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a. UPI mengajukan permohonan penerbitan 
Sertifikat Kesehatan kepada lembaga 
inspeksi dan sertifikasi sesuai wilayah kerja 
dengan melampirkan dokumen spesifikasi 
produk yang akan diditribusikan; 

 
b. Lembaga inspeksi dan sertifikasi 

melakukan evaluasi terhadap permohonan 
sebagaimana dimaksud huruf (a), rekaman 
hasil uji dan rekaman hasil survailen UPI 
bersangkutan; 

c. Hasil uji sebagaimana huruf (b), di                  
terbitkan oleh laboratorium yang                        
ter akreditasi oleh lembaga akreditasi yang 
diakui secara internasional;  

 
 

d. Pimpinan lembaga inspeksi dan sertifikasi 
dapat menugaskan inspektur mutu untuk 
melakukan pengecekan lapangan mengenai 
kebenaran informasi yang disampaikan 
dalam permohonan;  

 
e. Sertifikat Kesehatan diterbitkan apabila 

hasil evaluasi sebagaimana dimaksud         
hurup (b) (c)  dan (d) telah memenuhi 
standar dan/atau persyaratan yang berlaku. 

 

Informasi ini dapat diperbanyak melalui  

pencetakan ulang atau foto copy 

Layanan Pengaduan/Consumer complaint 
Dapat menghubungi : 

Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan  
Hasil Perikanan 

Telp/Fax: 021-3500149   



 

 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 
45 tahun 2009 tentang perikanan khususnya  
dalam pasal 20 dan 21 serta memperhatikan   
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 
PER.01/MEN/2007 yang telah direvisi menjadi 
PER.019/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem 
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 
dan Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan, 
pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan No. PER.03/BKIPM/2011 tentang 
Pedoman Teknis Penerapan Sistem Jaminan 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan                
diamanatkan untuk melakukan pengendalian 

terhadap hasil perikanan. 

Dalam mendukung pelaksanaan pengendalian 
tersebut, maka produk perikanan yang telah 
dikendalikan diberikan jaminan berupa Sertifikat 

Kesehatan.  

S e r t i f i k a t 
K e s e h a t a n 
( H e a l t h       
C e r t i f i c a t e )  
yang sering 
di     singkat 
dengan HC 
m e r u p a k a n 
s e r t i f i k a t 
yang menya-
takan bahwa 
ikan dan 
hasil per-  
ikanan telah memenuhi persyaratan ja-
minan mutu dan keamanan untuk di kon-
sumsi manusia. HC merupakan salah satu                 

kelengkapan dokumen ekspor.   

Penerbitan HC dilakukan oleh laboratorium 
pengujian yang ditunjuk oleh Kepala Badan 
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 
Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) selaku 
Otoritas Kompeten, berdasarkan surat 
Keputusan Pendelegasian Kewenangan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

a. Setiap produk perikanan yang dipasarkan untuk 
konsumsi manusia wajib disertai dengan 
sertifikat kesehatan yang diterbitkan 
berdasarkan hasil inspeksi dan hasil pengujian 
selama proses produksi atau In-Process 
Inspection (IPI);  

 
b. Sertifikat Kesehatan sebagaimana dimaksud     

huruf (a) hanya dapat diterbitkan terhadap hasil 
perikanan yang berasal dari UPI yang telah 
mendapatkan Sertifikat Penerapan HACCP dan 
atau Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang baik 
di Kapal;  

 
c. Sertifikat Kesehatan dimaksud huruf (b) harus 

sesuai dengan format yang ditetapkan oleh 
Otoritas Kompeten; 

 
d. Sertifikat Kesehatan ditandatangani oleh Pejabat 

Penandatangan dengan dibubuhi stempel 
BKIPM; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Sertifikat Kesehatan harus memuat data dan 

informasi yang sesuai dengan produk yang 
disertifikasi; 

 
f. Sertifikat Kesehatan harus diterbitkan sebelum 

hasil perikanan didistribusikan. 
 
 
 


