

The consignment is therefore considered to conform with the fish health, quality, and safety requirements of the
importing country.

III. ADDITIONAL INFORMATION

……………………………………………………..………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………..

Issued at ………….………on …………………….
Stamp Name and Address of Fish Quarantine and Inspection

Agency Office:
……………………….……………..………………

…………………………………..…..………………

Signature: ………………………………………….
Important note:
*) Appendix, when required.

…….................... hds …………....… pcs ………...…kg …………... gr …………. L ….…......... mL

f

o

p
q

s



Appendix
Health Certificate for Fish and Fish Product

Number: …………………………………………………

DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT

Name and Quantity of the Product:

No
FISH/FISH PRODUCTS QUANTITY

Latin Name Common Name hds/pcs/kg/gr/l/ml

Total:

Issued at …………………on ……………….
Stamp Name and Address of Fish Quarantine and

Inspection Agency Office:
………………………………………………...
………………………………………………...

Signature: ………………………………….

……….. pcs ……….kg …..…. gr ……...l ……...ml………......hds

s

t



Name and Address of the Consignee : …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

ADDITIONAL INFORMATION

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Issued at …………………on ……………….
Stamp Name and Address of Fish Quarantine and

Inspection AgencyOffice:
………………………………………………...
………………………………………………...

Signature: ………………………………….

u
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3.2.1. Health Certificate for Fish and Fish Products (KI-D1)

a. : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku :
Contoh : P8/KI-D1/01.0/I/2013/00001

P8
KI-D1
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pembebasan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

I. DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT

Name and Quantity of the Product

b : Diisi nomor urut dengan angka untuk setiap Jenis Media Pembawa
yang berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa dengan huruf miring.
Contoh : Scomber japonicus

Metapenaeus monoceros
Scylla serrata

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga
apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel halaman I pada
kolom latin name di tulis See Apendix dan semua data jenis ikan
di tulis di lampiran yang tersedia.

d : Diisi lengkap nama umum / nama dagang media pembawa.
Contoh : 1. Frozen Mackerel

2. Fresh Banana Shrimp
3. Live Crab

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa dan
untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan tentang
PNBP.
Contoh : 250 kg

1000 kg
100 hds

f : Diisi jumlah total media pembawa, disesuaikan dengan kolom
satuan.
Contoh : 1250 (di kotak .... kg)

100 (di kotak …. hds)
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g : Diisi nama pemilik perorangan atau badan hukum/perusahaan
pengirim beserta alamatnya secara lengkap.

1. Apabila pengirim / pemilik merupakan orang atau badan
hukum/ perusahaan yang sama maka dituliskan salah satu
nama secara lengkap.

2. Apabila pengirim / pemilik merupakan orang atau badan
hukum/ perusahaan yang berbeda, maka ditulis nama
kedua-duanya.

Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama
jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
Contoh : 1. Minoloto

Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi
Palmerah Jakarta Pusat

2. CV. Seven Ocean/ Minoloto
Jalan Bambu Apus I/03 Jakarta Timur (untuk
kondisi pada butir 2 di atas yang ditulis hanya
alamat pengirim).

h : Diisi nama pemilik/penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan beserta alamatnya secara lengkap.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama
jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi
Contoh : Mr. Yip Steven

Cun Cun Shopping Centre B II/3 Beras Basah Road
Hongkong.

i : Diisi nama Negara tujuan
Contoh : Hongkong

j : Diisi nama dan kode alat angkut yang digunakan
Contoh : Garuda Indonesian Airways / GA 9887

k : Diisi tanggal keberangkatan
Contoh : 13 January, 2013

: Wild stocks :
diisi tanda “X” pada kotak yang tersedia apabila media pembawa
berasal dari
hasil tangkapan di alam.

: Cultured stocks :
diisi tanda “X” pada kotak yang tersedia apabila media pembawa
berasal dari hasil budidaya.
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II. SANITARY DECLARATION

: Fish :
diisi tanda “X” pada kotak apabila MP berupa ikan

: Fish larvae :
diisi tanda “X” pada kotak apabila MP berupa larva ikan

: Fish product :
diisi tanda “X” pada kotak apabila MP berupa produk perikanan

: Ova :
diisi tanda “X” pada kotak apabila MP berupa telur ikan
yang bukan diperuntukkan untuk budidaya

: Fertilized eggs :
diisi tanda “X” pada kotak apabila MP berupa telur ikan yang
diperuntukkan untuk budidaya (termasuk cysta)

l : Diisi nama jenis penyakit (HPI) yang dipersyaratkan bebas oleh
negara tujuan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.
Apabila tidak memungkinkan mencantumkan semua jenis HPI
yang harus bebas, maka pada baris tersebut diisi ‘See Appendix’.
Form Lampiran / Appendix dapat dilihat pada lampiran.

m : Diisi nama jenis penyakit yang dipersyaratkan Negara tujuan yang
tanda/gejala klinisnya tidak terlihat.
Apabila tidak memungkinkan mencantumkan semua
jenis HPI yang dipersyaratkan, maka pada baris tersebut diisi ‘See
Appendix’.
Form Lampiran / Appendix dapat dilihat pada lampiran.

III. ADDITIONAL INFORMATION

n : Diisi dengan informasi tambahan yang dipersyaratkan oleh Negara
tujuan yang berkaitan dengan kesehatan ikan atau berhubungan
dengan media pembawa.

o : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat
diterbitkan
Contoh : Jakarta on 13 January, 2013

p : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit sertifikat

q : Diisi nama UPT KIPM dan alamatnya secara lengkap.

r : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.
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APPENDIX
Dibuat apabila tabel name and quantity of the product di halaman
pertama tidak mencukupi.

s : Diisi dengan nomor sertifikat sama dengan pada poin a

DESCRIPTION ON THE CONSIGNMENT
Diisi sama dengan petunjuk pengisian poin b, c, d, e dan f

t : Diisi sama dengan pengisian poin o, p q, dan r

Name and Adress of the consigmee
Dibuat apabila baris yang telah disediakan untuk menuliskan nama dan
alamat penerima pada halaman pertama tidak mencukupi.

ADDITIONAL INFORMATION
Dibuat apabila baris yang telah disediakan untuk menuliskan informasi
tambahan pada halaman pertama tidak mencukupi.

u : Diisi sama dengan pengisian poin o, p q, dan r



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

a

b c d e

g

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK PERIKANAN DOMESTIK

Nomor:………………............................……..……………

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam
rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia, dari hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim : ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

3. Nama dan alamat penerima/tujuan : ……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Area tujuan : ……………………………………………………………………………………

5. Pelabuhan tujuan : ……………………………………………………………………………………

6. Tanggal pengiriman : ……………………………………………………………………………………

7. Tanggal pelaksanaan tindakan karantina :………………………………………………………………………………….…

8. Alat angkut : ……………………………………………………………………………………

9. Persyaratan lain : ……………………………………………………………………………………

10.Tujuan pengiriman : ……………………………………………………………………………………

11.Hasil pemeriksaan : Klinis Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan

karantina ..............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sehingga dapat dilalulintaskan ke area tujuan.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

j

i

h
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3.2.2. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik
(KI-D2)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku :

Contoh : P8/KI-D2/01.0/I/2013/00001

P8
KI-D2
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pembebasan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga
apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel halaman I pada
kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis
ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring).
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus
Lates calcarifer

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Koi

2. Koki
3. Kakap putih segar

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh :

250 ekor
1000 ekor
100 kg

f : diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 1250 (di kotak .... ekor)

100 (di kotak …. kg)
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2. : Diisi nama pemilik perorangan atau badan hukum/perusahaan
pengirim beserta alamatnya secara lengkap.

1. Apabila pengirim / pemilik merupakan orang atau badan
hukum/ perusahaan yang sama maka dituliskan satu
nama secara lengkap.

2. Apabila pengirim / pemilik merupakan orang atau badan
hukum/ perusahaan yang berbeda, maka ditulis nama
kedua-duanya.

Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
Contoh : 1. CV. Cafe Daeng

Jalan Poros Bandara Hasanuddin No. 15 Maros
Sulawesi Selatan

2. CV. Seven Ocean/ Minoloto
Jalan Bambu Apus I/03 Jakarta Timur (untuk
kondisi pada butir 2 di atas yang ditulis hanya
alamat pengirim).

3. : Diisi nama pemilik/penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan beserta alamatnya secara lengkap.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi
Contoh : Minoloto

Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi
Palmerah Jakarta Pusat

4. : Diisi nama kabupaten/kota tujuan
Contoh : Jakarta Pusat.

5. : Diisi nama Pelabuhan tujuan
Contoh : Bandar Udara Soekarno-Hatta

6. : Diisi tanggal berangkatnya alat angkut dari pelabuhan asal

7. : Diisi tanggal sejak dilakukannya sampai dengan tanggal
berakhirnya pelaksanaan tindakan karantina.
Contoh : 01 Januari 2013 – 03 Januari 2013

8. : Diisi nama dan kode alat angkut yang digunakan.
Contoh : Garuda Indonesia, GA 931; KM. Lambelu II

9. : Diisi nama, nomor dan tanggal dokumen di luar dokumen
karantina ikan yang harus dipenuhi/dilengkapi sesuai ketentuan
yang berlaku.
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Contoh : SAT-DN No. ……. Tanggal……... (untuk pengiriman MP
yang dilindungi atau dibatasi pengeluarannya).

10. : Diisi tujuan dari pengiriman media pembawa
Contoh : “diperdagangkan” atau ”dikonsumsi” atau “ souvenir”
atau “penelitian” atau “sampel” atau “dibudidayakan” atau “hobi”
atau “diproses lebih lanjut” atau “umpan pancing” atau
“pameran”.

11. : Diisi dengnan hasil dari tindakan karantina yang telah dilakukan
(berhubungan dengan kegiatan nomor 7 di atas).

Klinis : diisi tanda “X” pada kotak apabila
dilakukan pemeriksaan klinis sebagai dasar
penerbitan sertifikat

Laboratoris : diisi tanda “X” pada kotak apabila telah
dilakukan pemeriksaan laboratories sebagai
dasar penerbitan sertifikat.

g : Diisi nama HPI/HPIK yang dipersyaratkan bebas di area tujuan.
Contoh : Edwarsiella tarda; Koi Herves Virus (KHV) dll

h : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat
diterbitkan

i : Di cap/stempel UPT/Satker penerbitan sertifikat.

j : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.



a

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT KETERANGAN LALU LINTAS IKAN DAN PRODUK PERIKANAN

Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam
rangka pencegahan pengeluaran jenis media pembawa yang dikenakan pelarangan, pengaturan, atau
pembatasan antar area, dari hasil pemeriksaan terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim : ………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….

3. Nama dan alamat penerima/tujuan : ………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….

4. Area tujuan : ……………………………………………………………………………………….……

5. Pelabuhan tujuan : ……………………………………………………………………………………….……

6. Tanggal pengiriman : …………………………………………………………………………………………….

7. Tujuan Pengiriman : ………………………………………………………………………………………….…

8. Tanggal Pemeriksaan : …………………………………………………………………………………………….

9. Persyaratan lain : ……………………………………………………………………………………….……

10.Alat Angkut : ………………………………………………………………………………………….…

11.Asal Media Pembawa : Budidaya Alam

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat

dilalulintaskan ke area tujuan.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

g

h

i

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f
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3.2.3. Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan
(KI-D3)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku :

Contoh : P8/KI-D3/01.0/I/2013/00001

P8
KI-D3
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pembebasan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia hanya
dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila
pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel halaman I pada kolom latin
name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis ikan di tulis di
lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus
Lates calcarifer

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Koi

2. Koki
3. Kakap putih segar

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa dan
untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan tentang
PNBP.
Contoh :

250 ekor
1000 ekor
100 kg
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f : diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 1250 (di kotak ..... ekor)

100 (di kotak ….. kg)

2. : Diisi nama pemilik perorangan atau badan hukum/perusahaan
pengirim beserta alamatnya secara lengkap.

1. Apabila pengirim / pemilik merupakan orang atau badan
hukum/ perusahaan yang sama maka dituliskan satu nama
secara lengkap.

2. Apabila pengirim / pemilik merupakan orang atau badan
hukum/ perusahaan yang berbeda, maka ditulis nama kedua-
duanya.

Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama
jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten
dan Provinsi)
Contoh : 1. CV. Café Daeng

Jalan Poros Bandara Hasanuddin No. 15 Maros
Sulawesi Selatan

2. CV. Seven Ocean/ Minoloto
Jalan Bambu Apus I/03 Jakarta Timur (untuk
kondisi pada butir 2 di atas yang ditulis hanya alamat
pengirim).

3. : Diisi nama pemilik/penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan beserta alamatnya secara lengkap.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama
jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten
dan Provinsi
Contoh : Minoloto

Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi
Palmerah Jakarta Pusat

4. : Diisi nama kabupaten/kota tujuan
Contoh : Jakarta Pusat.

5. : Diisi nama Pelabuhan tujuan
Contoh : Bandar Udara Soekarno-Hatta

6. : Diisi tanggal berangkatnya alat angkut dari pelabuhan asal
Contoh : cukup jelas.

7. : Diisi tujuan dari pengiriman media pembawa
Contoh : “diperdagangkan” atau ”dikonsumsi” atau “ souvenir” atau
“penelitian” atau “sampel” atau “dibudidayakan” atau “hobi” atau
“diproses lebih lanjut” atau “umpan pancing” atau “pameran”.
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8. : Diisi sama dengan tanggal pemeriksaan jenis, jumlah dan ukuran.

9. : Diisi nama, nomor dan tanggal dokumen di luar dokumen karantina
ikan yang harus dipenuhi/dilengkapi sesuai ketentuan yang
berlaku.
Contoh : SAT-DN No. ……. Tanggal……... (untuk pengiriman MP
yang dilindungi atau dibatasi pengeluarannya).

10. : Diisi nama dan kode alat angkut yang digunakan.
Contoh : Garuda Indonesia, GA 931;

KM. Lambelu II

11. : Disi asal Media Pembawa :
Budidaya : diisi tanda “X” pada kotak apabila media

pembawa berasal dari hasil budidaya.
Alam : diisi tanda “X” pada kotak apabila media

pembawa berasal dari hasil tangkapan di
alam.

g : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Keterangan
Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan diterbitkan

h : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

i : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PERSETUJUAN MUAT
Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, maka
terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat pengirim : ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

3. Nama dan alamat penerima : ……………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………..

4. Identitas/Kode alat angkut : ……………………………………………………………………………..…

5. Area asal : ……………………………………………………………………………..…

6. Negara tujuan : ……………………………………………………………………………..…

7. Tempat keberangkatan : ……………………………………………………………………………..…

8. Jumlah dan nomor kemasan/kontainer**) : ……………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………..

9. Tanggal pemuatan/pengapalan : ……………………………………………………………………………..…

10.Jenis/nama dokumen persyaratan : ……………………………………………………………………………..…

11.Nomor/Kode dan tanggal penerbitan dokumen*) : ………………………………………………………………………

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan dinyatakan dokumen lengkap, sah, dan benar, sehingga setuju

untuk dilakukan pemuatan ke dalam alat angkut dengan keterangan*):

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

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

a

j

i

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

g
h
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3.2.4. Surat Persetujuan Muat (KI-D4)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku :
Contoh : P8/KI-D4/01.0/I/2013/00001

P8
KI-D4
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pembebasan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga
apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel halaman I pada
kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis
ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus
Lates calcarifer

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Koi

2. Koki
3. Kakap putih segar

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 250 ekor

1000 ekor
100 kg

f : diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 1250 (di kotak .... ekor)

100 (di kotak …. kg)

2. : Diisi nama pemilik perorangan atau badan hukum/perusahaan
pengirim beserta alamatnya secara lengkap.
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1. Apabila pengirim / pemilik merupakan orang atau badan
hukum/ perusahaan yang sama maka dituliskan satu
nama secara lengkap.

2. Apabila pengirim / pemilik merupakan orang atau badan
hukum/ perusahaan yang berbeda, maka ditulis nama
kedua-duanya.

Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
Contoh : 1. CV. Café Daeng

Jalan Poros Bandara Hasanuddin No. 15 Maros
Sulawesi Selatan

2. CV. Seven Ocean/ Minoloto
Jalan Bambu Apus I/03 Jakarta Timur (untuk
kondisi pada butir 2 di atas yang ditulis hanya
alamat pengirim).

3. : Diisi nama pemilik/penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan beserta alamatnya secara lengkap.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi
Contoh : Minoloto

Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi
Palmerah Jakarta Pusat

4. : Diisi nama dan kode alat angkut
Contoh : KM. Bimantara III / KM.BTR 3

5. : Diisi dengan Kabupaten/kota tempat HC mutu diterbitkan.
Contoh : Tangerang

6. : Diisi nama Negara tujuan
Contoh : Hongkong

7. : Diisi nama pelabuhan/bandar udara/pos lintas batas
keberangkatan.
Contoh : Tanjung Priok

8. : Diisi jumlah dan Nomor Kemasan/Kontainer**) :
coret yang tidak sesuai serta diisi jumlah dan nomor
kemasan/kontainer.
Contoh : kemasan/kontainer : 2 kontainer; APL J13, APL J18

kemasan/kontainer : 5 box/sesuai dengan pilihan di
aplikasi; -----

(dikosongkan apabila tidak terdapat nomor kemasan)
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9. : Diisi tanggal, bulan dan tahun media pembawa dimuat ke dalam
alat angkut.
Contoh: 12 Januari, 2013

10. : Diisi dengan Health Certificate of Fish and Fish Product atau
Sertifikat Kesehatan untuk Konsumsi Manusia lengkap dengan
nomor Sertifikat
Contoh : Health Certificate of Fish and Fish Product

11. : Diisi nomor/kode dan tanggal penerbitan Health Certificate of Fish
and Fish Product atau Sertifikat Kesehatan untuk Konsumsi
Manusia.
Contoh : P8/KI-D1/01.0/I/2013/00001, 17 Januari 2013

g : Diisi keterangan apabila ada.
Contoh : Dilakukan pengecekan fisik barang sebelum pemuatan,
dll

h : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Persetujuan
Muat diterbitkan.

i : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

j : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.



Catatan:
*) Coret yang tidak perlu.
**)Lampiran, apabila diperlukan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA IKAN

TERHADAP MEDIA PEMBAWA DI ATAS ALAT ANGKUT
Nomor:……………………..……………

Kepada Yth.
Sdr. …………………………… (Agen …………………………… )
di ……………………………

Berdasarkan laporan ..................................................................... Nomor .............................................. tanggal
...................................... bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa yang tersebut di bawah ini akan dilakukan
tindakan karantina ikan di atas alat angkut:

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

II. KETERANGAN TENTANG ALAT ANGKUT

1. Jenis Alat Angkut : …………………………………………………………………………………………….

2. Nama Alat Angkut : …………………………………………………………………………………………....

3. Nomor Pelayaran/Penerbangan : ………………………………………………………………………………………....…

4. Bendera/Kebangsaan : ……………………………………………………………………………………....……

5. Waktu Kedatangan : …………………………………………………………………………………..……..…

6. Lokasi Alat Angkut : ………………………………………………………………………………..……..……

7. Agen Alat Angkut : ……………………………………………………………………………..…………..…

8. Tempat Penyimpanan Media Pembawa : ……………………………………………………………………………..…………..…

9. Pemilik Media Pembawa : ……………………………………………………………………………………....……

III. ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA

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

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

IV. REKOMENDASI*)

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

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

. . . . . . ekor . . . . . . ptg . . . . . . kg . . . . . . gr . . . . . . l . . . . . .ml

a
b c

d e f g
h

i

k

j
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3.2.5. Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina
Ikan terhadap Media Pembawa di atas Alat Angkut (KI-D5)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P1/KI-D5/01.0/I/2013/00001

P1
KI-D5
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Pemeriksaan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

b : Diisi nama lengkap pemilik media pembawa dapat perorangan
atau perusahaan/Badan Hukum (untuk Agen diisi identitas
pengurus lalu lintas media pembawa atau kuasanya).
Contoh : PT,Gita Putra Abadi (PT.SN) di Jakarta.

c : Diisi dengan nama Agen/pemilik media pembawa dapat
perorangan atau perusahaan/Badan Hukum yang melapor.
Contoh : PT. SN / PT. Gita Putra Abadi

Diisi dengan nomor surat laporan Agen / pemilik media pembawa.
Contoh : 001/PT.SN/LAP/I/2013

Diisi tanggal yang tercantum pada surat laporan
Contoh : cukup jelas

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA

d : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga
apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel halaman I pada
kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis
ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

e : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus
Lates calcarifer

f : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Koi

2. Koki
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3. Kakap putih segar
g : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa

dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh :

250 ekor
1000 ekor
100 kg

h : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 1250 (di kotak ... ekor)

100 (di kotak … kg)

II. : KETERANGAN TENTANG ALAT ANGKUT

1. : Diisi Jenis alat angkut yang sesuai/benar
Contoh : Kapal Motor Cargo / Pesawat Udara

2. : Diisi Nama atau Sebutan alat angkut.
Contoh : KM. Bimantara III / Garuda Indonesian Airways

3. : Diisi Nomor Pelayaran/Penerbangan.
Contoh : KM.Bimantara Nomor 007 / GA. 122

4. : Diisi nama negara dari bendera kebangsaan di kapal/pesawat
Udara, contoh : Indonesia

5. : Diisi waktu setempat (tempat pemasukan)
Contoh : 16.25 wib (Tanjung Priok)

6. : Lokasi alat angkut: diisi nama area tempat alat angkut berlabuh
sebelum merapat.
Contoh : Area D.4 m TGP.

7. : Diisi perusahaan yang menjadi agen alat angkut.
Contoh : PT. Samudera Jaya Indonesia

8. : Tempat Penyimpanan Media Pembawa : diisi nama area tempat
penyimpanan di atas alat angkut.
Contoh : Palka sayap kiri depan

9. : Diisi nama perorangan/nama perusahaan dari pemilik media
Pembawa
Contoh : PT.Gita Putra Abadi / Bapak Minoloto

III. : ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA
Diisi secara jelas alasan kenapa media pembawa yang berada di
atas alat angkut harus dilakukan tindakan pemeriksaan tanpa
menunggu media pembawa diturunkan dari alat angkut.
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Contoh : tindakan karantina pemeriksaan harus dilakukan di
atas alat angkut karena pemasukannya ke wilayah negara
Republik Indonesia memiliki resiko yang besar akan terjadinya
penyebaran/penularan “HPIK”, apabila media pembawa
membawa “HPIK” tersebut.

IV. : Disebutkan rekomendasi yang disarankan untuk tindakan
selanjutnya
Contoh : Media pembawa tidak boleh diturunkan dari alat angkut
sebelum dinyatakan bebas dari HPIK yang dinyatakan dengan
surat pelepasan.

i : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat
Pemberitahuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan terhadap
Media Pembawa di atas Alat Angkut sertifikat diterbitkan

j : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

k : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PERSETUJUAN BONGKAR
Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta untuk
mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik
Indonesia, terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama/alamat pengirim : …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Nama/alamat penerima : …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Identitas alat angkut : …………………………………………………………………………………………………

5. Tanggal pengiriman : …………………………………………………………………………………………………

6. Negara/Area Asal**) : …………………………………………………………………………………………………

7. Negara/Area Tujuan**) : …………………………………………………………………………………………………

8. Bill of Loading/Airway Bill : …………………………………………………………………………………………………

9. Jumlah Kemasan/Kontainer**) : …………………………………………………………………………………………………

10. Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan: ………………………………………………………………………………………………..

11. Dokumen Lain : …………………………………………………………………………………………………

12. Tanggal Kedatangan : …………………………………………………………………………………………………

setuju dibongkar untuk diturunkan dari atas alat angkut.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

. . . . . . ekor . . . . . . ptg . . . . . . kg . . . ........ .. gr . . . . . . l . . . . . .ml

a

b c d e

f

g

i

h
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3.2.6. Surat Persetujuan Bongkar (KI-D6)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P8/KI-D6/01.0/I/2013/00001

P8
KI-D6
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pembebasan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan Jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga
apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel halaman I pada
kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis
ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Scomber japonicus

Lates calcarifer

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Pacific Mackarel

2. Baramundi

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa dan
untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan tentang
PNBP.
Contoh : 1000 kg

250 kg

f : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 1250 (di kotak ... kg)

2. : Diisi nama lengkap pengirim perorangan atau badan
hukum/perusahaan.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama
jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kabupaten/kota dan Provinsi)
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Contoh : Mr. Yip Steven
Cun Cun Shopping Centre B II/3 Beras Basah Road
Hongkong.

3. : Diisi nama lengkap penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama
jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
Contoh : M. Idris atau PT. Pancang Kokoh

Jalan Beo Raya No.25 Kotabaru Pasar Kemis Tangerang
Banten

4. : Diisi nama dan kode alat angkut
Contoh : KM.Bimantara III / KM.BTR 3.

5. : Diisi tanggal berangkatnya alat angkut dari pelabuhan asal

6. : Diisi Negara/Area Asal**) :
dicoret yang tidak sesuai/benar, untuk lalu lintas impor diisi
nama Negara, sedangkan untuk domestik diisi nama
Kabupaten/Kota yang sesuai dengan alamat pengirim.
Contoh :

 Negara/Area Asal**) : Hongkong
 Negara/Area Asal**) : Maros.

7. : Diisi Negara/Area Tujuan **) :
dicoret yang tidak sesuai/benar , untuk lalu lintas impor diisi
nama Negara tujuan, sedangkan untuk domestik diisi nama
Kabupaten/Kota yang sesuai dengan alamat penerima
Contoh :

 Negara/Area Tujuan **) : Indonesia
 Negara/Area Tujuan **) : Tangerang

8. : Diisi dengan nomor Bill of Loading/Airways Bill

9. : Dicoret yang tidak sesuai/benar dan diisi jumlah
kemasan/konteiner
Contoh :

 Jumlah Kemasan/Kontainer**) : 200 box
 Jumlah Kemasan/Kontainer**) : 2 buah container.

10. : Diisi sesuai dokumen yang menyertai media pembawa.

11. : Diisi identitas kelengkapan dokumen lain yang harus disertakan.
Contoh : Certificate of Analisys (apabila disyaratkan)

12. : Diisi tanggal alat angkut tiba di pelabuhan tujuan
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g : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Persetujuan
Bongkar diterbitkan

h : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

i : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

i

j

k

l
m

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

DARI TEMPAT PEMASUKAN
Nomor:……………………..……………

Kepada Yth.
……………………………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, serta
menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Transit**) media pembawa, Nomor ………………………………, tanggal
……………………………………, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa:

1. Jenis dan Jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama/Alamat Pengirim : …………………………………………………………..

3. Nama/Alamat Penerima : …………………………………………………………..

4. Identitas Alat Angkut : …………………………………………………………..

5. Tanggal Kedatangan : …………………………………………………………..

6. Negara/Area Asal**) : …………………………………………………………..

7. Bill of Loading/Airway Bill : …………………………………………………………..

8. Jumlah Kemasan/Kontainer**) : …………………………………………………………..

9. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) :…………………………………………………………...

10. Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan/ : ....................................................................

Surat Keterangan Lalu Lintas Ikan dan Produk Perikanan**) : …………………………………………………………..

11. Dokumen Lain : …………………………………………………………..

setuju untuk dikeluarkan dari tempat pemasukan/kawasan pabean, pelabuhan laut/udara
..............................................................................................................................................................................

dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina lanjutan di instalasi karantina ikan/TPS.

Nama Pemilik Instalasi/TPS : ................................................................................................................

Alamat Instalasi/TPS : ...............................................................................................................

dilalulintasbebaskan di area tujuan.

Pengeluaran media pembawa tersebut diatas tetap memperhatikan dan mengikuti ketentuan kepabeanan
yang berlaku.

Demikian persetujuan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

....................,............................
Petugas Karantina

Stempel

a
b

c

. . . . . . ekor . . . . . . ptg . . . . . . kg . . . . . . gr . . . . . . l . . . . . .ml

d e f g
h
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3.2.7. Surat Persetujuan Pengeluaran Media Pembawa Dari Tempat

Pemasukan (KI-D7)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku :
Contoh : P2/KI-D7/01.0/I/2013/00001

P2

KI-D7
01.1
I
2013
00001

:

:
:
:
:

Kode Tindakan Pengasingan atau P8 untuk
Pembebasan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

b : Diisi nama lengkap pemilik/penerima media pembawa, dapat
perorangan atau perusahaan/Badan Hukum (untuk Agen diisi
identitas pengurus lalu lintas media pembawa atau kuasanya).
Contoh : PT. Gita Putra Abadi (PT.SN) di Jakarta.

c : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi Nomor registrasi permohonan
pemilik/penerima media pembawa
Contoh :
Laporan pemasukan/transit**) Nomor : 001/PT.SN/LAP/I/2013

Tanggal :
Diisi tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan laporan
(permohonan) dari pemilik/penerima atau kuasanya media
pembawa.

1. Jenis dan Jumlah

d : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia hanya
dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila
pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel halaman I pada kolom latin
name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis ikan di tulis di
lampiran yang tersedia.

e : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Scomber japonicus

Lates calcarifer

f : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Pacific Mackarel

2. Baramundi
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g : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa dan
untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan tentang
PNBP.
Contoh : 1000 kg

250 kg

h : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 1250 (di kotak ... kg)

2. : Diisi nama lengkap pengirim perorangan atau badan
hukum/perusahaan.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama
jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
Contoh : Yip Steven

Cun Cun Shopping Centre B II/3 Beras Basah Road
Hongkong.

3. : Diisi nama lengkap penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama
jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
Contoh : PT. Gita Putra Abadi

Komplek Pergudangan Lelang Laut Blok D2 No.5 PIK
Jakarta Utara.

4. : Diisi nama dan kode alat angkut
Contoh : KM.Bimantara III / KM.BTR 3.

5. : Diisi tanggal alat angkut tiba di Area labuh dari pelabuhan tujuan.

6. : Dicoret yang tidak sesuai, untuk lalu lintas impor diisi nama
Negara, sedangkan untuk domestik diisi nama Kabupaten/Kota
yang sesuai dengan alamat pengirim.
Contoh :

 Negara/Area Asal**) : Hongkong
 Negara/Area Asal**) : Maros.

7. : Diisi dengan nomor Bill of Loading/Airways Bill

8. : Jumlah Kemasan/Kontainer**) :
Dicoret yang tidak sesuai dan diisi jumlah kemasan/konteiner
Contoh :

 Jumlah Kemasan/Kontainer**) : 200 box
 Jumlah Kemasan/Kontainer**) : 2 buah container.

9. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nomor atau kode/keterangan
kemasan/ kontainer.



53

Contoh :
 Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) : APLU 13021 dan

APLU 13022
 Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) : Box/ stereofoam

10. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi sesuai dengan nomor dokumen
yang ada.

11. : Diisi identitas kelengkapan dokumen lain yang harus disertakan,
seperti ijin impor atau surat keterangan teknis.

i : Diisi dengan tempat pemasukan
Contoh : Pelabuhan Laut Tanjung Priok

Diisi dengan tanda “X” apabila memerlukan tindakan
karantina lebih lanjut

Diisi dengan tanda “X” apabila media pembawa
dibebaskan

CATATAN :
- Apabila dimasukkan ke instalasi atau tempat penimbunan

sementara, diterbitkan Surat Keterangan Masuk Instalasi
karantina Ikan (KI-D8) atau Surat Keterangan Masuk Tempat
Penimbunan Sementara karantina Ikan (KI-D9) atau
dikenakan tindakan penahanan di Instalasi Karantina Ikan,
diterbitkan Surat Penahanan Sementara (KI-D10).

- Apabila dikenakan tindakan pembebasan, diterbitkan
Sertifikat Pelepasan (KI-D12)

j : Diisi dengan nama lengkap pemilik instalasi karantina ikan dan
alamat instalasi secara lengkap.

k : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Persetujuan
Pengeluaran Media Pembawa dari Tempat Pemasukan diterbitkan

l : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

m : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

a

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT KETERANGAN MASUK INSTALASI KARANTINA IKAN
Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan dalam
rangka pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara
Republik Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan negara tujuan/penerima, maka terhadap media
pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat pemilik : …………………………………………………………………......................................

…………………………………………………………………………………………………

3. Alamat Instalasi Karantina Ikan : …………………………………………………………………......................................

4. Tanggal masuk instalasi : …………………………………………………………………......................................

5. Keterangan lain : ……………………………………………………………........................................

diperintahkan untuk masuk instalasi karantina ikan guna pelaksanaan tindakan karantina ikan lebih lanjut.

Selama masa tindakan karantina, media pembawa tersebut dilarang untuk dipindahtempatkan dari instalasi

karantina ikan, dipindahtangankan, dan/atau ditukar dengan jenis yang sama atau dengan jenis yang lain.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

i

h

g
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3.2.8. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina Ikan (KI-D8)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P2/KI-D8/01.0/I/2013/00001

P2
KI-D8
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pengasingan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan Jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga
apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel halaman I pada
kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis
ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Koi

2. Koki

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 25 ekor

100 ekor

f : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 125 (di kotak ... ekor)

2. : Diisi nama lengkap penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)



56

Contoh : Sdr. Minoloto
Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi
Palmerah Jakarta Pusat.

3. : Diisi alamat Instalasi Karantina Ikan yang dipergunakan untuk
tindakan pengasingan dan pengamatan dan tindakan karantina
lainnya.
Contoh : Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi

Palmerah Jakarta Pusat.

4. : Diisi tanggal saat ikan masuk wilayah pabean negara Republik
Indonesia.

5. : Diisi informasi yang berhubungan dengan proses masuknya
media pembawa ke Instalasi.
Contoh : ikan yang dikenakan Tindakan pengasingan dan
pengamatan berada dalam kondisi stress.

g : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Keterangan
Masuk Instalasi Karantina Ikan diterbitkan.

h : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

i : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.

CATATAN :

Apabila lokasi instalasi karantina ikan bukan merupakan wilayah kerja
dari UPT pemasukan, maka dibuatkan berita acara serah terima antara
petugas UPT pemasukan dengan petugas dari UPT dimana lokasi
instalasi berada.



a

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT KETERANGAN
MASUK TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA KARANTINA IKAN

Nomor:……………………………………….

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang
Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah media pembawa:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat pemilik : ...................... .....................................................................................

3. Alamat Tempat Penimbunan : ........................................................................................................
Sementara

4. Tanggal masuk Tempat : ..........................................................................................................
Penimbunan Sementara

5. Keterangan lain : .........................................................................................................

diperintahkan untuk masuk Tempat Penimbunan Sementara guna pelaksanaan tindakan karantina ikan
lebih lanjut. Selama masa tindakan karantina, media pembawa tersebut dilarang untuk
dipindahtempatkan dari Tempat Penimbunan Sementara, dipindahtangankan, dan/atau ditukar dengan
jenis yang sama atau dengan jenis yang lain.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

i

h

g
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3.2.9. Surat Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara
Karantina Ikan (KI-D9)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P2/KI-D9/01.0/I/2013/00001

P2
KI-D9
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pengasingan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan Jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa
yang berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa,
sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel
halaman I pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan
semua data jenis ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Scomber japonicus

Metapenaeus monoceros

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama
daerah)
Contoh : 1. Frozen Pacific Mackerel

2. Frozen Shrimp

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 250 kg

1000 kg

f : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 1250 (di kotak ... kg)

2. : Diisi nama lengkap penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan.
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Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
Contoh : PT. Gita Putra Abadi

Komplek Pergudangan Lelang Laut Blok D2 No.5 PIK
Jakarta Utara.

3. : Diisi alamat Tempat Penimbunan Sementara yang telah
ditetapkan oleh pihak Karantina Ikan.

4. : Diisi tanggal yang sama dengan tanggal Tindakan pengawalan
media pembawa ke Tempat Penimbunan Sementara

5. : Diisi informasi yang berhubungan dengan proses masuknya
media pembawa ke Tempat Penimbunan Sementara.
Contoh : Media pembawa di kontainer APL Y13 sebagian
kemasannya dalam kondisi rusak.

g : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat
Keterangan Masuk Tempat Penimbunan Sementara Karantina
Ikan diterbitkan

h : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

i : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas
penandatangan serta ditandatangani.

CATATAN :

Apabila lokasi tempat penimbunan sementara bukan merupakan
wilayah kerja dari UPT pemasukan, maka dibuatkan berita acara serah
terima antara petugas UPT pemasukan dengan petugas dari UPT
karantina dimana lokasi tempat penimbunan sementara berada.



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

a

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PENAHANAN SEMENTARA
Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil pemeriksaan kelengkapan dan
kebenaran isi dokumen terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat penerima/pengirim**) : …………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………..………

3. Tanggal kedatangan/keberangkatan**) : …………………………………………………………………………………………..…
4. Alat angkut : …………………………………………………………………………………………..…
5. Negara/area asal/tujuan**) : …………………………………………………………………………………………..…

Ternyata media pembawa/ hasil perikanan tersebut:
(Beri tanda cek () pada pernyataan yang sesuai)

Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan ikan atau dokumen lainnya.

Tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya.

Merupakan jenis yang dilarang pemasukan atau pengeluarannya.

Diatur/dibatasi pemasukannya dan tidak dilengkapi dengan persyaratan lain.

maka terhadap media pembawa tersebut dikenakan tindakan penahanan di Instalasi Karantina Ikan/Tempat Penimbunan

Sementara**) .................................................................................................................................................................alamat

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

....................,............................
Petugas Karantina

Stempel,

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

g

h

j
j
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3.2.10. Surat Penahanan Sementara (KI-D10)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P5/KI-D10/01.0/I/2013/00001

P5
KI-D10
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Penahanan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan Jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa
yang berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa,
sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel
halaman I pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan
semua data jenis ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama
daerah)
Contoh : 1. Live Koi

2. Live Koki

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 25 ekor

100 ekor

f : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 125 (di kotak ... ekor)

2. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi dengan nama lengkap
penerima perorangan atau badan hukum/perusahaan.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
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Contoh :
Nama dan alamat penerima/pengirim**) :
Minoloto
Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi Palmerah
Jakarta Pusat.

3. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi tanggal
kedatangan/pemasukan/tanggal Penolakan, sedangkan tanggal
keberangkatan adalah tanggal keberangkatan/pengeluaran
Media pembawa dari Negara/Area asal.
Contoh :
Tanggal Kedatangan/keberangkatan**) : 14 Januari 2013

4. : Diisi nama dan kode kapal atau airlines.
Contoh : GA 7885

5. : Dicoret yang tidak sesuai, untuk lalu lintas impor diisi nama
Negara dan untuk domestik diisi nama Kabupaten/Kota yang
sesuai dengan alamat penerima.
Contoh :

 Negara/Area asal/tujuan**) : Singapura
 Negara/Area asal/tujuan**) : Indonesia
 Negara/Area asal/tujuan**) : Jakarta Pusat

Diisi tanda “√” pada kotak yang tersedia, sesuai dengan alasan
dilakukannya tindakan penahanan.

g : Disi nama dan alamat instalasi karantina ikan / tempat
penimbunan sementara dengan lengkap.
Contoh : Instalasi Karantina milik Balai Besar KIPM Jakarta I,

Komplek Laboratorium Karantina Ikan Jalan P5
Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng.

h : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat
Penahanan Sementara diterbitkan

i : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

j : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas
penandatangan serta ditandatangani.



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

a

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PENOLAKAN
Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil
pemeriksaan dan/atau tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat pemilik/penerima : ………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………..

3. Tanggal kedatangan/keberangkatan**) : …………………………………………………………………………………..…

4. Alat angkut : ……………………………………………………………………………………..

5. Negara/area asal/tujuan**) : ……………………………………………………………………………………..

Ternyata:
(Beri tanda cek () pada pernyataan yang sesuai)

media pembawa setelah dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut, tertular HPIK golongan I, busuk, rusak,
dan/atau merupakan jenis-jenis yang dilarang pemasukannya.

media pembawa setelah diberi perlakuan di atas alat angkut, tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan
dari HPIK golongan II.

media pembawa tidak dimasukkan, dikeluarkan, dibawa, atau dikirim melalui tempat pemasukan dan
pengeluaran yang telah ditetapkan.

media pembawa tidak dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina.

dokumen dinyatakan tidak benar dan/atau tidak sah.

setelah dilakukan penahanan, keseluruhan persyaratan yang harus dilengkapi dalam batas waktu yang
ditetapkan tidak dapat dipenuhi.

media pembawa dilarang pengeluarannya.

Maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

i

h

g



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.
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3.2.11. Surat Penolakan (KI-D11)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P6/KI-D11/01.0/I/2013/00001

P6
KI-D11
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Penolakan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan Jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa,
sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel
halaman I pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan
semua data jenis ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Live Koi

2. Live Koki

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 25 ekor

100 ekor

f : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 125 (di kotak ... ekor)

2. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi dengan nama lengkap
pemilik/penerima perorangan atau badan hukum/perusahaan.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
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Contoh : Minoloto
Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi
Palmerah Jakarta Pusat.

3. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi tanggal
kedatangan/pemasukan, sedangkan tanggal keberangkatan
adalah tanggal keberangkatan/pengeluaran Media pembawa dari
Negara/Area asal.
Contoh :
Tanggal Kedatangan/keberangkatan**) : 14 Januari 2013

4. : Diisi nama dan kode kapal atau airlines.
Contoh : GA 7885

5. : Dicoret yang tidak sesuai, untuk lalu lintas impor diisi nama
Negara dan untuk domestik diisi nama Kabupaten/Kota yang
sesuai dengan alamat penerima.
Contoh :
Negara/Area asal/tujuan**) : Singapura

Diisi dengan tanda “√” pada kotal yang tersedia, sesuai dengan alasan
tindakan penolakan.

g : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Penolakan
diterbitkan

h : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

i : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

a

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SERTIFIKAT PELEPASAN
Nomor :……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil
pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Nama dan alamat penerima/tujuan : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Negara/area asal**) : ……………………………………………………………………………………………

5. Tanggal pengiriman : ……………………………………………………………………………………………

6. Tanggal pemasukan : ……………………………………………………………………………………………

7. Alat angkut : ……………………………………………………………………………………………

8. Persyaratan lain : ……………………………………………………………………………………………

9. Tujuan pengiriman : ……………………………………………………………………………………………

10.Hasil pemeriksaan : Klinis Laboratoris

menunjukkan bahwa media pembawa tersebut pada saat pemeriksaan bebas dari hama dan penyakit ikan
karantina sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah/area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

i

h

g
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3.2.12. Sertifikat Pelepasan (KI-D12)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P8/KI-D12/01.0/I/2013/00001

P8
KI-D12
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pembebasan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan Jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa,
sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel
halaman I pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan
semua data jenis ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (sesuai dengan HC
dari Negara/SKID dari area asal)
Contoh : 1. Live Koi

2. Live Koki

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 25 ekor

100 ekor

f : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 125 (di kotak ... ekor)

2 : Diisi nama pemilik/pengirim perorangan atau badan
hukum/perusahaan ditulis secara lengkap.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi
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Contoh : Budiono
Aquaculturist Center Pulau Sentosa 3rd Fl CC/3
Singapore.

3. : Diisi nama penerima/tujuan perorangan atau badan
hukum/perusahaan ditulis secara lengkap.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi
Contoh : PT. Gita Putra Abadi

Komplek Pergudangan Lelang Laut Blok D2 No.5 PIK
Jakarta Utara.

4. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nama Negara asal. Untuk
pilihan Area asal, diisi Nama UPT BKIPM yang mengeluarkan
Sertifikat Kesehatan Ikan asal.
Contoh : Negara/Area Asal**) : Singapura

5. : Diisi tanggal alat angkut berangkat dari Negara/Area Asal.

6. : Diisi tanggal alat angkut tiba di tempat pemasukan

7. : Diisi jenis, nama dan kode alat angkut.
Contoh : GA 9885

8. : Diisi jenis persyaratan lain yang harus dilengkapi.
Contoh : Surat Keterangan Bebas Cemaran Nuklir

9. Diisi tujuan dari pengiriman media pembawa
Contoh : “diperdagangkan” atau ”dikonsumsi” atau “ souvenir”
atau “penelitian” atau “sampel” atau “dibudidayakan” atau
“hobi” atau “diproses lebih lanjut” atau “umpan pancing” atau
“pameran”.

10. : Hasil Pemeriksaan :
            Klinis         :   diisi tanda “√” pada kotak yang tersedia,  

apabila telah dilakukan pemeriksaan
klinis

            Laboratoris :  diisi tanda “√” pada kotak yang tersedia,  
apabila telah dilakukan pemeriksaan
laboratoris

g : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Sertifikat
Pelepasan diterbitkan

h : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.
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i : Ditandatangani kemudian diisi dengan Nama Lengkap beserta
NIP petugas penandatangan



a

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PEMUSNAHAN
Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan,
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dari hasil
tindakan karantina terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat pemilik/penerima : ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Tanggal kedatangan/keberangkatan**): ……………………………………………………………………………………………

4. Alat angkut : ……………………………………………………………………………………………

5. Negara/area asal/tujuan**) : ……………………………………………………………………………………………

Ternyata:
(Beri tanda cek ( ) pada pernyataan yang sesuai)

media pembawa tertular/ditemukan HPIK Golongan I/busuk/rusak/dan/atau dilarang pemasukannya dan
sudah diturunkan dari alat angkut.

media pembawa tidak dapat disembuhkan/disucihamakan dari HPIK Golongan II.

setelah dilakukan penolakan, sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak dikirim kembali ke negara
asal/area asal.

media pembawa dilakukan penahanan dan dalam jangka waktu yang ditentukan media pembawa tidak
diurus atau diketahui pemiliknya, busuk, atau rusak.

media pembawa yang transit telah diperintahkan meninggalkan wilayah transit dan dalam waktu yang
ditentukan, tidak meninggalkan wilayah transit.

media pembawa yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan, tertular HPIK golongan I,
busuk, dan/atau rusak.

media pembawa yang transit setelah dilakukan pembongkaran dan diberi perlakuan, tidak dapat
disembuhkan dari HPIK golongan II.

media pembawa yang transit, tidak diurus atau diketahui pemiliknya.

Media pembawa setelah diturunkan dari alat angkut merupakan jenis yang dilarang pemasukannya.

Maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

i

h

g
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3.2.13. Surat Pemusnahan (KI-D13)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P7/KI-D13/01.0/I/2013/00001

P7
KI-D13
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pemusnahan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan Jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa,
sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel
halaman I pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan
semua data jenis ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Live Koi

2. Live Koki

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 25 ekor

100 ekor

f : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 125 (di kotak ... ekor)

2. : Diisi dengan nama penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan ditulis secara lengkap.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi
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Contoh : Sdr. Minoloto
Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi
Palmerah Jakarta Pusat.

3. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi dengan tanggal kedatangan
/pemasukan/tanggal Penolakan, sedangkan tanggal
keberangkatan diisi tanggal keberangkatan/pengeluaran Media
pembawa dari Negara/Area asal.
Contoh :
Tanggal Kedatangan/keberangkatan**) : 14 Januari 2013

4. : Diisi nama kapal atau nama airlines.
Contoh : GA 7885

5. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nama Negara/Area asal.
Untuk Area asal cukup ditulis nama UPT BKIPM kalau berasal
dari wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan nama
Negara/Area tujuan sbb : untuk Area tujuan cukup ditulis nama
UPT BKIPM dimana area pelabuhan/bandara tujuan berada,
sedangkan untuk negara cukup ditulis nama negara tujuan
akhir. .
Contoh :

 Negara/Area asal/tujuan**) : Singapura
 Negara/Area asal/tujuan**) : Balai Besar KIPM

Jakarta I
 Negara/Area asal/tujuan**) : Balai KIPM Kelas I

Surabaya I

Diisi dengan tanda “√” pada kotak yang pernyataannya sesuai dengan 
alasan pemusnahan

g : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat
Pemusnahan diterbitkan

h : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

i : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.



j

k

l

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
Nomor:……………………..……………

Pada hari ini,………………..tanggal………………... bulan………………… tahun……..….., kami yang bertanda tangan

di bawah ini:

Nama : ………………………............................................................................................

Jabatan : ………………………............................................................................................

Berdasarkan Surat Perintah Kepala UPT Badan, Nomor …………………….,tanggal……………, telah dilaksanakan

pemusnahan terhadap media pembawa:

1. Jenis dan Jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama dan alamat pemilik : .........................................................................................................

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

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

3. Negara/area asal/tujuan**) : .........................................................................................................

4. Tempat dan cara pemusnahan : .........................................................................................................

Dengan disaksikan oleh pemilik dan pejabat yang berwenang sebagai berikut:

a. Nama pemilik/kuasanya : .........................................................................................................

Alamat pemilik/kuasanya : .........................................................................................................

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

b. Nama Saksi I : .........................................................................................................

Jabatan : .........................................................................................................

Instansi : .........................................................................................................

c. Nama Saksi II : .........................................................................................................

Jabatan : .........................................................................................................

Instansi : .........................................................................................................

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

. . . . . . ekor . . . . . . ptg . . . . . . kg . . . . . . gr . . . . . . l . . . . . .ml

Saksi I,

( ………………………...)

Stempel

Saksi II,

( ………………………...)

Petugas Karantina,

Pemilik/Kuasa,

( ………………………...)

a
b

c
d

e f g h

i

m

m

o
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3.2.14. Berita Acara Pemusnahan (KI-D14)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P7/KI-D14/01.0/I/2013/00001

P7
KI-D14
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pemusnahan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

b : Diisi dengan hari, tanggal dan tahun pelaksanaan tindakan
pemusnahan dengan huruf.
Contoh : Pada hari ini, Senin tanggal dua bulan Maret tahun

Dua ribu tiga belas, kami ….

c : Diisi dengan nama dan jabatan petugas yang diberi perintah
untuk melaksanakan tindakan pemusnahan. Petugas dapat
lebih dari satu.
Contoh :
1. Nama : Amiruddin

Jabatan : PHPI Ahli Muha
2. Nama : Sofyan Ali

Jabatan : PHPI Terampil Pelaksana

d : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun surat perintah
dari kepala UPT KIPM.

1. Jenis dan Jumlah

e : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa,
sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel
halaman I pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan
semua data jenis ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

f : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus
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g : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Live Koi

2. Live Koki

h : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 25 ekor

100 ekor

i : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 125 (di kotak ... ekor)

2. : Diisi nama penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan ditulis secara lengkap. Alamat harus
lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama jalan dan
nomor bangunan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan
Provinsi
Contoh : Sdr. Minoloto

Jalan KS.Tubun No.II C/31 RT 004/RW 0001 Slipi
Palmerah Jakarta Pusat.

3. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nama Negara/Area asal.
Untuk Area asal cukup ditulis nama UPT BKIPM kalau berasal
dari wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan nama
Negara/Area tujuan sbb : untuk Area tujuan cukup ditulis nama
UPT BKIPM dimana area pelabuhan/bandara tujuan berada,
sedangkan untuk negara cukup ditulis nama negara tujuan
akhir. .
Contoh :
 Negara/Area asal/tujuan**) : Singapura
 Negara/Area asal/tujuan**) : Balai Besar KIPM Jakarta I
 Negara/Area asal/tujuan**) : Balai KIPM Kelas I

Surabaya I

4. : Diisi nama tempat pemusnahan dan sekaligus cara melakukan
pemusnahan.
Contoh : Area Pemusnahan Balai Besar KIPM Jakarta I dengan
cara pembakaran dengan incinerator.

j : Disi dengan nama pemilik/kuasanya dan alamat lengkap
pemilik/kuasanya.
Contoh
Nama
Alamat

:
:
:

Sdr. Badril Akbar
Jl. Merdeka nomor 28 Rt. 002 Rw. 003
Kelurahan Senen Jakarta Pusat
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k : Diisi dengan nama saksi I secara lengkap beserta jabatan dan
asal instansinya
Contoh
Nama
Jabatan

Instansi

:
:
:

:

Rusnanto, S.Pi.,M.Si
Kepala Bidang Tata Operasional Balai Besar
KIPM Jakarta I
Balai Besar KIPM Jakarta I

l : Diisi dengan nama saksi II secara lengkap beserta jabatan dan
asal instansinya
Contoh
Nama
Jabatan

Instansi

:
:
:

:

M. Ramadhan , S.H.,M.H
Kepala Seksi Penindakan Penyelundupan Bea
Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Bea & Cukai Bandara Internasional Soekarno-
Hatta

m : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
(diwakilkan salah satu petugas pelaksana pemusnahan)
kemudian ditandatangani.

n : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

o : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP/jabatan dari
pemilik/kuasa pemilik medi pembawa, Saksi I dan Saksi II,
kemudian ditandatangani.



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT KETERANGAN TRANSIT
Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dalam rangka mencegah masuk dan
tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi
ketentuan area/Negara*) tujuan, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama/Alamat Pemilik : …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Nama/Alamat Penerima : …………………………………………………………………………………….

4. Tanggal Transit : ……………………………………………………………………………………..

5. Jenis dan Nama Alat Angkut : ……………………………………………………………………………………..

6. Negara/Area Asal**) : ……………………………………………………………………………………..

7. Negara/Area Transit**) : ……………………………………………………………………………………..

8. Negara/Area Tujuan Akhir**) : ……………………………………………………………………………………..

9. Bill of Loading/Airway Bill**) : ……………………………………………………………………………………..

10. Jumlah Kemasan/Kontainer**) : ……………………………………………………………………………………..

11. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) : ……………………………………………………………………………………..

12. Nomor Sertifikat Kesehatan Ikan : ……………………………………………………………………………………..

13. Dokumen Lain : ……………………………………………………………………………………..

14. Telah/Belum dilakukan**) :

15. Hasil Pemeriksaan : …………………………………………………………………

Sehingga media pembawa tersebut dapat disetujui untuk diangkut lanjut/diangkut terus ke negara/area tujuan.

Setibanya di tempat tujuan Pemilik/kuasanya wajib melaporkan serta menyerahkan kepada Petugas Karantina Ikan setempat
untuk keperluan tindakan karantina selanjutnya atau tindakan lainnya.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

Pemeriksaan
Klinis

Pemeriksaan
Laboratoris

Pengawasan

a

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

i

h

g
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3.2.15. Surat Keterangan Transit (KI-D15)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P8/KI-D15/01.0/I/2013/00001

P8
KI-D15
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pembebasan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan Jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa,
sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel
halaman I pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan
semua data jenis ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama daerah)
Contoh : 1. Live Koi

2. Live Koki

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 25 ekor

100 ekor

f : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 125 (di kotak ... ekor)

2. : Diisi nama lengkap pemilik perorangan atau badan
hukum/perusahaan asal media pembawa.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
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Contoh : Sdr. Abdul Rahman
Jalan Lingkar Bandara Hasanuddin Blok E No.12
Maros Sulawesi Selatan

3. : Diisi nama lengkap penerima di tempat tujuan akhir perorangan
atau badan hukum/perusahaan secara lengkap.
Alamat harus lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau
nama jalan dan nomor bangunan, kelurahan, kecamatan,
kota/kabupaten dan Provinsi)
Contoh : Yip Steven

Cun Cun Shopping Centre B II/3 Beras Basah Road

Hongkong

4. Diisi tanggal, bulan dan tahun saat dilakukan transit media
pembawa.

5. : Diisi nama alat angkut dan identitas alat angkut yang digunakan
untuk mengangkut media pembawa ke tempat tujuan akhir
Contoh : truk nopol B1253TFR

6. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nama Negara/Area asal.
Untuk Area asal cukup ditulis nama UPT BKIPM kalau berasal
dari wilayah negara Republik Indonesia.
Contoh :

 Negara/Area asal **) : Singapura
 Negara/Area asal **) : Balai Besar KIPM Jakarta I

7. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nama Negara/Area transit
sebelum ke tujuan akhir.
Contoh :
 Negara/Area Transit **) : Florida USA/Japan/

Singapore/Kota Tangerang
 Negara/Area Transit **) : Kabupaten/Kota Maros /

Jakarta/Medan

8. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi dengan nama Negara/Area
tempat tujuan akhir.
Contoh :

 Negara/Area Tujuan Akhir **) : Singapore
 Negara/Area Tujuan Akhir **) : Medan

9. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nomor dari Bill of
Loading/Airway Bill yang dipergunakan
Contoh :

 Bill of Loading/Airway Bill**) : 1234/567/90111
 Bill of Loading/Airway Bill**) : 1234/567/90111
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10. : Dicoret yang tidak sesuai serta diisi jumlah dan nomor
kemasan/kontainer.
Contoh :

 Jumlah kemasan/kontainer : 2 kontainer
 Jumlah kemasan/kontainer : 5 box

11. : Dicoret yang tidak sesuai serta diisi identitas pengenal kemasan
container
Contoh :

 Nomor/Keterangan Kemasan/ Kontainer **) : APLU
5675 XX

 Nomor/Keterangan Kemasan/ Kontainer **) : Box
sterofoam

12. : Diisi dengan nomor HC/ Sertifikat Kesehatan Ikan dari
Negara/area asal.

13. : Diisi dengan nama, nomor dan tanggal dokumen selain
Sertifikat Kesehatan Ikan (HC) yang menyertai lalu lintas media
pembawa.
Contoh : Surat Keterangan Bebas Radiasi Nuklir, dll.

14. : Telah/Belum dilakukan**) :
coret kata “Belum” dan beri tanda ‘X’ pada kotak yang tersedia
sesuai dengan pernyataan.

Pemeriksaan Klinis
Diisi tanda “X” apabila telah dilakukan pemeriksaan
klinis

Pemeriksaan Laboratoris
Diisi tanda “X” apabila telah dilakukan pemeriksaan
Laboratoris

Pengawasan
Diisi tanda “X” apabila telah dilakukan Pengawasan

CATATAN :
Pilihan dapat lebih dari satu tergantung dengan tindakan
karantina yang telah dilakukan.

15. : Diisi dengan data atau informasi hasil tindakan pemeriksaan
klinis dan/atau pemeriksaan laboratoris.
Contoh :
tidak ditemukan tanda-tanda adanya serangan/infeksi HPIK
(pemeriksaan klinis).
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g : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Keterangan
Transit yang diterbitkan oleh UPT KIPM tempat transit.

h : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

i : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
kemudian ditandatangani.



Catatan:
*) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.

a

b c d e

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT KETERANGAN BENDA LAIN
Nomor:……………………..……………

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002
tentang Karantina Ikan, serta untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan
karantina di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dan/atau untuk memenuhi ketentuan di
area/negara tujuan, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No
JENIS MEDIA PEMBAWA*) JUMLAH

Nama Latin Nama Umum (ekor/ptg/kg/gr/l/ml)**)

Total :

2. Nama/Alamat Pengirim : ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

3. Nama/Alamat Penerima : ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

4. Identitas Alat Angkut : ……………………………………………………………………..

5. Tanggal Pengiriman/Pemasukan**) : ……………………………………………………………………..

6. Tanggal Pemeriksaan : ……………………………………………………………………..

7. Negara/AreaAsal**) : ……………………………………………………………………..

8. Negara/ Area Tujuan**) : ……………………………………………………………………..

9. Bill of Loading/Airway Bill**) : ……………………………………………………………………..

10. Jumlah Kemasan/Kontainer**) : ……………………………………………………………………..

11. Nomor/Keterangan Kemasan/Kontainer**) : ………………………………………………………..................

12. Dokumen Lain : ……………………………………………………………………..

dinyatakan dalam keadaan baik, utuh, jenis, jumlah, dan ukuran sesuai dengan yang dilaporkan, atau

bebas dari dugaan hama dan penyakit ikan karantina.**)

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

.............. ekor ................ ptg .................. kg .................. gr ................... l ...................ml

f

i

h

g
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3.2.16. Surat Keterangan Benda Lain (KI-D16)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P8/KI-D16/01.0/I/2013/00001

P8
KI-D16
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pembebasan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

1. Jenis dan Jumlah

b : Diisi nomor urut angka untuk setiap Jenis Media Pembawa yang
berbeda
Contoh : 1.

2.
3.
dst...

Untuk banyaknya jenis media pembawa, baris yang tersedia
hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa,
sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada tabel
halaman I pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan
semua data jenis ikan di tulis di lampiran yang tersedia.

c : Diisi lengkap nama Latin media pembawa (huruf miring)
Contoh : Cyprinus carpio

Carassius auratus

d : Diisi lengkap nama umum media pembawa (bukan nama
daerah)
Contoh : 1. Live Koi

2. Live Koki

e : Diisi besaran angka yang menyatakan jumlah media pembawa
dan untuk satuannya dipilih sesuai dengan kaidah/ ketentuan
tentang PNBP.
Contoh : 25 ekor

100 ekor

f : Diisi jumlah total media pembawa.
Contoh : 125 (di kotak ... ekor)

2. : Diisi nama pemilik perorangan atau badan hukum/perusahaan
ditulis secara lengkap. Alamat harus lengkap (nama komplek,
blok dan nomor atau nama jalan dan nomor bangunan,
kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan Provinsi
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Contoh : Sdr. Badril Akbar
Perumahan Pondok Sejahtera
Jalan Murai Timur Blok E 21 No. 12 RT 14 RW 10
Kel.Kutabaru Pasar Kemis Tangerang

3. : Diisi nama penerima perorangan atau badan
hukum/perusahaan ditulis secara lengkap. Alamat harus
lengkap (nama komplek, blok dan nomor atau nama jalan dan
nomor bangunan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten dan
Provinsi
Contoh : Sdr. Abdul Rahman

Jalan Lingkar Bandara Hasanuddin Blok E No.12
Makasar Sulawesi Selatan

4. Diisi jenis alat angkut yang sesuai beserta kodenya
Contoh : Kapal Motor Bimantara III / KM.BTR.3

Garuda Indonesia Airways / GA. 122

5. : Dicoret kata yang tidak sesuai dan diisi tanggal
pengiriman/pemasukan
Contoh :
Tanggal Pengiriman/Pemasukan**) : 14 Januari 2013

6. : Diisi dengan tanggal pemeriksaan fisik benda lain yang akan
dilalulintaskan.

7. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nama Negara/Area asal.
Untuk Area asal cukup ditulis nama UPT KIPM.
Contoh :

 Negara/Area asal **) : Singapura
 Negara/Area asal **) : Balai Besar KIPM Jakarta I

8. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi dengan nama Negara/Area
tempat tujuan.
Contoh :

 Negara/Area Tujuan **) : Singapore
 Negara/Area Tujuan **) : Medan

9. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nomor dari Bill of
Loading/Airway Bill yang dipergunakan
Contoh :

 Bill of Loading/Airway Bill**) : 1234/567/90111
 Bill of Loading/Airway Bill**) : 1234/567/90111

10. : Dicoret yang tidak sesuai serta diisi jumlah dan nomor
kemasan/kontainer.
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Contoh :
 Jumlah kemasan/kontainer : 2 kontainer

 Jumlah kemasan/kontainer : 5 box

11. : Dicoret yang tidak sesuai serta diisi identitas pengenal kemasan
container
Contoh :

 Nomor/Keterangan Kemasan/ Kontainer **) : APLU
5675 XX

 Nomor/Keterangan Kemasan/ Kontainer **) : Box
sterofoam

12. : Diisi dengan nama, nomor dan tanggal dokumen selain
Sertifikat Kesehatan Ikan (HC) yang menyertai lalu lintas media
pembawa.
Contoh :
Certificate of origin nomor : ……

g : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat
Keterangan Benda Lain diterbitkan

h : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

i : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.



Catatan:
**) Coret yang tidak perlu.

a
b

c

d

e

gf

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

SURAT PEMBERITAHUAN TINDAKAN KARANTINA IKAN

TERHADAP ALAT ANGKUT
Nomor:……………………..……………
Kepada Yth.
..............................................

Bersama ini diberitahukan bahwa terhadap alat angkut tersebut di bawah ini akan dilakukan tindakan
karantina ........................................................................ pada hari .................................... tanggal
..................................... bertempat di ...............................................................................................

I. IDENTITAS ALAT ANGKUT

II. ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA IKAN

alat angkut diketahui atau diduga membawa HPIK.

alat angkut transit di negara atau area yang sedang terjadi wabah.

alat angkut melewati negara atau area yang sedang terjadi wabah.

III. PERHATIAN UNTUK AGEN

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

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta agar Saudara menghubungi Petugas Karantina Ikan untuk
menerima penjelasan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tindakan karantina terhadap alat angkut
tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

....................,............................
Petugas Karantina,

Stempel

1. Jenis Alat Angkut:

2. Nama Alat Angkut:

3. No. Pelayaran/Penerbangan**):

4. Kode Panggilan:

5. Bendera/Kebangsaan:

6. Tipe: Penumpang/Kargo/Kombinasi **)

7. Waktu Kedatangan: Tanggal : ................................. Jam : .................................

8. Berat Kotor:

9. Berat Bersih:

10. Pelabuhan/Bandara Asal/Singgah
Terakhir**):

11. Pelabuhan/Bandara Tujuan/Singgah
Berikutnya**):

12. Perkiraan Waktu Keberangkatan: Tanggal : ................................. Jam : .................................
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3.2.17. Surat Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap
Alat Angkut (KI-D17)

a : Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Contoh : P1/KI-D17/01.0/I/2013/00001

P1
KI-D17
01.1
I
2013
00001

:
:
:
:
:
:

Kode Tindakan Pemeriksaan
Kode Jenis Dokumen
Kode UPT/Satket/Wilker
Bulan (angka romawi)
Tahun
Nomor urut penerbitan dokumen

b : Diisi nama lengkap pemilik media pembawa dapat perorangan
atau perusahaan/Badan Hukum
Contoh : PT,Gita Putra Abadi

Komplek Pergudangan Lelang Laut Blok D2 No.5 PIK
Jakarta Utara.

c : Diisi jenis Tindakan Karantina yang akan dilakukan terhadap
alat angkut, yang dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan dan
tahun serta tempat pelaksanaan tindakan karantina yang
dilakukan.
Contoh:
….. tindakan karantina Perlakuan pada hari Senin tanggal
2 Januari 2013 bertempat di Area Labuh Pelabuhan Tanjung
Priok.

I. IDENTITAS ALAT ANGKUT

1. : Diisi sesuai jenis alat angkut
Contoh : Kapal Motor

2. : Diisi nama/merk alat angkut
Contoh : KM Bahagia

3. : Dicoret pernyataan yang tidak sesuai dan iisi sesuai identitas
alat angkut.
Contoh :
Nomor Pelayaran/Penerbangan**) : KMB 55 GG

4. : Diisi sesuai dengan kode panggilan alat angkut
Contoh : Ctc 55 GG

5. Diisi sesuai Bendera/Kebangsaan alat angkut.

6. : Dicoret kata yang tidak sesuai
Contoh :
Tipe : Penumpang/Kargo/Kombinasi**)
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7. : Diisi tanggal dan jam alat angkut tiba di pelabuhan
Contoh : 10 Desember 2012 jam 15.00 wib.

8. : Diisi sesuai dengan ukuran berat kotor media pembawa.
Contoh : 200 GT

9. : Diisi sesuai dengan ukuran berat bersih media pembawa.
Contoh : 150 NT

10. : Dicoret yang tidak sesuai dan diisi nama pelabuhan/bandara
singgah terakhir sebelum tiba di tujuan akhir.
Contoh :
Pelabuhan/Bandara Asal/Singgah Terakhir**) : Singapore

11. : Dicoret yang tidak sesuai/benar dan diisi nama
pelabuhan/bandara tujuan berikutnya/tujuan akhir.
Contoh :
Pelabuhan/Bandara Tujuan/Singgah berikutnya**) : Belawan

12. : Diisi perkiraan waktu keberangkatan alat angkut

II. ALASAN DILAKUKAN TINDAKAN KARANTINA
Diisi tanda “X” apabila alat angkut diketahui atau
diduga membawa HPIK

Diisi tanda “X” apabila alat angkut transit di Negara
atau area yang sedang terjadi wabah

Diisi tanda “X” apabila alat angkut melewati Negara
atau area yang sedang terjadi wabah HPIK.

III. : PERHATIAN UNTUK AGEN

d Diisi informasi yang penting untuk Agen dalam rangka Tindakan
karantina terhadap alat angkut.
Contoh :
Dilarang untuk menurunkan media pembawa saat transit di
area pelabuhan Belawan Medan.

e Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat
Pemberitahuan Tindakan Karantina Ikan Terhadap Alat Angkut
diterbitkan

f : Di cap/stempel UPT/Satker penerbit.

g : Diisi dengan Nama Lengkap beserta NIP petugas penandatangan
serta ditandatangani.


