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KATA PENGANTAR 
 
 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan 

rahmat-Nya Petunjuk Teknis” Penerapan Standar dan Sertifikasi Instalasi Karantina 

Milik Para Pihak Terkait ” dapat diselesaikan dengan baik. 

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai bahan acuan dalam kegiatan pembinaan dari 

Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan 

pelaksanaan kegiatan UPT BKIPM dalam rangka mendukung kegiatan Industrialisasi 

Kelautan dan Perikanan.  

Kami menyadari bahwa Petunjuk Teknis ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan kami jadikan bahan 

masukan untuk perbaikan dalam penyusunan Petunjuk Teknis di masa yang akan 

datang. 

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua 

pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini. 

 

 

 Jakarta, 11 Juli 2013 

 Kepala Pusat Karantina Ikan 

 

 

 

 Muhammad Ridwan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 

Ikan dan Tumbuhan, Karantina Ikan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan 

pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar 

negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri serta keluarnya dari dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, karantina ikan 

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka melindungi negara dari 

ancaman masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar 

negeri dan dari suatu area ke area lain di wilayah Republik Indonesia, yang 

berpotensi merusak kelestarian sumberdaya hayati perikanan, yang pada akhirnya 

akan mengganggu produksi perikanan nasional.  

Perdagangan hasil perikanan dapat memberikan dampak positif dan negatif 

terhadap perekonomian negara, dengan meningkatnya devisa akan tetapi 

berdampak bagi kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan, apabila hama 

dan penyakit penyakit ikan ikut terbawa masuk ke dalam negara RI melalui media 

pembawanya. Salah satu tugas dan fungsi Badan Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), adalah melaksanakan pencegahan 

masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), ke dalam 

wilayah negara Republik Indonesia, antar area di dalam wilayah negara Republik 

Indonesia serta mencegah keluarnya HPIK /Hama dan Penyakit Ikan (HPI) 

tertentu dari dalam wilayah negara Republik Indonesia, sesuai persyaratan Negara 

tujuan. 

Tindakan karantina secara terintegrasi berbasis in line inspection dilakukan 

melalui penerapan standar kesehatan ikan mulai dari negara/area asal, tindakan 

karantina ikan di tempat pemasukan/pengeluaran, dan penerapan prinsip 

biosecurity dalam pengelolaan resiko serta pemantauan HPIK dan/atau HPI 

tertentu secara periodik di area/tempat tujuan. Semua tahapan kegiatan tersebut 

dilakukan pencatatan secara baik dan didokumentasikan, untuk memudahkan 

penelusuran status kesehatan ikan yang ada di unit usaha tersebut. Pelaksanaan 
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tindakan karantina berbasis in line inspection diawali dengan proses verifikasi 

kelengkapan/ kecukupan dokumen permohonan serta hasil monitoring penerapan 

biosecurity dalam pengendalian HPIK/HPI tertentu untuk mendapatkan Sertifikat 

Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB). 

 
B. Tujuan dan Sasaran 

1. Tujuan  

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi Pusat Karantina 

Ikan dalam melakukan verifikasi (dokumen & hasil penilaian kelayakan UUPI) 

dan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Unit Usaha 

Pembudidaya Ikan (Pembenihan, Pembesaran, dan Penampungan). 

2. Sasaran 

UUPI yang telah mengajukan permohonan ke UPT BKIPM, dan tercatat di 

Pusat Karantina Ikan. 

C. Ruang lingkup 

Ruang lingkup dalam Juknis ini meliputi verifikasi audit kecukupan dalam 

penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan Sertifikasi Cara Karantina 

Ikan yang Baik (SCKIB). 

 
D. Pengertian 

1. In-line inspection  adalah adalah rangkaian regiatan pengendalian HPIK/HPI 

tertentu secara sistimatis untuk menjamin kesesuaian tindakan karantina ikan 

secara terintegrasi (monitoring suatu proses, dan melakukan tindakan  koreksi 

untuk memperkecil risiko penyebab timbulnya ketidaksesuaian). 

2. Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah tata cara tindakan karantina ikan 

secara terintegrasi berbasis in line inspection sebagai upaya untuk 

meningkatkan kegiatan  pencegahan masuk dan tersebarnya  HPIK/HPI 

tertentu  melalui pengelolaan organisasi, tanggung jawab, prosedur, proses, 

sumberdaya dan penerapan standar biosekuriti untuk memberikan jaminan 

kesehatan ikan. 

3. Biosekuriti (pengamanan biologi) adalah upaya pengamanan sistem budidaya 

dari kontaminasi patogen akibat transmisi jasad dan pembawa patogen 
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(carrier) dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan. 

4. Unit Usaha Pembudidaya Ikan adalah unit ekonomi yang melakukan kegiatan 

budidaya: memelihara, membesarkan, meningkatkan mutu dan/atau 

membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol 

dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. 

5. Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik yang selanjutnya disingkat SCKIB 

adalah Sertifikat yang dikeluarkan oleh BKIPM yang menyatakan bahwa unit 

pembenihan, pembesaran dan penampungan/pengumpul ikan telah 

melaksanakan prinsip-prinsip karantina ikan yang baik. 

6. Inspektur Karantina Ikan adalah pegawai negeri yang menduduki jabatan 

PHPI (jenjang ahli) tertentu yang mempunyai kompetensi melakukan kegiatan 

inspeksi, monitoring,  surveilan HPIK/HPI tertentu dalam rangka pengendalian 

sistem jaminan kesehatan ikan yang ditetapkan oleh Kepala Badan selaku 

Otoritas Kompeten. 
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BAB II.  TEKNIS PELAKSANAAN 
 
 

A. Verifikasi dan Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan dan Cara Karantina 
Ikan yang Baik (CKIB) Unit Produksi (Pembenihan, Pembesaran, 
Penampungan) 
 

1. Pelaksana 

Pelaksana kegiatan verifikasi dan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik 

(CKIB) pada Unit Produksi (Pembenihan, Pembesaran, Penampungan) / Usaha 

Pembudidaya Ikan (UUPI) adalah Pejabat Fungsional (PHPI) Pusat Karantina Ikan 

dan Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan.  

2. Lokasi 

Lokasi verifikasi dan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) adalah 

seluruh Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI) yang ada dalam lingkup tugas dan 

tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis KIPM. 

3. Sasaran  

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan 

verifikasi untuk mendapatkan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) 

pada Unit Usaha Pembudidaya Ikan (UUPI). 

4. Metode 

Untuk mendapatkan Sertifikat Cara Karantina Ikan yang Baik (SCKIB), suatu 

Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) harus dilakukan penilaian oleh Unit 

Pelaksana Teknis KIPM (UPT-KIPM) setempat.  

a. UUPI mengajukan permohonan penilaian kepada Kepala UPT KIPM 

setempat dengan melampirkan Dokumen Prosedur Mutu CKIB, dan copy 

sertifikat pelatihan karantina ikan, yang tembusannya disampaikan ke 

sekretariat Iinline inspection Pusat Karantina Ikan. Setelah menerima 

permohonan tersebut, Kepala UPT menugaskan Inspektur Karantina Ikan 

untuk melakukan audit kecukupan Dokumen Prosedur mutu CKIB milik 
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UUPI  tersebut. Audit kecukupan  dilakukan untuk mengetahui kelengkapan 

minimal dokumen prosedur mutu CKIB milik UUPI tersebut. Apabila hasil 

verifikasi ternyata belum lengkap, dokumen prosedur mutu CKIB 

dikembalikan kepada UUPI, dan direkomendasikan untuk dilakukan 

perbaikan dengan format verifikasi dan  rekomendasi perbaikan 

sebagaimana terlampir. 

b. Apabila dokumen prosedur mutu CKIB telah lengkap, selanjutnya dilakukan  

penilaian terhadap kelayakan UUPI oleh Inspektur Karantina Ikan di UPT 

KIPM setempat. Penilaian kelayakan  dilakukan untuk mengetahui :  

1) Apakah sarana prasana yang dimiliki oleh UUPI tersebut dan 

pengelolaannya sudah sesuai dengan standar instalasi (UUPI) Pusat 

Karantina Ikan, dan sesuai dengan dokumen mutu CKIB.  

2) Standar Operasional Prosedur (SOP) dan rekaman data yang tertuang 

di dalam dokumen prosedur mutu CKIB telah sesuai dan dilaksanakan 

secara benar. Laporan hasil penilaian disampaikan kepada Kepala 

UPT-KIPM. 

c. Kepala UPT-KIPM  meneruskan  hasil laporan tersebut kepada Kepala 

Pusat Karantina Ikan dengan dilampirkan Pakta Integritas yang telah 

ditandatangani oleh Pemilik UUPI.  

d. Apabila UUPI telah memenuh persyaratan teknis Instalasi sesuai 

ketentuan, maka Kepala Pusat Karantina Ikan menertibkan Surat 

Keputusan Penerapan / implementasi CKIB di UUPI tersebut.  

e. Setelah penetapan Surat Keputusan Penerapan / implementasi CKIB di 

UUPI CKIB oleh Kepala Pusat Karantina Ikan, UPT-KIPM melakukan 

monitoring penerapan CKIB sekurang-kurangnya 1 (satu) kali              
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dalam 3 (tiga) bulan dan Surveilan HPIK/HPI tertentu sekurang-kurangnya 

1 (satu) kali dalam sebulan terkait status kesehatan ikan di UUPI. Hasil 

kegiatan tersebut dilaporkan kepada Kesekretariatan ILI Pusat Karantina 

Ikan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.  

f. Sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali setelah ditetapkan kelayakan 

CKIB, Pusat Karantina Ikan (Tim Kesekretariatan ILI) melakukan inspeksi 

ke UUPI berdasarkan data di UPT KIPM, guna memastikan bahwa kegiatan 

monitoring penerapan CKIB dan Surveilan  HPIK/HPI tertentu telah 

dilaksanakan secara baik dan benar oleh UPT-KIPM dan UUPI.  

g. Kepala Pusat Karantina Ikan merekomendasikan penerbitan SCKIB kepada 

Kepala BKIPM berdasarkan hasil audit oleh Inspektur Karantina Ikan dan 

Status Kesehatan Ikan di UUPI. 

h. Setelah menerima rekomendasi dari Kepala Pusat Karantina Ikan, Kepala 

Badan KIPM menerbitkan SCKIB bagi UUPI tersebut.  

i. Selama masa berlaku SCKIB, pemilik UUPI wajib menjaga konsistensi 

pelaksanaan CKIB di UUPI nya. 

j. Selama masa berlakunya SCKIB, UPT KIPM melakukan monitoring 

penerapan CKIB secara periodik untuk memonitor konsistensi dari 

penerapan CKIB dan surveilan HPIK/HPI tertentu untuk mempertahankan 

status kesehatan ikan di UUPI. 
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Gambar 1. ALUR PROSES DALAM MEMPEROLEH SCKIB 
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BAB III.  EVALUASI DAN PELAPORAN 
 
 

A. Mekanisme Pelaporan 

Hasil kegiatan verifikasi dan monitoring (inspeksi) dalam rangka sertifikasi 

CKIB UUPI oleh Tim dilaporkan ke Kepala Pusat Karantina Ikan oleh Kepala UPT 

KIPM dalam bentuk soft/hard copy, serta diarsipkan, baik secara manual maupun 

elektronik.  

 
B. Format Pelaporan 

Format pelaporan kegiatan verifikasi dan monitoring (inspeksi) dalam rangka 

sertifikasi CKIB pada UUPI mengacu pada form yang terdapat pada lampiran. 

 

C. Waktu Pelaporan 

Pelaporan kegiatan verifikasi /inspeksi dalam rangka sertifikasi CKIB pada 

UUPI dilakukan segera setelah kegiatan tersebut selesai. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 
 

Petunjuk Teknis Penerapan Standar dan Sertifikasi Instalasi Karantina Milik Para 

Pihak Terkait ini disusun guna menjadi panduan bagi Inspektur Karantina Ikan di 

Pusat Karantina Ikan dan UPT-KIPM dalam melakukan verifikasi dan inspeksi CKIB di 

UUPI. 
Diharapkan dengan adanya petunjuk teknis ini, pelaksanakan verifikasi dan 

inspeksi CKIB di UUPI yang dilakukan oleh UPT-BKIPM menjadi lebih baik dan 

terarah. Dilain pihak, UUPI dapat mengimplementasikan CKIB secara benar sehingga 

biosecurity yang dilakukan oleh UUPI dapat menjamin kesehatan ikan dari produk 

yang dihasilkan. 
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Lampiran 1 

 

CONTOH DOKUMEN 

           PROSEDUR CARA KARANTINA IKAN YANG BAIK  

(C K I B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUSAT KARANTINA IKAN  
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN 

KEAMANAN HASIL PERIKANAN 
2013 
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PENGANTAR 

 

Contoh Dokumen Prosedur Karantina Ikan yang Baik (CKIB) ini disusun untuk 

membantu Unit Usaha Budidaya Perikananan dalam menyusun Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dan formulir (rekam data) yang diperlukan dalam program in line 

inspection. Buku ini adalah contoh, materi dan format dari SOP dan formulir 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit usaha budidaya perikanan.  

Secara garis besar, SOP dan rekam data yang wajib dipunyai oleh unit usaha 

budidaya perikanan adalah SOP tentang Persiapan dan pengelolaan air masuk; 

pemasukan ikan; pengamatan kesehatan ikan (selama masa karantina); penanganan 

ikan sakit; pengobatan ikan sakit; pemusnahan ikan mati; desinfeksi alat dan wadah; 

pemeliharaan ikan; pengaturan personil; dan pengelolaan limbah.  
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UD/PT/CV ................................. 
Jl. ....................................................................  

 

Terbitan/Revisi     :   1/0 
Tanggal Terbit      :     tgl/ 
bln/thun 

 
KATA PENGANTAR 

 

KATA  PENGANTAR 

Indonesia merupakan anggota OIE dan WTO yang tunduk pada perjanjian 
Sanitary and Phytosanitary dimana mempunyai hak dan kewajiban untuk membuat 
kebijakan dalam hal penyelamatan lingkungan, keamanan hewan (termasuk aquatic 
animal) dan supporting agent ekonomi nasional.  

Sebagai wujud dalam penyelamatan lingkungan dan fungsi supporting agent 
ekonomi nasional, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan (BKIPM) melalui Pusat Karantina Ikan mengeluarkan suatu kebijakan 
berupa regulasi tentang Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)/ Good Fish Quarantine 
Practises (GFQPs) khususnya pada unit usaha perikanan (pembenihan/ pembesaran/ 
penampungan) yang menerapkan In Line Inspection (tindakan karantina ikan secara 
terintegrasi). 

Ikan kerapu merupakan salah satu komoditi unggulan perikanan yang 
merupakan primadona bagi negara luar khususnya Hongkong, Vietnam, Malaysia, dan 
Taiwan.  Untuk mencegah menurunnya aseptabilitas negara mitra dagang, maka 
UD/PT/CV. ………  menerapkan jaminan mutu produk melalui sistem CKIB agar diakui 
oleh dunia internasional sehingga menghasilkan produk yang berkualitas, bebas 
Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan penyakit ikan tertentu sesuai list OIE 
sehingga pada akhirnya kepercayaan negara mitra dagang akan semakin meningkat. 

Dalam upaya penerapan CKIB, kami menyadari masih banyak kekurangan.  
Untuk itu kami mengharapkan saran baik dari otoitas kompoten maupun pihak-pihak 
yang mempunyai kepedulian terhadap Biosecurity dan pengendalian penyakit ikan 
sehingga menjadi lebih baik. 

 
 
Jakarta,     TGL /BLN/THN 
 UD/PT/CV 
 
 
 
………………………… 
Direktur 

 
Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 

Nama Tim CKIB PT. 
……….. 

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

 
 

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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UD/PT/CV ................................. 
Jl. ....................................................................  

 

Terbitan/Revisi     :   1/0 
Tanggal Terbit      :     tgl/ 
bln/thun 

DAFTAR ISI 
 

Judul                                               
Halaman 

Pengantar 

Lembar Pengesahan             i 
Distribusi Dokumen             ii 
Kata Pengantar            iii 
Daftar Isi             iv 
I Visi dan Misi   
II Profil Unit Usaha 

Perikanan 
  

III Struktur Organisasi   
IV Deskripsi Pekerjaan   
V Daftar Fasilitas   
VI Lay Out Unit Usaha 

Perikanan 
  

VII Denah ruang karantina 
dan packing  

  

VIII Diagram alir proses CKIB   
IX Deskripsi Diagram Alir 

proses CKIB 
  

X Analisis  Bahaya dan titik 
pengendalian kritis 

  

XI Pengedalian Bahaya   
XII Prosedur Kerja   
 12.1 Persiapan dan pengelolaan  air masuk  
 12.2. Pemasukan  ikan   
 12.3 Pengamatan Kesehatan Ikan/ 

Pemeriksaan dan Pengobatan Selama 
Masa Karantina 

 

 12.4 Pemusnahan ikan mati  
 12.5 Desinfeksi  alat dan wadah  

pemeliharaan ikan 
 

 12.6 Desinfeksi  lingkungan pemeliharaan 
ikan 

 

 12.7 
12.8 
12.9 
12.10 

Pengaturan personil 
Pengeolaan limbah 
Pengelolaan pakan 
Pengemasan Ikan (Packing) 
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FORMULIR 

UD/PT/CV ............................... 
JL................................................................

......... 

 Terbitan/Revisi:   1/0 
 Tanggal Terbit      :   tgl/bln/thn 
 Halaman               :    

Prosedur Cara Karantina Ikan Yang Baik 
VISI  DAN  MISI 

 
 

I. VISI  DAN  MISI 
1.1. VISI   : 

Tersedianyaprodukikanhasilbudidaya yang terjaminmutudankesehatannya, 

bebashamapenyakitikankarantina (HPIK) sesuaidenganstandar Negara 

mitra. 

 
1.2. MISI   : 

 Menghasilkan produk ikan yang bermutu kesehatannya. 

 Menerapkan CKIB secara benar. 

 Menjalankan CKIB secara konsisten dan terintegrasi. 

 Menggunakan tenaga kerja yang mempunyai komitmen dan 

berpengalaman. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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UD/PT/CV ............................... 
JL......................................................................... 

 Terbitan/Revisi:   1/0 
 Tanggal Terbit      :    tgl/bln/thn 
 Halaman               :    

Prosedur Cara Karantina Ikan Yang Baik 
PROFIL  UNIT  USAHA  BUDIDAYA  PERIKANAN 
 

II. PROFIL  UNIT  USAHA  BUDIDAYA  PERIKANAN 
 

Nomor Registrasi  : 

1 Nama Perusahaan UD............................ 
2 Alamat Pusat Perusahaan   Jl. ......................................................... 

Alamat Establishment   Desa........................................................ 
3 Tahun Pendirian   2011 
  Tahun Operasional Awal 2012 
        
4 Jenis Komoditi   Ikan Kerapu 
  Alam, budidaya, impor*) (alam dan budidaya) 
        
  Asal Komoditi   Makasar, JawaTimur, Papua 
  Daerah/Negara Tujuan Komoditi   Hongkong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Vietnam 
        
  Kapasitas Produksi   250.000  ekor 
        
  Temuan penyakit hasil Lab UPT   Negatif penyakit........................... 
  selama 2 tahun terakhir     
5 Nomor  SIUP   SIUP  No.  .................................................. 
    SUP   No.  ........................................................... 
  Nomor Surat Pendukung Lainnya   TDP No. ............................................................... 
    IUP  No. ....................................................................... 
    NIK  No. ............................ 
6 Terdapat Struktur Organisasi   YA 
  Terdapat Standar Operasional Prosedur   YA 
  Terdapat Catatan Rekaman/Log Book   YA 
  Terdapat Penanggung Jawab Setiap    YA 
  Unit Produksi     
  *) Coret yang tidak perlu     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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III. STRUKTUR  ORGANISASI 

 
 

 

 
 
 
 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 
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Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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DESKRIPSI  PEKERJAAN) 
 

IV.  DESKRIPSI  PEKERJAAN 
 

JABATAN TUGAS 
 

MANAJER  TEKNIS  DAN 
OPERASIONAL 

 Bertanggung jawab terhadap dokumen dan 
rekaman sanitasi , desinfeksi dan 
pengobatan/perlakuan, 

 Mengontrol dan mengawasi seluruh kegiatan teknis 
dan opersional unit usaha budidaya, 

 Melakukan supervisi kepada bidang  biosecurity, 
dan bidang pakan dan sampling, 

 Pencatatan logbook laporanharian, 
 Melaporkan seluruh hasil pekerjaannya pada 

direktur. 
 

MANAJER  MUTU  Bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen dan 
rekaman, 

 Bertanggung jawab terhadap mutu hasil produk, 
 Melakukan supervisi kepada bidang lab. Penyakit 

dan lab. Kulaitas air, 
 Melaksanakan audit internal perusahaan 

MANAJER  
ADMINISTRASI 

• Bertanggung jawab terhadap dokumen dan 
rekaman perusahaan, 

 
KOORD. BIDANG  Bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan 

di bidang masing – masing serta melaporkan hasil 
kepada manajer yang membidanginya 

 
 
 
 
 
 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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DAFTAR FASILITAS 
 

V. DAFTAR  FASILITAS  UNIT  USAHA  BUDIDAYA PERIKANAN 
  

 

 
Pengesahan 

Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 

Nama Tim CKIB PT. 
……….. 

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

 
 

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   

No. Sarana Jenis Fasilitas Ukuran Jumlah Keterangan 
 
1. 

 
 
 
 
 
 

 
2. 
 
 
 

3. 
 

4. 
 
 

5. 
 

 
6. 
 

 
7. 
 

 
 

8. 
 

9. 
 
 

10. 
 
 

11. 
 
 
 
 
 
 

 
Air 
 
 
 
 
 
 
 
Sarana Aerasi 
 
 
 
Isolasi / Karantina 
 
Pemeliharaan 
 
 
Pengobatan 
 
 
Pakan 
 
 
Packing 
 
 
 
Gudang 
 
Pemusnahan 
 
 
Laboratorium 
 
 
Pendukung 

 
a. Bak penampungan/tandon 
b. Filter 

 Filter mekanis : sand filter 
 Filter biologis  :  kerang, rumput laut, 

filter feeder, bakau 
c. Treatment 

 UV 
 

a. Blower 
b. Hi-blower 
c. Paddle well/ kincir 
 
a. Dibuat ruang khusus dan terpisah 
 
a. Dibuat tempat khusus dan terpisah 
b. Bak / kolam 

 
a. Dibuat tempat khusus dan terpisah 
b. Lemari penyimpanan 

 
a. Pakan alami 

 Dibuat tempat khusus dan terpisah 
 

a. Dibuat tempat terpisah 
b. Meja packing 
c. Sarana packing lainnya 

 
Ruang terpisah, tertutup dan tersusun rapi 
 
a. Ember berisi desinfektan cair 
b. Incenerator 

 
a. Lab. Mini kualitas air 
b. Lab. Mini penyakit 
 
a. PLN 
b. Genset 
c. Transportasi 
d. Kantor dan ruang manajer 
e. Toilet 
f. Telekomunikasi 
g. Dormitory 
h. Dapur umum 

 

 
20  x  900  m 
1 x  1 m 
500  kg 
250  kg 
- 
 
 
 
2 inchi 
 
 
 
5  x  15  m 
 
3.000 m2 
 
 
5  x  10  m 
 
 
10  x  10  m 
 
 
5   x  18 m 
 
 
 
5  x  5  m 
 
5  x  10  m 
 
 
3  x  3  m 
 
 
100 Amp 
30 KVa 
1 truck 
5  x  10  m 
1  x  2  m 

 
2  x   4  m 
3  x  5  m 
 

 
1 
 
2 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
2 

 
20 
 

 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 

 
 
 

1 
1 
3 
5 
6 
1 

 
 
 
Kerang laut 
Rumput laut 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bertingkat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handphone 
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LAY OUT UNIT USAHA BUDIDAYA PERIKANAN 
 

VI. LAY OUT UNIT USAHA BUDIDAYA PERIKANAN(CONTOH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   

 

 
H H H H H H 

H H H H H H 

G 

F 

J 

E 

C D 

A B 

K 

Keterangan gambar : 
A. Kantor   E. R. Pakan    I. Inlet/saluran masuk 
B. Dormitory & dapur F. Tandon sistem biofilter  J. Kolam treatment limbah 
C. R. Karantina           G. Tandon cadangan & buangan K. Kolam resapan 
D. R. Packing  H. Kolam budidaya 

T 

B 

U S 
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VII. DENAH RUANG KARANTINA DAN PACKING (CONTOH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   

 

 

 

 JALAN 

E I 

G 

F H 

 

B B 

B B 

A 

C 

D 

D 

washtafel 
Foot dip  

Foot dip  washtafel 

Keterangan : 
A. Sand filter 
B. Bak pengasingan 

/pengamatan/karan
tina 

C. Bak perlakuan 
D. Saluran 

pembuangan 
E. Meja packing 
F. Bak air tawar/air 

laut 
G. R. Tabung oksigen 
H. Freezer  
I. Tempat ganti baju 
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VIII DIAGRAM ALIR PROSES CKIB 

 

 

 

 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

……….. 
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...................... 
 
 

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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Prosedur Cara Karantina Ikan yang Baik 

DIAGRAM ALIR PROSES CKIB 
 

KETERANGAN : 

1. Ikan Masuk 
Ikan berasal dari sumber ikan yang telah dinyatakan bebas HPIK / HPI tertentu 
berdasarkan dari hasil pemeriksaan/ monitoring secara periodik dari laboratorium 
UPT yang telah terakreditasi.  

2. Aklimatisasi 
Adalah proses penyesuaian ikan yang dilakukan oleh manusia terhadap 
lingkungan yang akan dijadikan sebagai tempat pemeliharaan agar tidak terjadi 
stress dan menyebabkan kualitas ikan menurun 

3. Pemeliharaan 
Adalah proses kegiatan pemeliharaan ikan yang didalamnya termasuk kegiatan 
pemberian pakan, grading sesuai jenis dan ukuran, pemisahan ikan sakit dan 
perlakuan  

4. Masa Karantina (Pengasingan/pengamatan, Pemeriksaan, perlakuan) 
Pengasingan/Pengamatan dilakukan selama masa karantina, dilakukan minimal 
72 jam sampai dengan paling lama 14 hari, apabila ditemukan ikan yang 
menunjukkan gejala klinis sakit akan dipisahkan ke bak perlakuan. Selama masa 
karantina dilakukan sampling untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang 
telah terakreditasi.  
Terhadap kualitas air juga dilakukan pengamatan serta pengujian secara berkala 
untuk menjaga kondisi ikan agar tetap sehat. 

5. Packing 
Ikan yang akan dikirim dilakukan pengepakan dengan mencantumkan kode yang 
tertelusur (asal, tujuan, jenis), yang dimasukkan ke dalam kantong yang telah diisi 
air dan oksigen. Jumlah ikan disesuaikan dengan jenis, ukuran dan jarak tempuh 
perjalanan. 

6. Distribusi 
Pengiriman dilakukan berdasarkan persyaratan negara tujuan .  
 
 
 
 
 
 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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IX  Deskripsi Diagram Alir Proses CKIB 
     
 

No 

URUTAN 
DIAGRAM 

ALUR 
PROSES 

TUJUAN CARA 
FAKTOR YANG 
MEMENGARUHI 

KUALITAS 
PENGAWASAN TINDAKAN 

PERBAIKAN 

1 Ikan masuk Memperoleh ikan 
yang sehat dan 
memenuhi syarat 

- Lakukan sortir untuk 
pemilihan ikan-ikan 
yang sehat ( tidak 
ada tanda-tanda 
terinfeksi penyakit) 
sebelum ikan masuk 
ke ruang 
pemeliharaan 

- Air yang digunakan 
selama 
pengangkutan dari 
tempat asal agar 
didesfinfeksi 
sebelum dibuang 

- Berikan 
pemahamankepada 
petani/pengumpul/ 
agen yang ditunjuk 
untuk memilih ikan 
sesuai dengan 
standar yang 
ditetapkan, dan 
melakukan  tata cara 
pengangkutan ikan 
yang benari 

Komitmen dan 
konsistensi supplier 
dan personil 
angkutan 

Monitoring cara kerja 
suplier dari tempat 
asal dan personil 
pengangkutan  

Memberikan arahan 
kepada supplier 
untuk melakukan 
pengumpulan dan 
pengemasan ikan 
dengan baik dan 
benarll 

2 Aklimatisasi Aklimatisasi ikan 
agar tidak 
mengalami stress 
karena 
perbedaan 
temperatur pada 
saat 
pengangkutan 
dengan kondisi 
pada saat turun 
dari alat angkut 

- Ikan diistirahatkan  
penyesuaian suhu air 
dengan lingkungan 
yang akan ditempati 
ikan sekitar 30 menit 

- Buka kemasan 
tempatkan ikan pada 
tenpat baru secara 
perlahan dan hari-
hati 

Terjadinya 
perbedaan kondisi 
lingkungan MP 

Dilakukan 
pemeriksaan fisik 
secara akurat 
terhadap seluruh  ikan 
dengan random 
sampling 

- Memberikan 
saran kepada 
supplier agar 
melakukan 
pemuatan ikan 
yang sehat dan 
kuat saja  

- Cara 
pengangkutan 
ikan yang baik 

3 Pemeliharaan Memelihara ikan 
agar sehat bebas 
HPI/ HPIK sesuai 
dengan 
permintaan 
pelanggan 

Melakukanpengukuran
klualitas air, 
pemberikan pakan, 
monitoring penyakit 
secara berkala dan 
menjaga sanitasi 

Kurang cermatnya 
personil dalam 
melaksanakan SOP 

Pengukurankualitas 
air, pemberian pakan, 
dan monitoring 
penyakit secara 
berkala 

- Perbaikankualitas 
air 

- Pemberianpakan 
- Pengendalianpeny

akit 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   

No 
URUTAN 

DIAGRAM 
ALUR PROSES 

TUJUAN CARA 
FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 
KUALITAS 

PENGAWASAN TINDAKAN 
PERBAIKAN 

4 Masuk instalasi 
indoor 

Tindakan 3 P 
(pengasingan, 
pengamatan dan 
perlakuan) masa 
karantina dan agar ikan 
tidak terkontaminasi 
oleh benda asing yang 
menyebabkan ikan sakit  

Memelihara 
lingkungan dan 
kesehatan ikan 
secara periodik 
sesuai jadwal 

Perubahan 
lingkungan tidak 
sesuai terhadap 
kualitas air yang dan 
terjadi kontaminasi 
silang 

Pengecekan rutin, 
kualitas air, antisipasi 
kontaminasi dengan 
prinsip biosekuriti baik 
terhadap personil 
maupun 
sarana/peralatan, dan 
kesehatan ikan 

Cek kualitas air 
secara berkala pada 
laboratorium yg 
ditunjuk dan 
pelaksanaan SOP 
dengan benar dan 
melaksanakan 
desinfeksi air, 
personil, tempat 
dan lingkungan, 
serta pemeriksaan 
kesehatan ikan 
secara periodik 

5 Pengasingan, 
pengamatan 
dan perlakuan 

Monitoring kondisi 
kesehatan ikan  dan 
perlakuan bagi ikan yang 
sakit 

Monitoring ikan 
sesuai jadwal 
periodik dan 
waktu-waktu 
tertentu 
dimana 
terdapat 
perubahan 
lingkungan yang 
ekstrim 

Perubahan 
lingkungan secara 
ekstrim dan terjadi 
kontaminasi ikan 
sakit 

Kontrol kualitas air 
dan pemisahan ikan 
sakit dengan ikan 
sehat serta memberi 
perlakuan/pengobata
n terhadap ikan sakit 
pada tempat khusus 

Penggunaan obat 
ramah lingkungan 
dengan tepat dosis 
dan pemeriksaan 
laboratorium yang 
telah terakreditasi 

6 Packing/ 
pengemasan 

Mengamankan ikan agar 
memenuhi kondisi 
lingkungan yang 
diperlukan ikan dan ikan 
yang dikirim tertelusur 
asal, tujuan dan jenis 

 Ikan 
diaklimatisasi 
pd 
temperatur 
rendah agar 
tidak banyak 
kegiatan 
metabolisme 

 Pemberian 
oksigen 
murni 

 Pengemasan 
dg plastik 
polyethylen 
dan 
pengemasan 
luar dg 
menggunaka
n styrofoam 

 Pemberian 
label 
ketelusuran 
(asal, jenis, 
tujuan) 

 Penggantian 
kemasan luar 
pecah/ bocor  

 Kondisi 
lingkungan yang 
tidak sesuai 

 Distribusi oksigen 
murni dengan 
tepat, perendaman 
ikan dengan 
temperatur rendah 
±20oC dan 
pengecekan 
kemasan luar 
(monitoring 
pendistribusian) 

 Mengawasi kondisi 
packing 

 Review SOP dan 
standar IATA 

 Mengganti 
packing yang 
rusak 

 Pengawasan/ 
monitoring 
sampai di tempat 
tujuan/ 
pemeriksaan 
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X ANALISIS BAHAYA DAN TITIK PENGENDALIAN KRITIS 
 

CCP Bahaya Cara pencegahan dan 
pengendalian 

Parameter 
CCP 

Batas kritis Monitoring Acuan standar

1. Ikan masuk 
2. Aklimatisasi 
3. Masa Karantina 

(pengasingan, 
pengamatan, 
pemeriksaan, dan 
perlakuan) 

 

 
 

Terinfeksi Viral 
nervous 
necrosis dan 
Iridovirus 

 Menggunakan 
sumber benih ikan 
yang bebas penyakit 

 Melakukan masa 
karantina 
(pengasingan 
pengamatan dan 
pemeriksaan 

 Menggunakan 
sumber air yang telah 
ditreatment dan 
pemberian pakan 
yang bebas HPIK 

VNN dan 
Irridovirus 

Ikan yang 
menunjukkan 
gejala klinis 
terinfeksi 
VNN/ 
Iridovirus 

Monitoring 
kesehatan 
ikan,  kualitas 
air, dan 
pengujian 
laboratorium 
secara 
berkala. 

1. Tindakan 
karantina 
ikan berbasis 
in line 
inspection 

2. Pengujian 
laboratorium 
sesuai 
dengan 
standar OIE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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XI PENGENDALIAN BAHAYA 

 

 

 
 

 

 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   

No. Indikator Tujuan (Goal) 
Monitoring Tindakan 

Koreksi Apa Bagaimana Kapan Siapa 
1. Ikan Mendapatkan ikan 

yang sehat dan 
berkualitas unggul 

Kesehatan ikan Banyak kematian, 
sakit, 
pertumbuhan 
tidak normal 

Setiap hari Manajer 
teknis dan 
operasional 

Sumber/ 
penyebab 
penyakit 

2. Air Mendapatkan air 
dengan optimal untuk 
proses pemeliharaan 
ikan 

Kualitas air Sanitasi dan 
hygienisasi air 
(pH, kesadahan) 

Setiap hari Manajer 
Mutu/Quality 
Control 

Cek sumber air 

3 Aklimatisasi Ikan dari luar mampu 
beradaptasi dengan 
kondisi lingkungan 
UUPI 

Kondisi ikan 
Kondisi kesehatan 
populasi ikan 
(kematian, sakit) 

Setiap kali 
pemasukan 
ikan 

Manajer 
teknis dan 
operasional 

Kondisi 
lingkungan 
(kualitas air) 

4 Masa 
Karantina 
 
 
 
 

Ikan yang sehat untuk 
dipasarkan 

Kesehatan Ikan Banyak kematian, 
sakit, 
pertumbuhan 
tidak normal 

Setiap hari 
pada masa 
karantina 

Manajer 
teknis dan 
operasional 

Sumber/penyeba
b penyakit dan 
Kondisi 
lingkungan 
(kualitas air) 

5 Sarana dan 
prasarana 
kerja 

Sarana dan prasarana 
kerja tidak 
menyebabkan 
kontaminasi silang 

Kondisi sarana 
dan prasarana 
kerja 

Periksa 
kebersihan sarana 
yg mungking 
bersentuhan 
dengan produk, 
dan 
melaksanakan 
desinfeksi sarana 

Pre, in, 
post, 
(sebelum, 
dalam, 
sesudah) 
proses 

Manajer 
teknis dan 
operasional 

Melakukan 
desinfeksi 
sarana setelah 
dipakai 

6 Fasilitasi 
cuci 
tangan/ 
Desinfeksi 
personil 

Menjagasanitasi 
personil sebelum 
melakukan tindakan 
karantinadan 
penanganan ikan pada 
masa karantina 

Fasilitas 
(wastafel, foot 
dip mat, 
shower) 

Cuci tangan 
diwajibkan 
kepada seluruh 
karyawan 
sebelum dan 
sesudah 
penanganan ikan 
di ruang isolasi 

Sebelum 
dan 
sesudah 
proses 

Manjer teknik 
dan 
operasional 

Menyediakan 
kelengkapan 
cuci tangan dari 
desinfektan 
hingga tissue 
pembersih 
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XII. PROSEDUR KERJA 

 
12 .1.PERSIAPAN DAN PENGELOLAAN  AIR MASUK 
 
a. TUJUAN  

Sebagai pedoman kegiatan persiapan dan pengelolaan unit usaha perikanan milik UD/ 
PT/ CV .................... 

  
b. PENANGGUNG JAWAB 

Penanggung jawab kegiatan ini adalah ............................... (*bidang pengelolaan 
kualitas air) di bawah pengawasan Manajer Teknis dan Operasional 
 
c.  SARANA DAN PRASARANA 

 Bak tandon  
 Filter  
 Pompa  
 Alat ukur kualitas air  

 
d. PROSEDUR KERJA 

Persiapan air untuk kegiatan unit usahaperikanandilakukan dengan mensuplay 
stok air dalam jumlah yang cukup dengan kisaran parameter yang optimal 

1. Alirkan air dari sumbernya melalui saluran yang telah diberi filtrasi (biologis, 
mekanik, dsb) 

2. Endapkan air dalam bak tandon, selanjutnya tambahkan bahan kimia 
(contoh: klorin) sebagai desinfektan dan biarkan dalam waktu .....(hari/ jam/ 
menit dengan dosis......)  

3. Lakukan aerasi minimal .......... hari untuk menghilangkan bahan kimia  
........... dst 

(Prosedur pengelolaan air dapat disesuaikan dengan kondisi unit usaha 
pembudidaya ikan, misal: penggunaan UV, ozon, dll) 

  
e. REKAM DATA  

Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatanpersiapan  dan  pengelolaan 
air dengan mengisi formulir standar yang telah ditetapkan.  

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda 
Tangan 
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UD/PT/CV ............................... 
JL.................................................................

........ 

 Terbitan/Revisi     : 1/0 
 Tanggal Terbit      : tgl/bln/thn 
 Halaman               :  

Prosedur Cara Karantina Ikan yang Baik 
PROSEDUR 

 

12.2.   PEMASUKAN IKAN 

a. Tujuan  

Sebagai pedoman kegiatan penanganan ikan masuk di unit usaha 
perikananUD/PT/CV............................... 

  
b. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab kegiatan ini adalah bidang ............................................  
dibawah pengawasan Manajer Teknis/Operasional dan Manajer Mutu  

  
c.   Peralatan dan Bahan  

Peralatan  dan bahan yang  diperlukan  pada  kegiatan   penanganan ikan masuk  
pada  unit  usaha budidaya perikanan antara lain: 
Wadah (ember/ keranjang), air,serokdanseterusnya 

 
d. Prosedur Kerja 

1. Sebelum masuk ke ruang aklimatisasi, lakukan pemilihan ikan dengan 
berkualitas baik melalui pengamatan gejala klinis.  

2. Lakukan aklimatisasi pada ikan yang baru masuk ke dalam bak penampungan 
tanpa membuka kemasan selama beberapa menit.  

3. buka kemasan kemudian keluarkan ikan berdasarkan jenis dan sifat ikan dari 
dalam kemasan  

4. ikan  yang  bersifat  soliter  ditempatkan  dalam  keranjang  terpisah  yang  
masing- masing berisi satu ekor, sedangkan ikan yang bersifatschooling 
ditempatkan dalam satu keranjang yang lebih besar secara bersamaan  

5. Pindahkan ikan ke dalam ruang pemeliharaan 
6. Lakukan pemeriksaan dokumen yang menyertai pengiriman ikan (health 

certificate, dan dokumen lainnya) 
 

e.  Rekam data  
Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatan pemasukan ikan dengan 
mengisi formulir standar yang telah ditetapkan 

 
Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 

Nama Tim CKIB PT. 
……….. 

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

 
 

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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UD/PT/CV ............................... 
JL...................................................................

...... 

 Terbitan/Revisi     : 1/0 
 Tanggal Terbit      : tgl/bln/thn 
 Halaman               :  

Prosedur Cara Karantina Ikan yang Baik 
PROSEDUR 

 
12.3. PENGAMATAN KESEHATAN IKAN/ PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN 

SELAMA MASA KARANTINA  
 
a. Tujuan  

Sebagai pedoman kegiatan pengamatan kesehatan ikan  selama masa karantina 
di unit usaha budidaya perikanan milik UD/PT/CV ...................................... 

  
b. Penangung Jawab 
 Penanggung jawab kegiatan ini adalah......................................... (*bidang 

pengendalian penyakit) di bawah pengawasan Manajer Teknis/ Operasional dan 
bidang lab. Penyakit di bawah pengawasan Manajer Mutu  

c. Peralatan dan Bahan  
 alat tulis 
 senter 
 wadah/ akuarium/ bak fiber. 
 Aerator 
 Air 
 Obat ( bubuk atau larutan), 
  air tawar 

d. Prosedur Kerja  
d.1. Pengamatan dan Pengasingan  

1. Pengamatan gejala klinis dilakukan setiap hari minimal 1 kali per hari 
2. Pengamatan  gejala klinis  meliputi tanda / kelainan pada tubuh ikan 

perubahan  tingkah  laku  ikan,  respon  terhadap rangsang/cahaya, nafsu 
makan dan pergerakan ikan 

3. Lakukan  pencatatan  terhadap perubahan yang terjadi pada ikan, 
dokumentasikan dan laporkan kepada UPT BKIPM terdekat. 

4. Apabila terjadi gejala klinis pada ikan, ikan dipindahkan / diasingkan. 
5. Pisahkan  dengan hati-hati ikan  sakit  ke  dalam  wadah  khusus  yang  

dilengkapi  dengan air bersih dan diberi  aerasi.  
 

d.2. Pemeriksaan ikan sakit 
Lakukan diagnosa terhadap penyebab penyakitpadaikan dan dikoordinasikan 
dengan UPT BKIPM setempat 

 
Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 

Nama Tim CKIB PT. 
……….. 

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

 
 

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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UD/PT/CV ............................... 
JL.................................................................

........ 

 Terbitan/Revisi     : 1/0 
 Tanggal Terbit      : tgl/bln/thn 
 Halaman               :  

Prosedur Cara Karantina Ikan yang Baik 
PROSEDUR 

 
d.3. Pengobatan ikan sakit. 

Tentukan jenis obat dan dosis yang akan diberikan , serta metode pengobatan 
(deeping, bathing, long bathing, oles, oral, dll...) 

 
 
e.   Rekam Data  

Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatan pengamatan kesehatan ikan 
dengan mengisi formulir yang sudah ditetapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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UD/PT/CV ............................... 
JL...................................................................
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 Terbitan/Revisi     : 1/0 
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Prosedur Cara Karantina Ikan yang Baik 

PROSEDUR 
 
 
12.4.  Pemusnahan Ikan Mati 
a. Tujuan  

Sebagai pedoman kegiatan pemusnahan terhadap  ikanyang mati pada tahapan 
aklimatisasi, pemeliharaan, masa karantina maupun sebelum pengiriman di unit 
usahaperikananPT/CV/UD ............................... 

  
b. Penanggung jawab 

Penanggung jawab kegiatan ini adalah bidang ............................................... 
dibawah pengawasan Manajer Teknis/ Operasional dan Manajer Mutu  

  
c.    Peralatan dan Bahan  

Peralatan  dan bahan yang  diperlukan  pada  kegiatan   pemusnahan ikan mati  di  
unit  usaha budidaya PT/CV/UD.......................  yaitu : 
Alat      : serok,  wadah khusus (ember atau plastik ) 
Bahan :  desinfektan, air tawar 

 
d. Prosedur Kerja 

1. Pisahkan  ikan  yang  mati  ke  dalam  wadah  khusus  (ember atau plastik 
khusus).  

2. Apabila ikan mati dalam jumlah banyak > 10 ekor, dengan gejala klinis khusus 
dan diduga terinfeksi penyakit, ikan dikemas dengan wadah khusus seperti 
plastik  berperekat atau alumunium foil, simpan dalam wadah yang diberi es, 
dan segera dikirim ke laboratorium UPT BKIPM setempat untuk diperiksa 
penyakitnya. 

3. Penanganan untuk ikan yang mati disebabkan oleh penanganan yang kurang 
baik, atau kualitas air dll, dapat dilakukan tindakan pemusnahan, dengan cara : 
pembakaran atau pemendaman dalam tanah. 

4. Terhadap ikan-ikan yang mati seperti pada point 3, sebelum dimusnahkan 
sebaiknya didesinfeksi terlebih dahulu menggunakan 
bahandesinfektan(sesuaidosis……..). 

5. Pembakaran dapat menggunakan incenerator atau alat/ wadah pembakaran 
lainnya 

6. Perendaman dilakukan pada kedalaman ............... meter 
. 
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PROSEDUR 

 
 
e.  Rekam Data  

Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatan pemusnahan ikan  dengan 
mengisi formulir yang telah ditetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 

Nama Tim CKIB PT. 
……….. 

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

 
 

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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.  UD/PT/CV ............................... 
JL.....................................................................

.... 

 Terbitan/Revisi     : 1/0 
 Tanggal Terbit      : tgl/bln/thn 
 Halaman               :  

 
Prosedur Cara Karantina Ikan yang Baik 

PROSEDUR 
.   
12.5. DESINFEKSI ALAT DAN WADAH PEMELIHARAAN IKAN 
a. Tujuan 

Untuk mensucihamakan dan mencegah kontaminasi mikroorganisme yang diduga  
dapat menyebabkan penyakit terhadap ikan yang dibudidayakan .  

 
b. Penanggung jawab  

Pelaksana  kegiatan  desinfeksi  wadah  pemeliharaan  farm  UD.  
................adalah  petugas khusus di bidang pengendalian dan pencegahan 
penyakit di bawah Manajer Operasional  

c.   Peralatan dan Bahan  
Peralatan  yang  diperlukan  pada  kegiatan  desinfeksi  wadah  pemeliharaan  
pada  farm  UD. .......................antara lain:  
 bahan desinfektan  
  ember/wadah penampung larutan desinfektan  
  sikat  
  busa/kain lap  

d. Prosedur Kerja  
d.1. Desinfeksi   wadah   pemeliharaan    

Desinfeksi wadah  dapat dilakukan dengan teknik perendaman menggunakan 
bahan kimia sesuai mikroba target, penetralan bahan desinfeksi, serta 
pembilasan menggunakan air bersih.  
Cara kerja : 
1. Lakukan pengeringan bak/wadah/akuarium yang akan dilakukan desinfeksi  
2. Buatlarutandesinfekstansesuai dengan dosis yang dibutuhkan  
3. Masukanlarutandesinfeksi……..  yang  telah  dipersiapkan  pada  wadah  

yang  akan dilakukan desinfeksi  
4. Siramsecarameratakeseluruh permukaan wadah yang dilakukan desinfeksi  
5. Didiamkanselamawaktutertentu (……. Menit/jam/hari) 
6. Gosokseluruhpermukaandengan menggunakan sikat hingga bersih  
7. Bilasdenganmenggunakan air bersih 
8. Lakukan pengeringan dengan menggunakan busa/kain lap  
9. Wadah siap untuk digunakan  

 
Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 

Nama Tim CKIB PT. 
……….. 

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

 
 

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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Prosedur Cara Karantina Ikan yang Baik 
PROSEDUR 

 

d.2. Desinfeksi   peralatan    
Desinfeksi  dapat dilakukan dengan teknik  perendaman  menggunakan  bahan  
kimia  sesuai  mikroba  target,  penetralan  bahan desinfeksi, serta pembilasan 
menggunakan air bersih.  

       Cara Kerja 
1. Lakukan pengeringan bak/wadah/akuarium yang akan dilakukan desinfeksi  
2. Buatlarutandesinfekstansesuai dengan dosis yang dibutuhkan  
3. Masukan  larutan  desinfeksi  yang  telah  dipersiapkan  pada  alat    yang  

akan  dilakukan desinfeski 
4. Siram secara merata keseluruh permukaan wadah yang dilakukan desinfeksi  
5. Didiamkanselamawaktutertentu(……. menit/jam/hari) 
6. Gosokseluruhpermukaandengan menggunakan sikat hingga bersih  
7. Bilasdenganmenggunakan air bersih  
8. Lakukanpengeringandenganmenggunakan busa/kain lap  
9. Wadahsiapuntukdigunakan 

  
e. Rekam Data  

Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatan desinfeksi  dengan mengisi 
formulir yang telah ditetapkan 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda 
Tangan 
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12. 6.  DESINFEKSI LINGKUNGAN PEMELIHARAAN IKAN  
   
a. Tujuan  

Sebagai pedomankegiatan desinfeksi lingkungan  di PT/CV/UD ..................... 
  
b. Penanggung jawab 

Pelaksana kegiatan desinfeksi lingkungan farm UD. .................adalah petugas 
yang ditunjuk di bidang pengendalian dan pencegahan penyakit dan bidang 
biosekuriti di bawah Manajer Teknis dan Operasional  

 
c. Peralatan dan Bahan  

Desinfeksi lingkungan dapat dilakukan dengan teknik  pencucian  menggunakan  
bahan  kimia  sesuai   mikroba    target,    penetralan  bahan  desinfeksi,  serta  
pembilasan  menggunakan  air bersih.  
Peralatan  dan bahan yang diperlukan:  
  bahan desinfektan  
  ember/wadah penampung larutan desinfektan  
  sikat  
  busa/kain lap  
  sprayer  
  selang  

 
d. Prosedur kerja 

1. Untuk setiap pintu keluar masuk dilengkapi dengan foot dip melt yang di isi 
dengan larutan desinfektan.  

2. Untuk  lantai,  desinfeksi  dilakukan  dengan  cara  pencucian  atau  
pembersihan  lantai dengan menggunakan larutan desinfektan.  

3. Diamkanselamawaktutertentu (….. menit/jam/hari) 
4. Bilas dengan menggunakan air bersih  
5. Lakukan pengeringan dengan kain pel bersih  
6. Ruangan siap untuk digunakan. 

 
e. Rekam Data  

Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatan desinfeksi  dengan mengisi 
formulir yang telah ditetapkan. 
Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 

Nama Tim CKIB PT. 
……….. 

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

 
 

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda 
Tangan 
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Prosedur Cara Karantina Ikan yang Baik 
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12.7.  PENGATURAN PERSONIL (PETUGAS DAN TAMU)  
 
a. Tujuan  

Sebagai pedoman kegiatan pengaturan personil di unit usaha budidaya milik 
UD/PT/CV. ........ 

 
b. Penanggung Jawab 

Pelaksana kegiatan adalah petugas yang ditunjuk di bawah pengawasan manajer 
administrasi.  

 
c. Peralatan dan Bahan  

  Pakaian khusus  
  Sepatu boot  
  Sarung tangan  
  washtafel  
  wadah foot dip melt  
  sabun  
  pengering (kain lap)  

d. Prosedur Kerja 
Pengaturan  personel  dapat  dilakukan  dengan  cara  membatasi  akses  masuk  
kedalam  unit usaha budidaya perikanan.  

d.1. Ketentuan memasuki unit usaha budidaya perikanan 
 Petugas yang dapat memasuki unit unit usaha budidaya perikanan adalah yang 

telah ditunjuk.   
 Petugas harus menggunakan pakaian kerja khusus (wearpack), dan 

perlengkapan keamanan (sepatu boot) dan sarung tangan selama bekerja.   
 Petugas yang akan  memasuki  unit  usaha  budidaya  perikanan   wajib 

mengikuti ketentuan prinsip-prinsip penerapan biosecurity, seperti merendam 
sepatu ke dalam larutan 50 ppm chlorine, 200 ppm iodine-PVP. Atau Vicron- S), 
dan membersihkan tangan dengan 20 ppm iodine PVP,  atau 70% Alcohol 
(dicelup atau disemprot)  

 Petugas yang akan memasuki dan bekerja di areal tersebut, wajib mengisi buku  
kegiatan,  dan  mencatat/membuat  rekaman  seluruh  kegiatan  di  unit usaha 
budidaya perikanan  

 
Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 

Nama Tim CKIB PT. 
……….. 

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

 
 

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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d.2.Tamu/Pengunjung 

 Hanya  tamu  yang  telah  terdaftar,  dan  disetujui  oleh  pihak  manajemen  
yang  dapat memasuki unit usaha budidaya perikanan, dan ditemani oleh pihak 
manajemen.  

 Tamu    wajib    mengikuti  ketentuan    (SOP)    yang  telah    ditetapkan    oleh    
pihak manajemen, mengenakan  pakaian  khusus,  mengisi  buku  registrasi  
(buku  tamu), dan mengenakan tanda pengenal (ID card) tamu. 

  
e. Rekam Data  

Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatan pengaturan personil  dengan 
mengisi formulir yang telah ditetapkan 

 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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12.8.  PENGELOLAAN LIMBAH 

a. Tujuan  
Sebagai pedoman kegiatan pengelolaan limbah hasil budidaya maupun 
pengobatan di  unit usaha budidaya milik UD/PT/CV............... ........ 

 
b. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab kegiatan pengelolaan limbah di  UD/PT/CV .  ................ adalah  
petugas khusus di bidang pengendalian dan pencegahan penyakit di bawah 
Manajer Operasional  
 

c. Sarana  
 Bak treatment 
 Bak penampungan limbah 
  Septik tank 
 Bahan kimia  
  desinfektan 

 
d. Jenis limbah 

a. Limbah padat : 
 Seperti : wadah plastik, sterofoam dll 
b. Limbah cair  : 

Air  bekas pemeliharaan,  air bekas perlakuan/pengobatan dll  
 

e. Prosedur Kerja 
e.1. Limbah padat 

- Kumpulkan limbah padat ke dalam satu wadah khusus 
- Limbah padat seperti plastik  disucihamakan dengan perendaman di 

dalamlarutandesinfektan……. Dosis …….. denganwaktu …….. 
- Bilasplastiktersebutmenggunakan air tawar bersih dan keringkan sampai tidak 

ada sisa air 
- Wadah dapat digunakan kembali  

 
 
 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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e.2. Limbah Cair 

- Tampung atau alirkan limbah cair  ke dalam  bak treatmen 
- Limbah cai r berupa air pengangkutan atau bekas pemeliharaan terlebih dahulu 

di sucihamakan di dalam wadah khusus (bak khusus) dengan bahan 
desinfektan sesuai dosis dan waktu perendaman, selanjutnya dialirkan ke  bak 
treatmen 

- Limbah cair berupa larutan bekas perlakuan/pengobatan  langsung dialirkan  
 

ke bak treatmen 
- Tambahkanbahandengandosis, kedalamcairan limbah untuk menetralisis 

kandungan logam berat dan unsur kimianya, aduk agar bercampur rata, dan 
biarkan  dalam waktu tertentu 

- Alirkan cairan tersebut ke dalam bak penampungan limbah ( bisa septic tank), 
atau kolam  resapan  yang telah diberi bio indikator  berupa  tanaman air atau 
ikan. 

 
f. Rekam Data 

Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatan pengelolaan limbah  dengan 
mengisi formulir yang telah ditetapkan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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12.9. PENGELOLAAN PAKAN 

a. Tujuan  
Sebagai pedoman kegiatan pengelolan  pakan  di  unit usaha budidaya milik 
UD/PT/CV............... ........ 

 
b. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab kegiatan pengelolaan pakan di UD/PT/CV .  ................ adalah  
petugas khusus di bidang produksi  di bawah Manajer Operasional  

 
c. Peralatan dan Bahan 

 Wadah pakan 
 Lemari khusus pakan 
 Pakan alami/pakan segar 
 Pakan buatan 

 
d. Prosedur Kerja 

d.1. Pakan alami / pakan segar 
 Pakan alami yang akan digunakan sebagai pakan ikan terjamin 

kebersihan dan kesehatannya, dan berasal dari sumber yang 
dapatditelusurikualitasnya 

 Pakan alami ditempatkan di dalam wadah khusus,sesuai takaran yang 
akan diberikan pada ikan, diberi label, Pakan tersebut dan sisa stok pakan  
disimpan di dalam lemari  pendingin atau freezer ( - 200 C), untuk 
mempertahakan kualitas pakan 

 Lakukan pencatatan terhadap pengelolaan pakan,  jenis, jumlah dan 
waktu pemberian pakan 

d.2. Pakan  buatan 
 Pakan buatan ( seperti pelet) yang akan digunakan sebagai pakan ikan 

terjamin kebersihan dan kesehatannya, dan berasal dari sumber yang 
dapatditelusurikualitasnya. 

 
 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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 Pakan ditempatkan di dalam wadah khusus,sesuai takaran yang akan 

diberikan pada ikan, diberi label. Pakan tersebut dan sisa stok pakan  
disimpan di dalam lemari khusus untuk mempertahakan kualitas pakan. 

 Lakukan pencatatan terhadap pengelolaan pakan,  jenis, jumlah dan 
waktu pemberian pakan 

 
e. Rekam Data  

Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatan pengelolaan pakan   dengan 
mengisi formulir yang telah ditetapkan 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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UD/PT/CV ............................... 
JL.....................................................................

.... 

 Terbitan/Revisi     : 1/0 
 Tanggal Terbit      : tgl/bln/thn 
 Halaman               :  

Prosedur Cara Karantina Ikan yang Baik 
PROSEDUR 

 

12.10. PENGEMASAN IKAN (PACKING) 

a. Tujuan  
      Sebagai pedoman kegiatan pengemasan ikan  di  unit usaha budidaya milik 

UD/PT/CV............... ........ 

  
b. Penanggung Jawab 

Penanggung jawab kegiatan pengemasan (packing) di UD/PT/CV................ 
adalah  petugas khusus di bidangproduksi  di bawah Manajer Operasional  

 
c. Peralatan dan Bahan 

 Wadah ikan (ember/keranjang) 
 Serok 
 Tabung Oksigen 
 Selang 
 Wadah packing (plastik dan sterofoam) 
 Label dan perekat 
 Air  
 ikan 

 
d. Prosedur Kerja 

1. Siapkan wadah packing sesuai jumlah yang diperlukan 
2. Tempatkan ikan-ikan yang akan di kemas ke dalam wadah khusus, sesuai 

dengan jenis dan ukuran dan puasakan ikan selama 24 jam sebelum packing 
dilakukan 

3. Tempatkanikankedalam wadah packing, sesuai dengan ketentuan pengemasan 
ikan 

4. Beri label/identitas yang jelas pada setiap kemasan. 
 

f. Rekam Data  
 Rekam data dilakukan pada setiap tahapan kegiatan  pengemasan ikan  dengan 

mengisi formulir yang telah ditetapkan 

 
 

Pengesahan Dibuat oleh Diperiksa oleh Disahkan oleh Tanggal 
Nama Tim CKIB PT. 

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

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

Jabatan MM/ QC Dir/ MP 
Paraf / Tanda Tangan   
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Lampiran 2.  
 
 

FORM VERIFIKASI DOKUMEN DALAM RANGKA SERTIFIKASI CKIB  
 

Berdasarkan Permohonan dari pelaku usaha pembudidaya ikan/establishment 

dalam rangka mendapatkan Surat Keputusan Penerapan CKIB, maka dilakukan  

verifikasi persyaratan teknis dan administrasi,  sebagai berikut :  

1. Nama Perusahaan :  

2. Alamat Unit Usaha Perikanan :  

Dengan hasil sebagai berikut : 
 

No Dokumen Kelengkapan 
Dokumen Keterangan 

1. Surat Permohonan Penerapan CKIB (ILI)   

2. 
 

Pakta Integritas 
 

 
 

 
 3. Copy Sertifikat Pelatihan Standar 

Tindakan Karantina Ikan 
 

 
 

 
 

4. 
 

Hasil Penilaian Kelayakan Establishment  
 

 
 

 
 

5. 
 

Surat Keputusan Penerapan CKIB (ILI) 
 

 
 

 
 6. 

 
Prosedur CKIB dan Rekaman Data (Log 
Book) 

 
 

 
 

  
Kesimpulan : 

1.Lengkap dan sah (dapat ditindaklanjuti) 
2.Tidak lengkap (dikembalikan untuk dilengkapi) 

 
 

                                                                  Jakarta,……... ........2013 

                                                                                       Petugas, 

 

1.   .................................... 
          NIP. ............................    
             2.   .................................... 
         NIP. ............................ 
 

 
 
 
 
 

Lembar Pengesahan 
Jabatan Paraf 

Kabid Pengelolaan Instalasi dan 
Laboratorium 

 

Kasubbid Tata Laksana Instalasi 
Kasubbid Tata Laksana Laboratorium 
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Lampiran 3. Verifikasi Hasil Penilaian Kelayakan Establishment  
 

PENILAIAN UNIT USAHA BUDIDAYA PERIKANAN (ESTABLISHMENT) IKAN HIDUP 
MILIK PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM 

 
Nama Perusahaan :  

Alamat Kantor Pusat : 
 
 
Alamat Unit usaha budidaya perikanan 
(establishment)  : 
 

 

 

Komoditas :  

Kapasitas Daya Tampung  

Tanggal pelaksanaan :  

Lingkup UPT:  

A. UNIT  PEMBENIHAN/  UNIT PEMBESARAN/  UNIT 
PENGEPUL 

SKOR Penjelasan Keterangan 

1 Unit usaha budidaya perikanan/ establishment 
pembenihan/ pembesaran/ pengepul  apakah dilengkapi 
dengan  Sarana dan fasilitas untuk kegiatan 
pembenihan: Tidak/ Iya 
 

 
Tidak/Iya 

 

 
1/3 

   

2 Unit usaha budidaya perikanan/ establishment  
pembenihan/ pembesaran/ pengepul  dilengkapi dengan 
sarana dan fasilitas : penerimaan, isolasi dan seleksi 
a. Satu sarana dan fasilitas 
b. Dua sarana dan fasilitas 
c. Tiga sarana dan fasilitas 

  
 
 
1 
2 
3 

   

B UMUM       
1 Ruang, sarana dan bahan pada Unit usaha budidaya 

perikanan (establishment) mempunyai ruang, sarana 
dan bahan : 

 
 

       Ya 

 
 

         1 

Tindakan pengasingan, 
pengamatan,dan 
perlakuan bisa 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan 
minimal  masuk 
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a. Pengasingan, pengamatan  
b. Pengasingan, pengamatan, dan  pemeriksaan 
c. Pengasingan, pengamatan,  perlakuan dan 

pemeriksaan  
 

Ya 
Ya 

 

3 
5 
 

menggunakan sarana dan 
bahan yang sama 

dalam kategori 
sedang (skor 3) 

2 Pembagian tugas yang jelas dalam organisasi  
a. Ada  penanggungjawab unit usaha budidaya 

perikanan (establishment) 
b. Ada penanggungjawab unit usaha budidaya 

perikanan (establishment) dan 
penanggungjawab terhadap kegiatan 
operasional 

c. Ada penanggung jawab unit usaha budidaya 
perikanan (establishment),  penanggungjawab 
terhadap kegiatan operasional unit usaha 
budidaya perikanan (establishment), 
Penanggung jawab terhadap rekaman 

 
Ya 

 
 

Ya 
 

Ya 
 

 
1 
 
 
3 
 
5 
 

Kegiatan operasional : 
kegiatan di insatalasi 
yang berkaitan dengan 
tindakan karantina 
berbasis biosecurity 
 

Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan  
minimal  masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 3) 

3 Rekam  Data: 
a. Tidak ada rekam data 
b. Ada rekam data, tetapi hanya berbentuk catatan 

serta tidak detail dan tidak fokus. 
c. Mempunyai logbook keluar masuk media 

pembawa 
d. Mempunyai logbook keluar masuk media 

pembawa 
dan logbook operasional  

 
Ya 
Ya 

 
Ya 
Ya  

 
0 
3 
 
5 
7 

Logbook operasional 
adalah logbook yang 
berkaitan dengan semua 
tindakan yang dilakukan 
yang berbasis biosecurity.  
Logbook operasional :  
- ketelusuran media 
pembawa  
media selama masa 
karantina serta semua 
kegiatan selama masa 
karantina : pemusnahan, 
perlakuan, sanitasi, 
konsentrasi, bathfoot, 
desinfeksi peralatan dll   

Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan  
minimal  masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 5) 

4 SOP : 
a. Tidak mempunyai SOP 
b. Mempunyai  SOP  untuk setiap tindakan pada 

unit usaha budidaya perikanan (establishment) 

 
       Ya 

Ya 
 

Ya 

 
         0 

3 
 
5 

Tindakan adalah tindakan 
karantina yang bertujuan 
untuk pengendalian hama 
dan penyakit ikan 

Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan 
minimal masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 5) 
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tapi tidak terdokumentasi 
c. Mempunyai  SOP  tetapi hanya sebagian saja 

yang terdokumentasi 
d. Mempunyai  SOP  dan terdokumentasi. 

 
Ya  

 
7 

5 Audit  Internal : 
a. Tidak dilakukan  
b. Dilakukan hanya  terhadap persyaratan 

administrasi 
c. Dilakukan  terhadap media pembawa yang 

masuk sampai dengan keluar sesuai dengan 
alur proses  

d. Dilakukan terhadap kesesuaian tindakan, 
sarana dan fasilitas sesuai standar Otoritas 
Kompeten (BKIPM)  

 
       Ya 

Ya 
Ya 

 
Ya  

 
         0 

3 
5 
 
7 

Persyaratan administrasi : 
ada sertifikat kesehatan 
ikan, bill shipment, 
tanggal kedatangan ikan 
dan keluar, kesesuaia,dsb 

Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan  
minimal masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 5) 

6 Akses orang masuk ke dalam area Unit usaha budidaya 
perikanan (establishment) : 
a. Setiap orang bisa masuk secara bebas  
b. Hanya petugas dan orang-orang yang 

berkepentingan yang diijinkan masuk tapi tidak 
ada tercatat pada buku logbook (bukan 
petugas) 

c. Hanya petugas dan orang-orang yang 
berkepentingan yang diijinkan dengan 
pengaturan dan mengisi logbook khusus 

 
       Ya 

Ya 
 
 

Ya 

 
         0 

3 
 
 
5 

 Termasuk 
kelompok  pokok 

Dalam penilaian 
diwajibkan  
minimal masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 3) 

7 Sumber Daya Manusia : 
Kompeten dibidangnya (terampil dan atau 
bidang pendidikan sesuai) 
 

 
Tidak/Ya  

 
1/5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
baik (skor 5) 

8 Peningkatan Kualitas SDM 
Dilakukan training (in house training/ magang/ 
penyertaan konsultan ahli) secara rutin. 

a. Tidak ada 
b. Kadang-kadang 
c. Rutin 

 
 
 
 

Ya 
Ya 
Ya 

 
 
 
 
0 
3 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan  
minimal masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 3) 
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C KONSTRUKSI, BANGUNAN DAN SARANA PADA 
UNIT USAHA BUDIDAYA PERIKANAN 
(ESTABLISHMENT) 

     

1 Konstruksi dan bangunan unit usaha budidaya 
perikanan (establishment) : 
a. Kokoh, permanen, lantai dan dinding mudah 

dibersihkan.  
b. Kokoh, permanen, lantai dan dinding mudah 

dibersihkan, tahan cuaca, mempunyai 
penerangan yang cukup. 

c. Kokoh, permanen, lantai dan dinding mudah 
dibersihkan , tahan cuaca, mempunyai 
penerangan yang cukup,  establishment 
didesain khusus yang tidak memungkinkan 
serangga dan hewan lain masuk  serta dapat 
terkunci. 

Ya 
 
 

Ya 
 
 

Ya 

1 
 
 
3 
 
 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan  
minimal masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 3) 

2 Kondisi bak : 
a. Ada jarak antara deret/grup bak untuk akses 

pemeriksaan 
b. Ada jarak antara deret/ grup bak untuk akses 

pemeriksaan  dan setiap bak ada penutup 
khusus  

c. Ada jarak antara deret/ grup bak untuk  akses  
pemeriksaan, Adanya identitas yang 
permanen,  dan setiap bak ada penutup 
khusus 

 
Ya 

 
 

Ya 
 
 

Ya 

 
1 
 
 
3 
 
 
5 

 
Identitas permanen 
meliputi : nomer baik,  

Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan  
minimal masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 3) 

3 Penanganan pada ikan yang mati sebelum digunakan 
untuk pemeriksaan penyakit  dan dimusnahkan: 
a. Ikan yang mati langsung dikubur 
b. Dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian 

disimpan freezer di area unit usaha budidaya 
perikanan (establishment) 

c. Dimasukkan  ke dalam kantong plastik, diberi 
label dan dimasukkan ke dalam freezer khusus 
yang terkunci dan berada di area unit usaha 
budidaya perikanan (establishment). 

 
Ya 

 
 

Ya 
 
 

Ya 

 
0 
 
 
3 
 
 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 
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D PEMERIKSAAN HPI/HPIK Pemeriksaan dapat dilakukan di laboratorium sendiri atau dirujuk ke laboratorium yang sudah 
disetujui oleh pihak OK (BKIPM)  

1 Tindakan pemeriksaan HPI/HPIK : 
a.  Hanya pengamatan gejala klinis 
b.  Pemeriksaan secara konvensional untuk penyakit gol 

parasit dan atau bakteri dan atau jamur 
c.  Pemeriksaan secara molekuler dan atau serologi 

untuk penyakit gol parasit dan atau bakteri dan atau 
jamur dan atau virus 

 
Ya 
Ya 

 
Ya 

 
1 
3 
 
5 

 
 

Termasuk 
kelompok  pokok 

Dalam penilaian 
diwajibkan  
minimal masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 3) 

2 Periode untuk tindakan pemeriksaan HPI/ HPIK : 
a. Hanya saat terjadi Outbreak 
b. Sering tapi tidak rutin 
c. Rutin/ periodik 

 
Ya 
Ya 
Ya 

 
0 
3 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 

E  PENGASINGAN DAN PENGAMATAN       
1 Wadah/ bak/ aquarium digunakan melebihi kapasitas 

maksimum sesuai peruntukkanya 
 

Ya/ Tidak 
 

0/ 3 
 Termasuk 

kelompok  utama 
Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 
3) 

F  PERLAKUAN/ TREATMENT      
1 Tindakan pada saat ada ikan yang teridentifikasi 

penyakit : 
a. Ikan yang sakit tidak dipisahkan dari ikan yang 

sehat dan tidak dilakukan  perlakuan/ treatment 
b. Ikan yang sakit dipisahkan dengan ikan yang 

sehat dan tidak mendapat  perlakuan/ 
treatment 

c. Ikan yang sakit dan sehat dipisahkan dan ikan 
yang sakit diberikan  perlakuan/ treatment 

 
 

Ya 
 

Ya 
 
 

Ya 

 
 
0 
 
3 
 
 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 

G  PEMUSNAHAN      
1 Tindakan terhadap semua limbah cair (air) pada unit 

usaha budidaya perikanan (establishment): * 
a. Dibuang tanpa perlakuan terlebih dahulu 
b. Dibuang melalui bak peresapan 
c. Dibuang setelah mendapat perlakuan 

(disterilisasi) dengan cara klorinasi/ desinfektan 

 
 

Ya 
Ya 
Ya 

 
 
0 
3 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 
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lainnya 
2 Tindakan terhadap air sisa transportasi : * 

a. Dibuang tanpa perlakuan terlebih dahulu 
b. Dibuang melalui bak peresapan 
c. Dibuang setelah mendapat perlakuan 

(disterilisasi) dengan cara klorinasi/ desinfektan 
lainnya 

 
Ya 
Ya 
Ya 

 
0 
3 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 

3 Tindakan terhadap wadah/ kemasan/ plastik, karton, 
box : * 
a. Digunakan lagi/ didaur-ulang tanpa didesinfeksi 
b. Didesinfeksi sebelum digunakan kembali 
c. Dimusnahkan dengan cara diincenerasi/ 

dibakar  

 
 

Ya 
Ya 
Ya 

 
 
0 
3 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 

4 Terhadap media pembawa yang mati : * 
a. Dibuang tanpa perlakuan terlebih dahulu 
b. Dikubur dalam-dalam 
c. Dimusnahkan dengan cara diautoclave/ 

incenerasi 
 

 
Ya 
Ya 
Ya 

 
0 
3 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 

H KEBERSIHAN DAN SANITASI      
1 Tindakan sebelum memasuki dan meninggalkan 

establishment : 
a. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih 
b. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, 

berganti perlengkapan (baju, sepatu khusus) 
selama dalam establishment 

c. Mencuci  tangan dengan sabun dan air bersih, 
berganti perlengkapan (baju, sepatu khusus) 
selama dalam establishment, mencuci sepatu 
khusus pada bathfoot yang sudah ada bahan 
desinfektan 

 
 
Ya/ Tidak 

Ya 
 
 

Ya 

 
 

1/ 0 
3 
 
 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 

2 Tindakan pada fasilitas bak-bak pemeliharaan/ 
penampungan : 
a. Dibersihkan hanya menggunakan air secara 

rutin 

 
 

Ya 
Ya 

 

 
 
1 
3 
 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 
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b. Dibersihkan  menggunakan sabun deterjen 
secara rutin tanpa menggunakan desinfektan 

c. Dibersihkan   menggunakan sabun deterjen 
secara rutin dengan menggunakan desinfektan 

Ya 
 
 

5 
 
 

I PERSYARATAN TEKNIS       
1 Lokasi : tidak pada daerah banjir, tidak di sekitar area 

budidaya/ hatchery/ dan tidak disekitar perairan umum 
a. pada daerah banjir) 
b. di sekitar area budidaya/ hatchery) 
c. disekitar perairan umum) 

 
 

 
 

Ya/ Tidak 
Ya/ Tidak 
Ya/ Tidak 

 
 

1/ 3 
1/ 3 
1/ 3 

   

2 Akses jalan menuju unit usaha budidaya perikanan 
(establishment) : 
a. Buruk (tanah/ rumput)  
b. Kurang baik (pasir batu)   
c. Baik (aspal/ beton) 

 
  

 
 

Ya 
Ya 
Ya 

 
 
1 
3 
5 

 Termasuk 
kelompok  pokok 

Dalam penilaian 
diwajibkan 
minimal masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 3) 

3 Akses masuk ke lokasi establishment  
a. Dapat dilalui roda 4 
b. Dapat dilalui roda 6 
c. Dapat dilalui lebih dari roda 6 

 

 
Ya 
Ya 
Ya 

 
 

 
1 
3 
5 

 Termasuk 
kelompok  pokok 

Dalam penilaian 
diwajibkan  
minimal masuk 
dalam kategori 
sedang (skor 3) 

4 Waktu akses masuk ke lokasi establishment : Adanya 
pembatasan jam 
 

 
Ya/ Tidak 

 

 
1/ 3 

 Termasuk 
kelompok  pokok 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori  
baik (skor 3) 

5 Sumber air : 
a. Air tanah/ perairan umum/ sumber lain yang 

perlu proses pengendapan 
b. Air tanah/ perairan umum/ tanpa perlu proses 

pengendapan  
c. Air tanah/ perairan/ sumber lain tidak 

mengandung bahan biologi/ patogen yang 

 
Ya 

 
Ya 

 
Ya 

 
1 
 
3 
 
5 

 Termasuk 
kelompok  utama 

Dalam penilaian 
diwajibkan masuk 
dalam kategori 
maksimal (skor 5) 



51 
 

 
 
 

Kriteria Penilaian : 
 
C : 20 – 63 
B. : 64 – 104 
A : 105 - 157 

 

KESIMPULAN :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

SARAN :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………,………….…….……………………………………..    

  

  

melalui/ tanpa proses perlakuan dan 
tersertifikasi kualitasnya  

Pimpinan/ Pemilik 
Instalasi  

 

 

(………………………….) 

Nama dan Tanda Tangan Tim Penilai 

1. …………………………………………………..   …………. 

2. …………………………………………………..   …………. 

3. …………………………………………………..   …………. 


