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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena hanya berkat karunia-Nya Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan
Hasil Perikanan dapat menyusun RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN TAHUN 20112015 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan merupakan bagian dari Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20102014.
Rencana Strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam
merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(BKIPM) Periode 2011-2014. Saya mengharapkan dukungan dari semua
pihak, baik dari pemangku kepentingan maupun instansi sektor terkait
lainnya dalam mensukseskan pembangunan BKIPM khususnya dan
pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada umumnya. Tugas
BKIPM sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun

2010

adalah

melaksanakan

perkarantinaan

ikan

serta

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan hanya dapat berjalan
dengan baik atas dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran BKIPM
guna mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.
Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak
sehingga dokumen rencana strategis ini dapat tersusun, disampaikan
terimakasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga rencana strategis ini

i

bemanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan
perikanan di Indonesia.
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KEAMANAN HASIL PERIKANAN (BKIPM)
Nomor : KEP.118/BKIPM/2011

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA IKAN, PENGEDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2011-2014
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN

Menimbang

:

1.

bahwa pembangunan perkarantinaan
ikan,
mutu
dan
keamanan
hasil
perikanan bersifat berkelanjutan yang
pelaksanaannya
menjadi
tanggung
jawab setiap unit pelaksana teknis BKIPM
di seluruh Indonesia dengan melalui
koordinasi
Badan
Karantina
Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan

2.

bahwa untuk memberikan arah dan
sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolok ukur kinerja dalam
pelaksanaan
pembangunan
perkarantinaan
ikan,
mutu
dan
keamanan hasil perikanan dipandang
perlu menyusun Rencana Strategis
(RENSTRA) BKIPM Tahun 2011 – 2014.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992
tentang Karantina Hewan, Ikan, dan
Tumbuhan;

2.

Undang-undang Nomor : 25 Tahun Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Nasional

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4.

Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

5.

Peraturan Presiden Nomor : 24 tahun 2010
Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara;

6.

Keputusan
Menteri
Kelautan
dan
Perikanan Nomor : 24/MEN/2002 tentang
Tata Cara dan Teknis Penyusunan
Peraturan Perundangan di Lingkungan
Departemen Kelautan dan Perikanan;

7.

Peraturan Menteri Nomor : 15 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN
KARANTINA
IKAN,
PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL
PERIKANAN 2011 -2014

Pasal 1

Dalam peraturan kepala badan ini yang dimaksud dengan :
1. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut BKIPM merupakan
unit organisasi dilingkungan kementerian kelautan dan
perikanan
yang
menjalankan
tugas
melaksanakan
perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan.
2. Rencana Strategis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2011-2014, yang
selanjutnya disebut Renstra BKIPM adalah dokumen
perencanaan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan untuk periode 4 (empat) tahun
terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Karantina
pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Ikan,

Pasal 2

1. Menetapkan Renstra BKIPM Tahun 2011 – 2014, yang
merupakan pedoman bagi setiap unit kerja dilingkungan
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan dalam penyusunan rencana kerja (renja) dan
evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan
pembangunan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil
perikanan sampai tahun 2014;
2. Renstra BKIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
3. Renja BKIPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Renstra BKIPM, meliputi:
1. Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, tujuan,
kondisi umum pembangunan karantina ikan dan pengendali
mutu dan keamanan hasil perikanan, dan Potensi,
Permasalahan Dan Faktor Kunci Keberhasilan;
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis;
3. Arah Kebijakan dan Strategi yang berisi Arah kebijakan dan
Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Arah
Kebijakan dan Strategi BKIPM.

Pasal 4

Kebutuhan
pendanaan
dari
masing-masing
kegiatan
pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan
hasil perikanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala
Badan ini.

Pasal 5

Kepala Badan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Renstra BKIPM.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 25 Mei 2011
Kepala Badan Karantina Ikan,
pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan

M. Syamsul Maarif

Lampiran I. Keputusan Kepala BKIPM 
No. KEP.118/BKIPM/2011
Tentang Rencana Strategis BKIPM

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang
Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia karena

memiliki kurang lebih 13.000 pulau (sumber KP3K, 2010) dengan luas wilayah
laut 5,4 juta Km2 dari total luas territorial Indonesia sebesar 7,1 juta Km2.
Panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 Km (world resources institute,
1998) yang memiliki potensi sumber daya kelautan perikanan yang cukup
besar

termasuk

didalamnya

kekayaan

keanekaragaman

hayati.

Pemanfaatan potensi kelautan perikanan antara lain ditunjukkan oleh
adanya peningkatan produksi perikanan.
Produksi perikanan tahun 2010 mencapai 10,86 juta ton. Laju
pertumbuhan produksi perikanan nasional sejak tahun 2005 sampai dengan
2010 mecapai rata-rata sekitar 10.02 % per tahun, dimana pada tahun 2010
pertumbuhan produksi perikanan budidaya sudah hampir sebanding
dengan perikanan tangkap. Kesulitan dalam upaya meningkatkan produksi
kegiatan perikanan tangkap diakibatkan oleh adanya degradasi kualitas
lingkungan pesisir, kegiatan perikanan yang merusak (destruvtive fishing),
dan penangkapan secara berlebihan (overfishing). Kondisi

tersebut

memberikan tantangan bagi peningkatan produksi perikanan Indonesia
untuk kembali bertumpu pada kegiatan perikanan budidaya yang
diprediksi mampu menaikan produksi perikanan secara nyata. Hal ini
menunjukan bahwa pertumbuhan produksi perikanan budidaya di masa
mendatang dimungkinkan akan mengungguli produksi perikanan tangkap.
Namun demikian, peningkatan produksi perikanan budidaya ini pun tetap
berada di bawah ancaman kerusakan lingkungan terutama yang
diakibatkan oleh resiko serangan hama penyakit ikan berbahaya. Untuk itu
peranan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
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Perikanan (BKIPM) sangat penting dalam mengawal pencapaian target
peningkatan produksi perikanan.
Hal ini sesuai dengan program prioritas Pembangunan Kelautan dan
Perikanan saat ini yang lebih fokus pada upaya peningkatan produksi
perikanan budidaya. Peningkatan data produksi perikanan dari tahun 2005
sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Data Produksi Perikanan Tahun 2005 – 2010
Kenaikan
rata-rata (%)
rata

Tahun
Rincian
2005
Penangkapan :

2006

4 705 869

2007

4 806 112

2008

2009*)

20052005-2009

5 044 737

5 196 328

5 285 020

2,95

4 789 410

2,11

4 408 499

4 512 191

4 734 280

4 701 933

297 370

293 921

310 457

494 395

495 610

15,99

2 163 674

2 682 596

3 193 565

3 855 200

4 780 100

21,93

890 074

1 365 918

1 509 528

1 966 002

2 437 100

29,54

Tambak

643 975

629 610

933 833

959 509

1 180 700

17,97

Kolam

331 962

381 946

410 373

479 167

593 800

15,80

Perikanan laut
Perairan umum
Budidaya :
Budidaya Laut

67 889

56 200

63 929

75 769

93 900

9,75

Jaring Apung

109 421

143 251

190 893

263 169

336 300

32,46

Sawah

120 353

105 671

85 009

111 584

138 300

5,86

6 869 543

7 488 708

8 238 302

9 051 528

10 065 120

10,02

Karamba

JUMLAH

*) Angka sementara
Sumber : Kelautan dan Perikanan dalam Angka, 2009
Peningkatan

produksi

perikanan

diharapkan

terus

mengalami

peningkatan secara bertahap sesuai target yang direncanakan. Sasaran
produksi perikanan nasional tahun 2009 sampai dengan 2015 dapat dilihat
pada grafik berikut.
Grafik 1. Sasaran Produksi Perikanan Nasional 2009 s.d 2015

Sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka,
pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan
karantina

ikan

dan

pengendalian

mutu

menjadi

ujung

tombak

pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan
fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya
hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.
Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil
perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan
dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu
dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan
berbasis scientific barrier sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu
dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan,
mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan
perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan
yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di
pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya
perikanan.
Pemanfaatan

potensi

sumber

daya

perikanan

mendorong

peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar
negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin
meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi
meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan
berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan
membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk
mampu,

meningkatkan

sistem

jaminan

kesehatan

ikan

mutu

dan

keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan
kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya
serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.
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Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong
semakin meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap
hambatan tariff (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar
negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara
mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan
Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan
keamanan hasil perikanan (health, quality and safety assurance) yang
mengacu pada konsepsi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan
prinsip ketertelusuran (traceability) sebagai

instrumen pengendalian

perdagangan.
Sebagai

anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia

berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of The
Application of Sanitary and Phytosanitari Measure” (perjanjian SPS) yang
memuat ketentuan tentang penerapan

peraturan-peraturan teknis

(khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan
manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi Sanitary and Phytosanitary
(SPS) Agreement merupakan instrument pengendalian perdagangan
internasional berupa hambatan teknis (technical barrier to trade)/
hambatan non tariff (non tariff barrier). Untuk itu pengembangan sistem
jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras
dengan

persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu

meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.
Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut
mendukung

terwujudnya

Indonesia

Penghasil

Produk

kelautan

dan

Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi
perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan
sehingga

meningkatkan

kesejahteraan

perikanan.
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masyarakat

kelautan

dan

1.2. Kondisi Umum Pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan
1.2.1. Gamban Umum Capaian Pembangunan
Integrasi Pusat Karantina Ikan
Sekretariat Jenderal

(Puskari) yang berada dibawah

dan Direktorat Stadardisasi dan Akreditasi berada

dibawah Diretorat Jenderal P2HP Kementerian Kelautan dan Perikanan
sampai dengan terbentuknya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu,
dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melalui Peraturan Presiden Nomor
24

tahun

2010,

sampai

saat

ini

terus

meningkatkan

kapasitas

kelembagaannya. Gambaran pencapaian keberhasilan pelaksanaan
tugas BKIPM melalui satuan-satuan kerjanya antara lain :

BKIPM
pelaksana

melalui
teknisnya

unit
yang

berjumlah 45 UPT yang tersebar
di

seluruh

Indonesia

mensertifikasi
kesehatan

telah

jaminan
ikan

terhadap

lalulintas komoditas perikanan
di pintu-pintu pemasukan dan
pengeluaran

baik

ekspor,

domestik maupun impor.

Data frekuensi dan volume komoditas perikanan yang dilalulintaskan
di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran selama tahun 2006 s.d 2010
dapat dilihat pada tabel 2 dan grafik 2.
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Tabel 2. Frekuensi Komoditas Perikanan yang Dilalulintaskan Di Pintu-Pintu
Pemasukan dan Pengeluaran Selama Tahun 2006 s.d 2010
Tahun Domestik
Masuk
(dalam
ribu kali)

Domestik
Keluar
(dalam
ribu kali)

Ekspor
(dalam
ribu
kali)

Impor
(dalam
ribu
kali)

Total
(dalam
ribu
kali)

2006

28,796

137,119

36,967

4,488

207,370

2007

47,993

117,362

39,084

5,514

209,953

2008

29,755

95,786

40,990

5,329

171,860

2009

58,474

190,238

62,882

10,004

321,538

2010

52,720

204,943

54,096

8,978

320,737

Sumber : Data statistik Pusat Karantina Ikan 2010

Grafik 2. Frekuensi Komoditas Perikanan yang Dilalulintaskan Di Pintu-Pintu
Pemasukan dan Pengeluaran Selama Tahun 2006 s.d 2010
250,000
200,000
D

50,000

C
00,000

B
A

50,000
200

2007

2008

2009

Sumber : Data statistik Pusat Karantina Ikan 2010
Keterangan :
A. Impor
B. Ekspor
C. Domestik Keluar
D. Domestik Masuk
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Tabel 3. Volume Komoditas Perikanan yang Dilalulintaskan Di Pintu-Pintu
Pemasukan dan Pengeluaran Selama Tahun 2006 s.d 2010
Tahun

Domestik
Masuk
Ton
Ekor

Domestik Keluar

Ekspor

Impor

Ton

Ekor

Ton

Ekor

Ton

Ekor

Total

2006

12.470

16.326

56.726

80.393

10.165

26.802

4.063

425

631.945

2007

12.303

35.690

45.023

72.399

40.936

28.148

5.005

509

748.504

2008

8.718

20.037

30.313

65.473

14.540

26.450

4.876

453

623.407

2009

19.931

38.085

78.464

108.962

21.740

41.170

8.279

464

780.631

2010

20.436

34.184

86.822

125.106

16.720

42.032

8.909

374

708.209

Sumber : Data statistik Pusat Karantina Ikan 2010
Gambar sebaran UPT BKIPM

Keterangan :
Balai Besar

Stasiun Kelas I

Balai Kelas I

Stasiun Kelas II

Balai Kelas II

Wilker

Selain mensertifikasi terhadap produk hasil perikanan, Pusat Karantina
Ikan juga melakukan tindakan penolakan dan atau pemusnahan hasil
perikanan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan.
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Tahun 2010 telah dilakukan penolakan dan pemusnahan terhadap
impor 54 ton udang beku asal india dan Jepang karena terdeteksi adanya
Whitespot Syndrome Virus ( WSSV), 784 ekor induk udang asal Jepang dan
Hawai karena terdeksi andanya Taura Syndome Virus (TSV) serta 170 ekor
ikan hias karena tidak sesuai persyaratan dokumen.

Data penolakan dan pemusnahan terhadap komoditas hasil
perikanan selama tahun 2005 sampai dengan 2010 adalah sebagaimana
dalam grafik berikut:
Grafik 3. Penolakan dan Pemusnahan Hasil perikanan Tahun 2005 s/d 2010
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Selanjutnya dalam rangka penerapan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan terhadap Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang ada
diseluruh Indonesia, Otoritas Kompeten telah melakukan pegembangan
Sumber Daya Manusia melalui kegiatan apresiasi sebagai Inspektur Mutu
untuk melakukan pengawasan terhadap UPI yang melakukan kegiatan
ekspor. (sebaran UPI dan sertifikat HACCP terlampir dalam lampiran IV)
Jumlah inspektur sampai dengan tahun 2010 yang mempunyai
nomor registrasi untuk melaksanakan inspeksi dan pengawasan terhadap
mutu hasil perikanan adalah 480 orang yang terdiri dari 47 orang inspektur
pusat dan 433 orang inspektur daerah. Berikut adalah rincian data
perkembangan SDM Inspektur Mutu dari tahun 2006-2010.
Grafik 4. Perkembangan SDM Inspektur Mutu tahun 2006 – 2010
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Perkembangan jumlah UPI yang terdaftar untuk melakukan ekspor
hasil perikanan di Indonesia sampai dengan tahun 2010 sebanyak 505 UPI.
Berdasarkan grade/kelasnya UPI dapat dikelompokkan menjadi ;
a. Grade A berjumlah : 185 unit;
b. Grade B berjumlah : 253 unit; dan
c. Grade C berjumlah : 67 unit.
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Sementara

itu

jumlah

sertifikat

Hazard

Analisis

Critycal

Control

Point (HACCP) yang telah
diterbitkan
2010

pada

sebanyak

tahun
1.085

sertifikat (sebaran UPT dan
sertifikat HACCP terlampir
dalam

lampiran

Sedangkan

5).

rekapitulasi

jumlah UPI dan jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan untuk UPI dari tahun
2006-2010 dapat dilihat pada grafik 5.
Grafik

5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Jumlah Sertifikat HACCP yang
Diterbitkan Untuk UPI Tahun 2006 – 2010
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mutu dan keamanan hasil perikanan, data penolakan ekspor hasil
perikanan per negara mitra dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Penolakan Ekspor Hasil Perikanan Per Negara Mitra
Tahun Penolakan
No

Negara
2006

2007

2008

2009

2010

1

Uni Eropa

34

17

6

9

11

2

Korea

0

0

6

4

3

3

China

10

21

2

12

0

4

Rusia

0

0

1

1

7

5

Kanada

0

0

0

6

1

Sumber : Pusat Sertifikasi Mutu, 2011
Penolakan oleh Uni Eropa terdiri dari 7 kasus terkait jaminan mutu, 1
kasus terkait kesalahan penulisan label (irradiasi) dan 3 kasus terkait
peningkatan suhu pada saat transportasi yang tidak dapat dikontrol oleh
otoritas kompeten. Keadaan ini akan lebih ditekan lagi dengan adanya
pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Sampai saat ini telah dilakukan hamonisasi sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan dengan Negara Canada, USA, Uni Eropa, Korea,
China dan Rusia, lima diantaranya telah dilakukan MRA/MoU, yaitu
Canada, Uni Eropa, Korea, China dan Rusia.
Selain menekan kasus penolakan telah berhasil pula mewujudkan
terjalinnya harmonisasi atau kesetaraan penerapan sistem jaminan mutu
antara unit pengolahan hasil perikanan (UPI) dengan Negara mitra. Sampai
dengan tahun 2010 UPI yang telah terdaftar ke negara mitra sebagai
berikut:
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Grafik 6. Jumlah UPI yang Terdaftar Di Negara Mitra
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Untuk melaksanakan pengujian terhadap produk-produk yang akan
diekspor keluar negeri, Indonesia memiliki 1 BBP2HP sebagai laboratorium
acuan dan 39 Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil
Perikanan (LPPMHP) di seluruh Indonesia dengan status akreditasi sebanyak
25 LPPMHP dan belum terakreditasi sebanyak 14 LPPMHP dan masingmasing mempunyai ruang lingkup berbeda-beda sesuai dengan kapasitas
dan kewenangan masing-masing laboratorium tersebut.

Kegiatan pemantauan hama penyakit ikan untuk mengidentifikasi dan
menginventarisasi jenis-jenis hama penyakit ikan dan daerah sebarannya di
Indonesia dilaksanakan setiap tahun, sehingga peta penyebaran Hama
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penyakit ikan di Indonesia selalu dilengkapi dan diperbaharui setiap
tahunnya. Jumlah lokasi kawasan pemantauan pada tahun 2010 sebanyak
325 kabupaten yang tersebar diseluruh Indonesia dan jumlah lokasi
kawasan pemantauan ini akan meningkat seiring target yang ditetapkan.
Berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan, telah teridentifikasi
beberapa virus, bakteri dan parasit yang ditemukan di Indonesia dan perlu
diwaspadai penyebarannya, yaitu:
a. Golongan virus : KHV, VNN, TSV, WSSV, IHHNV, IMNV, HPV
b. Golongan bakteri : Edwardsiella tarda, Edwardsiella ictaluri,
Streptococcus iniae, Aeromonas salmonicida, Pseudomonas
anguillaseptica,

Mycobacterium

sp.,

Pasteurella

piscicida,

Yersenia, ruckeri
c. Golongan parasit : Perkinsus marinus
d. Golongan mikotik : Aphanomyces invadans
Adapun lokasi kawasan minapolitan perikanan budidaya
yang berstatus bebas Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) sampai
dengan tahun 2010 berjumlah 12 kabupaten yaitu :
1. Kabupaten Kampar, Pekanbaru
2. Kabupaten Muaro Jambi
3. Kabupaten Pandeglang, Banten
4. Kabupaten Klaten
5. Kabupaten Boyolali
6. Kabupaten Blitar
7. Kabupaten Lamongan
8. Kabupaten Gresik
9. Kabupaten Sumbawa
10. Kabupaten Kapuas, Kalteng
11. Kabupaten Maros
12. Kabupaten Morowali, sulteng
*) Data pemantauan daerah sebar HPIK Puskari 2010

Rencana Strategis BKIPM 2011 – 2014



1.2.2. Gambaran umum Kelembagaan
Sesuai

Peraturan

Menteri

Kelautan

dan

Perikanan

Nomor.

PER.15/MEN/2010 tanggal 6 Agustus 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Presiden Nomor : 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian

Negara,

BKIPM

merupakan

salah

satu

unit

eselon

I

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan penggabungan
dari

Pusat

Karantina

Ikan,

Sekretariat

Jenderal

dengan

Direktorat

Standarisasi dan Akreditasi, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan (P2HP). Dasar pemikiran terbentuknya BKIPM antara lain :
1. Efisiensi dan efektifitas pelayanan sertifikasi secara terpadu dalam
penjaminan kualitas (quality assurance) hasil perikanan.
2. Ratifikasi perjanjian GATT (tahun 1986-1993) tentang penerapan
SPS agreement terhadap perlindungan kesehatan ikan dan
kesehatan manusia.
3. Peningkatan lalulintas komoditas perikanan antar Negara dan
antar area di wilayah Republik Indonesia yang berdampak
terhadap peningkatan resiko masuk dan tersebarnya hama
penyakit ikan.
4. Meningkatnya kecenderungan pola konsumsi protein hewani dari
daging merah ke daging putih disertai

tuntutan adanya

pengendalian mutu terhadap keamanan dan kesehatan hasil
perikanan.
5. Pengendalian

mutu

dan

keamanan

hasil

perikanan

serta

pencegahan hama dan penyakit ikan harus dilakukan secara
holistic dan konsisten dalam suatu sistem management mutu.
6. Karantina ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan sebagai
salah satu unit pelayanan yang merupakan bagian dari Trade
Facilitation dalam kegiatan ekspor dan impor
Berdasarkan Permen Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) berada
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dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan
(struktur organisasi BKIPM dapat dilihat dalam lampiran IV). BKIPM
mengemban tugas, melaksanakan Perkarantinaan Ikan serta Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas tersebut,
BKIPM menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan

kebijakan

teknis,

rencana

dan

program

perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan;
b. Pelaksanaan perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan;
c. Pemantauan,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

perkarantinaan ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan dan;
d. Pelaksanaan administrasi BKIPM.
Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, maka BKIPM
didukung oleh :
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Karantina Ikan;
c. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
d. Pusat Manajemen Mutu;
e. Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKIPM; dan
f.

Kelompok Jabatan Fungsional.
Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan penyerasian

program dan anggaran, kerja sama, serta pembinaan dan pemberian
dukungan administratif kepada semua unsur di lingkungan BKIPM. Fungsi
yang diemban Sekretariat Badan yaitu :
a. Pelaksanaan penyerasian dan penyusunan rencana, program,
anggaran, monitoring, dan evaluasi serta penyusunan kerja sama
dibidang karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan;
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b. Pelaksanaan

administrasi

kepegawaian,

pengelolaan,

pengembangan dan tata usaha kepegawaian dan jabatan
fungsional;
c. Pelaksanaan
undangan,

perumusan

rancangan

peraturan

penyempurnaan organisasi

perundang-

dan ketatalaksanaan,

pengelolaan dokumentasi dan pengembangan sistem informasi
hukum;
d. Pelaksanaan perbendaharaan, administrasi keuangan, dan barang
kekayaan milik Negara, serta pelaksanaan urusan persuratan, tata
usaha, rumah tangga dan perlengkapan; dan
e. Pengelolaan

sarana

pengembangan

dan

sistem

prasana

informasi,

teknologi

publikasi,

infomasi,

perpustakaan,

kehumasan, pengelolaan data dan pelaporan serta layanan
pengaduan.
Pusat Karantina Ikan yang mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan

dan

dan

pengembangan

perkarantinaan

ikan

serta

pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Fungsi yang diemban yaitu :
a. Perumusan kebijakan operasional perkarantinaan ikan;
b. Koordinasi

penindakan

dan

penanganan

pelanggaran

perkarantinaan ikan dan pembinaan PPNS karantina ikan;
c. Perumusan kebijakan tata laksana instalasi dan laboratorium;
d. Pengkajian sistem perkarantinaan ikan;
e. Pengkajian manajemen risiko hama dan penyakit ikan; dan
f.

Pelaksanaan tata usaha Pusat Karantina Ikan.
Pusat

mempunyai

Sertifikasi
tugas

Mutu

(SM)

dan

Keamanan

Hasil

Perikanan

melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi,
dan laporan di bidang sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Pusat
SM mengemban fungsi :
a. Perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria sistem sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
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b. Pelaksanaan

kegiatan

sertifikasi,

akreditasi

dan

monitoring,

harmonisasi dan penanganan kasus dalam rangka sertifikasi mutu
dan keamanan hasil perikanan;
c. Monitoring, evaluasi dan laporan penerapan sistem sertifikasi mutu
dan keamanan hasil perikanan; dan
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dan runah tangga.
Pusat Manajemen Mutu (MM) mempunyai tugas melaksanakan
perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria,
bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang manajemen
mutu otoritas kompeten. Pusat MM mengemban fungsi :
a. Perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur,
kriteria, monitoring, evaluasi, dan laporan di bidang sistem
manajemen mutu otoritas kompeten;
b. Pelaksanaan penerapan, verifikasi dan bimbingan teknis sistem
manajemen mutu otoritas kompeten bidang produksi, laboratorium
dan lembaga inspeksi;
c. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan laporan; dan
d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
Berdasarkan Permen Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan
Perikanan,

UPT

karantina

ikan

mempunyai

tugas

melaksanakan

pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan dari luar
negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari
dalam

wilayah

negara

Republik

Indonesia

berdasarkan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu UPT BKIPM mengemban
fungsi antara lain :
a. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama
dan penyakit ikan;
b. pembuatan koleksi Hama dan Penyakit Ikan (HPI) dan Hama
Penyakit Ikan Karantina;
b. (HPIK) serta media pembawa HPI dan HPIK;
c. pengumpulan dan pengolahan data tindakan karantina ikan;
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d. pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina;
e. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran
peraturan perundangundangan;
f.

perkarantinaan ikan; dan

g. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha
Dengan ditetapkannya PERPRES No.24 Tahun 2010 dan PERMEN No.
15 Tahun 2010, maka UPT BKIPM selain mengembangkan fungsi tersebut
diatas juga akan menjalankan tugas-tugas dan fungsi pengendalian sistem
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan jaminan kesehatan ikan dan
mutu hasil perikanan, BKIPM dilengkapi dengan Balai Uji Standar Karantina
Ikan (BUSKI). Sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:
KEP.33/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja BUSKI mempunyai
tugas melaksanakan pengujian yang diperlukan dalam penyiapan bahan
penyusunan

pengembangan

teknik

dan

metoda

serta

standar

uji

laboratorium

karantina ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BUS-KI

menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan validasi metode uji laboratorium karantina ikan
b. Pelaksanaan uji coba teknis dan metoda tindak karantina ikan
terhadap media pembawa Hama dan Penyakit Ikan (HPI) serta
Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK);
c. Penyiapan bahan penyempurnaan dan pengembangan metoda
serta prosedur teknis pengujian media pembawa HPI dan HPIK;
d. Pengkajian dan penyiapan bahan standardisasi dan panduan
mutu laboratorium karantina ikan;
e. Pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPI dan HPIK serta media
pembawa HPI dan HPIK;
f.

Penyiapan bahan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil
pengujian laboratorium karantina ikan

g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
BUSKI sebelumnya merupakan UPT yang mempunyai tugas khusus
membina dan meningkatkan kemampuan teknis laboratorium
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hama penyakit ikan, juga akan menambah kapasitas di bidang
pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan.

1.3. Tujuan
Rencana Strategis (Renstra) pembangunan karantina Ikan dan
pengendalian mutu ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan
arahan visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanana Hasil Perikanan (BKIPM) selama
lima tahun ke depan (2010-2014). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis
strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan
terkini yang dihadapi selama lima tahun ke depan.
Selanjutnya dalam Reformasi perencanaan dan penganggaran
2010-2014 mengharuskan Kementerian/Lembaga untuk merestrukturisasi
program dan kegiatan dalam kerangka performance based budgeting.
Untuk itu, dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga
akuntabilitas

pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi selama

periode tahun 2010-2014.
Dengan demikian tujuan dokumen Renstra ini dimaksudkan sebagai
acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi di lingkungan BKIPM dalam
merencanakan dan melaksanakan

pembangunan karantina Ikan dan

pengendalian mutu periode 2010-2014 secara menyeluruh, terintegrasi,
efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.4. Potensi, Permasalahan dan Faktor Kunci Keberhasilan
Dihadapkan

pada

berbagai

perubahan

dan

perkembangan

lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar tehadap
tuntutan perlunya jaminan kesehatan mutu dan kemanan konsumsi hasil
perikanan, karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan ke depan menghadapi banyak tantangan dan ancaman. Untuk
itu dalam perencanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu
dan keamanan hasil perikanan diperlukan analisa lingkungan strategis
internal

yang

meliputi

kekuatan
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lingkungan ekternal yang meliputi tantangan dan ancaman yang terkini.
Adapun

potensi,

permasalahan

dan

faktor

kunci

keberhasilan

pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan adalah sebgai berikut:

1.4.1. Lingkungan Strategis Internal
1.4.1.1. Kekuatan
a) Dukungan peraturan perundangan yang kuat terhadap lembaga
karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
b) Status

kelembagaan

penyelenggaraan

BKIPM

karantina

yang
ikan,

mendukung
pengendalian

optimalisasi
mutu

dan

keamanan hasil perikanan;
c) Lingkup kerja karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan
hasil perikanan bersifat nasional karena terdapat di seluruh propinsi
di Indonesia;
d) SDM,

sarana/prasarana

yang

mendukung

penyelenggaraan

karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan;
e) Sistem

informasi

berupa

SISTERKAROLINE

yang

memberikan

dukungan dalam kelancaran pelaksanaan operasional karantina
ikan di UPT dan mendukung kelancaran arus data/informasi antara
Pusat dan UPT;
f) Tersedia teknologi pemeriksaan HPI/HPIK serta pengujian mutu,
yang berlaku secara internasional.

1.4.1.2. Kelemahan
a) Kualitas dan penyebaran SDM teknis/fungsional/nonteknis belum
sesuai dengan beban kerja yang ada di unit pelaksana teknis
b) Pembinaan dan pengembangan SDM yang masih terbatas
c) Sarana dan prasarana laboratorium belum memenuhi standar
d) Banyaknya tempat-tempat pemasukan/pengeluaran yang belum
terawasi
e) Metode standar pemeriksaan HPI/HPIK dan pengujian mutu yang
belum lengkap dan belum dapat diterapkan sepenuhnya oleh UPT
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f) Akses pasar masih terbatas
g) Degradasi lingkungan dan penyakit ikan
h) Pemantauan

wilayah terkait

pengendalian HPIK, Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan belum memadai.
i)

Dukungan sektor lain belum terkoordinasi secara baik

1. 4.2. Lingkungan Strategis Eksternal
1.4.2.1. Peluang
a) Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional WTO dan
organisasi lainnya di bidang kelautan dan perikanan serta
lingkungan hidup, memberi kesempatan bagi lembaga karantina
ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk
dapat

menerapkan

ketentuan-ketentuan

dan

berbagai

kesepakatan bagi kepentingan nasional
b) Globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia menghasilkan
sejumlah perjanjian dan kesepakatan di bidang perikanan dengan
mengurangi segala bentuk hambatan terhadap akses pasar
c) Pemberlakuan National Single Window(NSW) yang menunjut peran
serta karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan.
d) Keterkaitan dengan institusi lain /other goverment Agencies
(OGA)yag bertanggung jawab di dalam CIQS.
e) Sertifikasi Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan hasil
perikanan

sebagai

penjamin

kualitas

produk

kelautan

dan

perikanan.
f) Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri
maupun dengan instansi dalam negeri
g) Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam
maupun di luar negeri
h) Indonesia negara kepulauan sebagai natural barrier penyebaran
hama dan penyakit ikan.
i)

Adanya ketentuan-ketentuan antar Negara yang harus disepakati
dan telah harmoni di dalam MoU/ MRA.
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1.4.2.2. Tantangan
a) Persaingan hasil perikanan di pasar global yang menuntut
jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perikanan.
b) Semakin meningkatnya hambatan non tariff terhadap produkproduk pangan yang dikenakan oleh Negara tujuan ekspor
utama (USA, EU, Asia Timur Jauh, dan Australia) terutama terkait
dengan Sanitary and Phytosanitary (SPS), lingkungan, keamanan
konsumsi, import safety dan Rapid Alert System for Food nad
Feed (RASFF).
c) Penerapan

Good

Handling

Practices

(GHP),)

dan

Good

Manufacturing Practices (GMP), Sanitary System Operation
Procedur (SSOP),

distribusi/pengangkutan

secara baik,

Traceability, dan lain-lain sesuai persaratan dari hulu hingga hilir.
d) Tuntutan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berbasis
In-Process Inspection (IPI).
e) Kemajuan teknologi transportasi, perdagangan dan pariwisata
mengakibatkan peningkatan kegiatan lalu lintas komoditas
perikanan sehingga memberi konsekuensi meningkatnya resiko
masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya
serta masuknya produk hasil perikanan yang tidak memenuhi
persyaratan mutu ke dalam wilayah Indonesia atau dari suatu
area ke area lain di wilayah Indonesia
f) Kemajuan dalam bidang bioteknologi dan teknologi pengolahan
pangan memerlukan pengembangan teknik dan metode serta
penyempurnaan peraturan perundangan pelaksanaan Sistem
Jaminan Kesehatan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
g) Adanya

residu antibiotic pada

udang tambak, tingginya

kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna serta
terdapatnya malachite green pada hasil perikanan budidaya.
h) Meningkatnya

permintaan

produksi

perikanan

yang

sehat

bermutu dan aman konsumsi serta bebas penyakit
i) Tingkat kesadaran mutu para pelaku bisnis masih relatif kurang.
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1.4.3. Faktor Kunci Keberhasilan
a) Dukungan SDM yang professional
b) Dukungan sarana dan prasana yang memadai
c) Kelembagaan yang kuat
d) Peraturan dan perundangan terkait penerapan sistem jaminan
kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
e) Penerapan teknik dan metoda standar dalam penerapan sistem
jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
f)

Peningkatan hubungan kerjasama baik di dalam Kementerian
Kelautan dan Perikanan serta dinas yang menangani kelautan
dan perikanan antara kementerian/lembaga, regional maupun
international

g) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap penerapan
sistem

jaminan

kesehatan

ikan,

pengendalian

mutu

dan

keamanan hasil perikanan
h) Pelayanan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta
Sertifikasi Kesehatan Ikan yang terintegrasi
i)

Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN
DAN SASARAN STRATEGIS
Pembangunan

kelautan

dan

perikanan

mempunyai

peranan

strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara
kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan.Akan tetapi
peran sector kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan
harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat
kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya
memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kemeterian
kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan
perikanan sebagai “Indonesia Penghasil Produk Kelautan dan Perikanan
Terbesar ” serta menetapkan misi “Mensejahterakan Masyarakat Kelautan
dan Perikanan”.
Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu
terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam
jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui
perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan
perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan
daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis
semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan
aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi
Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran
BKIPM dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi dan misi
BKIPM 2011-2014 sebagai berikut :
2.1.

Visi
Visi

pembangunan

Karantina

Ikan,

pengendalian

Mutu

dan

konsumsi

dan

Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2011-2014 adalah:
“Hasil

perikanan

yang

terpercaya”
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Hasil perikanan mengandung arti semua barang yang dihasilkan dari
kegiatan

yang

berhubungan

dengan

pengelolaan

dan

pemanfaatan sumber daya ikan. Selanjutnya yang dimaksud ikan
yaitu segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus
hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
Hasil

perikanan

yang

sehat,

bermutu

dan

aman

konsumsi

mengandung arti hasil perikanan yang bebas hama penyakit ikan
karantina (Sehat), memiliki kualitas teknis sesuai dengan persyaratan
standar yang ditetapkan (Bermutu) dan tidak dalam ambang batas
yang dapat membahayakan manusia (Aman Konsumsi)
Terpercaya mengandung arti bahwa sertifikasi yang diterbitkan
karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
(HC dan HACCP) merupakan jaminan dan telah memenuhi syarat
untuk diterima di pasar nasional dan international.

2.2.

Misi
Sejalan dengan upaya pencapaian visi pembangunan Karantina
Ikan, pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 20102014 tersebut, maka misi yang diemban adalah;
“Mewujudkan Pencegahan Penyebaran HPIK serta Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yang Mampu Menjamin Lalu
Lintas Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman konsumsi dan
Terpercaya”

2.3.

Tujuan
Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, serta berdasarkan
identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi maka tujuan
pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Tahun 2011-2014 adalah “Lalu lintas hasil perikanan

yang memenuhi sistim jaminan kesehatan serta sistim jaminan
mutu dan kemanan hasil perikanan”

Rencana Strategis BKIPM 2011 – 2014

2

2.4.

Sasaran Strategis
Sasaran strategis dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan
pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan yaitu “Meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang
memenuhi sistim jaminan kesehatan serta sistim jaminan mutu dan
kemanan hasil perikanan”.

Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja pembangunan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka
melindungi kelestarian sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang
bebas hama penyakit ikan karantina (HPIK) serta menjamin mutu dan
keamanan hasil perikanan nasional yang berdaya saing tinggi di pasar
global maka ditetapkan indicator kinerja pencapaian sasaran strategis
pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan sebagai berikut :
a)

Persentase media pembawa hama dan penyakit ikan impor,
ekspor dan antar area yang bebas penyakit ikan karantina
dan Hama Penyakit Ikan yang dipersyaratkan;

b)

Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara
mitra;

c)

Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu ( sertifikat
HACCP) di Unit Pengolahan Ikan sebagai persyaratan ekspor.

Pencapaian target indikator tersebut diatas dilakukan secara
bertahap dan berkesinambungan selama periode 2011 – 2014, (target
pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan dapat dilihat dalam lampiran 2). Adapun kebutuhan pendanaan
pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan dapat dilihat pada lampiran 3.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1.

Arah kebijakan dan Strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan
dalam Kerangka Pembangunan Nasional
Tujuan

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Nasional

(RPJMN) 2010-2014 diarahkan untuk lebih memantapkan penataan kembali
Indonesia

di

segala

bidang

dengan

menekankan

pada

upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan
kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian. Terkait
dengan penguatan daya saing perekonomian tersebut, diantaranya
ditempuh melalui peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya
alam lainnya sesuai dengan potensi daerah secara terpadu serta
meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Perumusan dan penjabaran operasional visi, misi dan agenda utama
pembangunan nasional dituangkan dalam 11 prioritas nasional yakni: (1)
reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4)
penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7)
iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10)
daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11)
kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Dalam prioritas nasional tersebut, pembangunan kelautan dan
perikanan tahun 2010 – 2014 terkait dengan 5 prioritas nasional yaitu :
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Ketahanan pangan;
4. Lingkungan hidup dan bencana;
5. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik;
Terkait dengan pengarusutamaan dan lintas bidang, pembangunan
kelautan

dan

perikanan

berkelanjutan, yakni: (1)

akan

mendukung

3

pilar

pembangunan

ekonomi, dengan peningkatan pertumbuhan
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ekonomi melalui peningkatan konstribusi kelautan dan perikanan pada PDB
nasional, dan dampak ekonomi melalui peningkatan kesejahteraan; (2)
sosial, tingkat partisipasi masyarakat pelaku pembangunan, partisipasi
masyarakat marjinal/ minoritas (kaum miskin dan perempuan), dampak
terhadap struktur sosial masyarakat, serta tatanan atau nilai sosial yang
berkembang di masyarakat; dan (3) lingkungan hidup, dampak terhadap
kualitas air, udara dan lahan serta ekosistem dan keanekaragaman hayati.
Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung
kebijakan nasional dalam 5 tahun ke depan tersebut adalah:
1. Pro poor
Pendekatan Pro-poor dilakukan melalui pemberdayaan sosial ekonomi
masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan.Pengembangan Unit
Pengolahan Ikan skala kecil merupakan salah satu solusi dalam rangka
pemerataan ekonomi khususnya ekonomi kerakyatan.
2. Pro job
Pendekatan

Pro-job

dilakukan

melalui

peningkatan

jumlah

Unit

Pengolahan Ikan (UPI) untuk menurunkan tingkat pengangguran
nasional.
3. Pro growth
Pendekatan pro-growth dilakukan untuk mewujudkan pertumbuhan
sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ketahanan ekonomi
nasional melalui transformasi pelaku ekonomi kelautan dan perikanan,
dari pelaku ekonomi subsisten menjadi pelaku usaha modern, melalui
berbagai dukungan pengembangan infrastruktur, industrialisasi dan
modernisasi.
4. Pro sustainability
Pendekatan pro-sustainability dilakukan melalui upaya pelestarian
lingkungan perairan yang menunjang produksi perikanan. Upaya
pencegahan dan penyebaran hama dan penyakit merupakan salah
satu solusi dalam rangka pelestarian lingkungan.
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Selanjutnya dalam memasuki Abad 21, meningkatnya pengaruh
globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan dunia berdampak
pada perekonomian Indonesia yang menganut sistem ekonomi terbuka.
Globalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks dan kompetitif
menuntut tingkat efisiensi yang tinggi. Pergerakan ke arah tingkat efisiensi
ini menuntut penggunaan tekhnologi tinggi yang semakin
harus tetap memperhatikan
kemampuan
pula. Dampak

asas-asas

intensif yang

kelestarian lingkungan, serta

manajerial dan profesionalisme yang semakin meningkat
lain dari kondisi tersebut adalah persaingan yang ketat

dalam kualitas produk termasuk produk hasil perikanan.
Dua aspek globalisasi penting yang terkait dengan kelautan dan
perikanan, yakni aspek ekologi dan ekonomi. Secara ekologi, telah muncul
berbagai kaidah internasional dalam pengelolaan sumber daya perikanan
(fisheries management), seperti adanya code of conduct for Responsible
Fisheries yang dikeluarkan oleh FAO (1995), Aturan ini menuntut adanya
praktek pemanfaatan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab,
dimana setiap negara dituntut untuk memenuhi kaidah-kaidah tersebut.
Sementara

itu dalam aspek ekonomi, liberalisasi perdagangan

merupakan ciri utama globalisasi. Liberalisasi

perdagangan

merupakan pedang bermata dua (double-edged
liberalisasi

tersebut

swords), Di satu sisi,

menyodorkan peluang (oppoftunities), melalui

penurunan

hambatan-hambatan tarif dan non tarif dan meningktakan akses produkproduk

domestik

perdagangan

ke pasar internasional. Pada sisi lain, liberalisasi

juga

sekaligus

perdagangan bebas menuntut

menjadi

ancaman

penghapusan

(threat),

subsidi

karena

dan proteksi

sehingga meningkatkan akses produk-produk asing di pasar dalam negeri,
Konsekuensinya adalah ketatnya persaingan hasil perikanan pada masa
datang.
3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi BKIPM
Arah kebijakan dan strategi BKIPM

diimplementasikan dalam

keterkaitannya dengan arah kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan
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5 tahun kedepan, serta diselaraskan dengan perkembangan lingkungan
yang dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Karantina
Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menetapkan arah
kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan sebagai berikut :
1. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
Salah satu potensi kekayaan
alam yang dimiliki Indonesia
adalah

sumberdaya

alam

yang terbarukan ( renewable
resources)

kelautan

perikanan.

dan
Potensi

pengembangan sumberdaya
tersebut diantaranya untuk (a) perikanan tangkap di perairan umum
seluas 54 juta hektar dengan potensi produksi 0,9 juta ton/tahun, (b)
budidaya laut terdiri dari budidaya ikan (antara lain kakap, kerapu dan
gobia), budidaya moluska (kekerangan, mutiara dan teripang), dan
budidaya rumput laut, (c) budidaya air payau (tambak) yang potensi
lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha, (d) budidaya
air tawar terdiri dari perairan umum (danau, waduk, sungai dan rawa),
kolam air tawar dan mina padi di sawah.
Pengelolaan sumberdaya terbarukan tersebut harus dilakukan dengan
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang
dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan
karantina yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan bahkan
memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan.
Sektor kelautan dan perikanan telah memberikan kontribusi secara
significant terhadap peningkatan ekspor Indonesia. Tahun 2009 nilai
ekspor produk perikanan sebesar 1,79 miliar dollar AS dan merupakan
urutan ke 11 dari Negara-negara pengekspor produk perikanan.
Tantangan ekspor hasil perikanan di pasar gobal semakin meningkat
seiring dengan persyaratan-persaratan yang ditetapkan oleh negara
importer seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, Korea, China, Rusia, dan
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Kanada. Tantangan yang dihadapi dalam ekspor hasil perikanan
adalah persyaratan pemantapan system jaminan kesehatan ikan, mutu
dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan.
3. Pengendalian kualitas hasil perikanan melalui sistem jaminan kesehatan
ikan, mutu, keamanan hasil perikanan.
Peningkatan produksi perikanan harus diimbangi dengan peningkatan
kualitasnya. Salah satu kelemahan hasil perikanan adalah cepatnya
penurunan kualitas sehingga perlu dilakukan penangan dengan baik.
Pengendalian kualitas hasil perikanan dimulai dari cara budidaya ikan
yang baik, cara penangkapan ikan yang baik, dan penerapan konsep
traceability serta dilakukan pengolahan pada unit pengolahan ikan
yang tersertifikasi.

Strategi yang ditempuh dalam rangka menjalankan kebijakan
pembangunan perikanan terkait dengan tugas dan tanggung jawab
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
2011-2014 yaitu :
a. Pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina Melalui Penerapan In
Line Inspection
Dalam rangka menjalankan strategi tersebut, beberapa langkah
yang dilaksanakan Pusat Karantina Ikan antara lain:
1. Peningkatan kapasitas tata laksana instalasi dan laboratorium
dalam rangka mendukung validasi metode uji HPI/HPIK yang
berbasis diagnosa cepat, tepat dan akurat sesuai standar nasional
dan internasional serta untuk mendukung lalulintas komoditas
perikanan yang bebas HPIK.
(1) Pengembangan kapasitas tata laksana laboratorium dapat
dilaksanakan denngan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Peningkatan

sarana

dan

prasarana

sesuai

levelisasi

laboratorium dalam rangka biosafety;
b. Evaluasi penerapan tata laksana laboratorium dalam
mendukung sertifikasi laboratorium (akreditasi);
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c. Pengembangan metoda uji sesuai standar nasional dan
internasional dalam mendukung arus lalu lintas komoditas
perikanan bebas HPIK / HPI yang dipersyaratkan.
(2) Pengembangan

kapasitas

tata

laksana

instalasi

melalui

langkah-langkah sebagai berikut:
a. Peningkatan sarana dan prasarana sesuai standar nasional
dan internasional;
b. Evaluasi kinerja pengelolaan instalasi karantina ikan dalam
mendukung sertifikasi instalasi karantina ikan;
c. Penerapan biosecurity dalam rangka in line inspection.
(3) Standardisasi sarana dan prasarana, laboratorium dan instalasi
karantina ikan di 46 UPT, 298 tempat pemasukan dan
pengeluaran / wilker karantina ikan.
2. Peningkatan penerapan sistem dan prosedur operasional tindakan
karantina ikan yang terintegrasi melalui langkah-langkah sebagai
berikut:
a. Penyusunan

dan

penyempunaan

Prosedur

Operasional

Prosedur

Operasional

Standar tindakan karantina ikan;
b. Penyusunan

dan

penyempunaan

Standar pencegahan dan penindakan pelanggaran;
c. Apresiasi Prosedur Operasional Standar tindakan karantina
ikan;
d. Monitoring, evaluasi, dan pembinaan operasional tindakan
karantina ikan.

3. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Perkarantinaan Ikan
melalui pengkajian system perkarantinaan ikan dan manajemen
resiko hama dan dan penyakit ikan karantina.
(1) Pengkajian sistem perkarantinaan ikan, difokuskan pada
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Monitoring dan evaluasi sistem perkarantinaan ikan;
b. penyempurnaan

peraturan

perundangan

tentang

pelaksanaan tindakan karantina ikan di tempat pemasukan
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dan pengeluaran, di instalasi karantina ikan dan di luar
tempat pengeluaran dan pemasukan (pre, in, dan post
quarantine);
c. Pengembangan sistem sertifikasi ekspor, impor, dan antar
area melalui pengembangan dan penerapan tindakan
karantina ikan yang baik (good quarantine practices) di
pembudidaya ikan, instalasi karantina ikan dan tempat
pemasukan dan pengeluaran, serta penerapan standar
operasional monitoring hama dan penyakit ikan karantina
harian dan pemantauan HPIK di kawasan budidaya.
(2) Manajemen resiko hama dan penyakit ikan difokuskan pada
langkah-langkah sebagai berikut:
a. Penyusunan Pedoman Pest Risk Analysis;
b. Penyusunan Pest Risk Analysis;
c. Penggolongan

Jenis-jenis

Media

Pembawa

HPIK

berdasarkan tingkat resiko;
d. Apresiasi manajemen resiko HPIK/

b. Pengembangan system sertifkasi HACCP
Indonesia sebagai salah satu produsen hasil perikanan
sekaligus sebagai eksportir ke manca negara yang mempunyai
persyaratan-persyaratan

jaminan

mutu

dan

keamanan

hasil

perikanan , untuk dapat diterima dan mempunyai daya saing di
pasar global. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dapat dipenuhi
Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Otoritas Kompeten
telah

mengatur

upaya-upaya

yang

harus

dilakukan

dalam

pencapaian persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh negaranegara tersebut, berupa persyaratan teknis yang dituangkan dalam
peraturan-peraturan/ketentuan

yang

beberapa

kali

telah

disempurnakan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan No. PER 19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
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Dalam melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan
keamanan hasil perikanan, Indonesia menerapkan mengunakan
sistem Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP). Penerapan
sistem HACCP diwujudkan dalam bentuk sertifikat HACCP yang
merupakan dokumen persyaratan ekspor dan telah dituangkan
didalam MoU/MRA dengan beberapa Negara mitra di antaranya
Uni Eropa, Canada, Korea, Vietnam, Russia dan China.
Sertifikat

Penerapan

HACCP

merupakan

salah

satu

persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan
Ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Untuk
memudahkan didalam proses pelaksanaan sertifikasi penerapan
HACCP, maka

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui

PER.19/MEN/2010 menunjuk Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Otoritas Kompeten
untuk

melakukan

Pengendalian

Sistem

Jaminan

Mutu

dan

Keamanan Hasil , sekaligus dalam penandatangan dan penerbitan
sertifikat Penerapan HACCP.
Pengembangan sistem sertifikasi HACCP kedepan difokuskan
dengan menjalankan regulasi yang telah ada berupa penambahan
personil SDM, peningkatan peran kelembagaan UPT BKIPM dan
pembagian operasional dalam menjalankan penerapan sertifikasi
HACCP. Diharapkan SDM yang selama ini berada di Puskari (stasiun,
balai karantina ikan) dapat dimanfaatkan untuk mempunyai
kemampuan tentang sertifikasi HACCP. Kelembagaan yang ada
saat ini (stasiun, balai karantina ikan) dapat diproyeksikan sebagai
lembaga inspeksi yang mewakili aktivitas kegiatan inspeksi yang
dilakukan oleh otoritas kompeten. Dengan adanya pengembangan
SDM dan peran kelembagaan didaerah melalui UPT BKIPM akan
mempermudah

kegiatan

sistem

sertifikasi

HACCP

dalam

hal

pengendalian dan pelayanan kepada UPI.
BKIPM telah membuat regulasi tata cara sertifikasi HACCP
yang dapat digunakan sebagai dasar bagi Unit Pengolahan Ikan
yang berkeinginan mendapatkan dan memiliki Sertifikat Penerapan
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HACCP. Tata Cara Penerbitan HACCP sesuai Peraturan Kepala
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan No.Per.03/BKIPM/2011. Skema Penerbitan Sertifikat HACCP
sebagai berikut ;
Diagram 1 . Skema proses sertifikasi penerapan HACCP

Keterangan Alur Proses :
(1)

UPI mengajukan permohonan Sertifikasi kepada BKIPM,

(2-3) BKIPM menugaskan Inspektur Mutu untuk melakukan inspeksi ke UPI,
(4)

UPI membuat laporan tindakan perbaikan hasil temuan ke
di verifikasi,

inspektur mutu untuk

(5)

Laporan hasil verifikasi disampaikan ke BKIPM,

(6)

BKIPM melakukan proses Sertifikasi Penerapan HACCP hingga terbit, dan
menyampaikan Sertifikat tersebut secara langsung kepada pihak UPI.

c. Pengembangan Penerbitan HC sistem IPI (in process inspection)
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

Rencana Strategis BKIPM 2011 – 2014

pengendalian

terhadap

hasil



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

Sertifikat

Certificate)

Kesehatan.

Sertifikat

Kesehatan

(Health

yang sering di singkat dengan HC merupakan

sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan
telah memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan
untuk di konsumsi 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
Kompeten

surat
No.

Keputusan

Kepala

KEP.04/BKIPM/2011

BKIPM
tentang

selaku

Otoritas

Pendelegasian

Kewenangan kepada Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam
Penerbitan Sertifikat Kesehatan.
Pengembangan

penerbitan

HC

dilakukan

dengan

berdasarkan pada In Proces Inspection yang sering disingkat IPI.
Dengan IPI, proses penerbitan HC lebih cepat dan akurat karena
pengendalian ikan (dipantau/dimonitor) selama proses penanganan
dan pengolahan sampai ke produk akhir. Hasil pengendalian dicatat
dan dibukukan, apabila terjadi ketidaksesuaian segera dapat
dilakukan perbaikan, sehingga pada saat ekspor, dari catatan hasil
pengendalian (pemantauan monitoring dapat merekomendasikan
penerbitan HC).
Dengan sistem EPI membutuhkan waktu lama dikarenakan
penerbitan HC didasarkan pada hasil pengujian laboratoris terhadap
sampel produk yang akan diekspor sehingga harus menunggu waktu
pengujian sampel yang dilakukan setiap kali melakukan ekspor (±12
hari) tanpa pengecualian.
Pengembangan IPI ini diharapkan dapat dilaksanakan
oleh Unit Pengolahan Ikan (UPI) di seluruh Indonesia sebagai
penyempurnaan proses penerbitan HC sebelumnya. Skema proses
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penerbitan HC sebagai berikut ;
Diagram 2. Skema Proses Penerbitan HC

d. Pengembangan sistem manajemen mutu yang efektif dan konsisten
dari hulu sampai hilir
1. Peningkatan

kompetensi

personil

dalam

penerapan

sistem

manajemen dan sistem jaminan mutu
Peranan personel dalam penerapan sistem manajemen
dan sistem jaminan mutu semakin meningkat seiring dengan
meningkatnya tuntutan pasar dan persyaratan dari negara mitra
terhadap jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil
perikanan. Penerapan tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana
Teknis/laboratorium dan lembaga inspeksi. Laboratorium berfungsi
sebagai lembaga penguji yang harus menjamin keabsahan hasil
pengujian yang diterbitkan. Demikian juga dengan lembaga
inspeksi yang harus menjamin efektifitas pelaksanakan surveilen
terhadap unit pengolahan ikan.
Pelaksanaan

kegiatan

UPT

BKIPM/laboratorium

harus

mengacu pada beberapa system diantaranya ISO 9001 tentang
system manajemen mutu, ISO/IEC 17025 tentang persyaratan
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umum bagi laboratorium penguji dan ISO 17020 yang merupakan
persyaratan dalam operasional lembaga inspeksi.
Dalam kaitannya dengan efektifitas

dan konsistensi

penerapan system jaminan mutu diperlukan personel yang
kompeten dalam bidang sistem manajemen mutu HACCP, ISO
22000 dan ISO 19011. Dalam persyaratan tersebut dijelaskan
pentingnya kompetensi personel dalam melaksanakan kegiatan
sesuai dengan bidangnya. Kompetensi personel dalam bidang
laboratorium dan lembaga inspeksi merupakan kunci pokok
dalam

memberikan

jaminan

kesehatan

ikan,

mutu

dan

keamanan hasil perikanan.
Pentingnya personel yang kompeten dalam melaksanakan
kegiatan laboratorium dan lembaga inspeksi mendorong Pusat
Manajemen Mutu untuk meningkatkan personel yang berkualitas
sesuai dengan tuntutan pasar dan persyaratan negara mitra.

2. Penerapan Sistem Manajemen Mutu di lingkup otoritas kompeten
pusat dan daerah.
Pusat Manajemen Mutu merupakan unit kerja BKIPM yang
bertanggung jawab terhadap operasional otoritas kompeten
dalam rangka penerapan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu
dan keamanan hasil perikanan di Indonesia. Penerapan tersebut
terkait dengan bidang budidaya, tangkap, karantina dan mutu
baik di tingkat pusat maupun daerah.
Berkaitan dengan luasnya cakupan pengendalian sistem
jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,
Pusat Manajemen Mutu membentuk otoritas kompeten daerah
dengan mengembangkan sistem manajemen mutu berdasarkan
ISO 9001 untuk memberikan keyakinan kepada public (pelaku
industry perikanan) dan Negara buyer atas kualitas lalyanan dan
komitmen untuk kepuasan pengguna jasa. Sertifikasi dapat
meningkatkan kinerja pelayanan dan munurunkan ketidakpastian
dikarenakan adanya standar yang harus dipenuhi. Sehingga
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komitmen dan konsistensi penerapan ISO 9001

di Oytoritas

Kompeten mampu melaksanan sistem jaminan kesehatan ikan,
mutu dan keamanan hasil perikanan dengan baik.

3. Pengembangan Sistem Traceability
Kemampuan telusur

(traceability)

merupakan bagian

penting dalam system jaminan kesehatan ikan, mutu dan
keamanan hasil perikanan sesuai persyaratan internasional.
Setiap produk hasil perikanan yang akan didistribusikan dari hulu
ke hilir harus dapat ditelusuri melalui pemenuhan alur informasi
dan basis data.
Pengembangan

system

mengendalikan produk

traceability

apabila

terjadi

ditujukan

untuk

insiden keamanan

pangan atau produk yang bermasalah. Kegiatan ini terutama
ditujukan agar pelaku usaha pada setiap rantai bisnis hasil
perikanan mampu dan mau melakukan dokumentasi secara
sistematis dan konsisten. Setiap produk perikanan yang akan
diekspor harus dapat ditelusuri dari hulu sampai hilir pada setiap
rantai yang dilewati oleh produk tersebut.
4. Pengembangan Jejaring Laboratorium
Jejaring laboratorium adalah suatu sistem kerja yang saling
terkait antara pengelola jejaring dan anggota jejaring untuk
meningkatkan kinerja laboratorium penguji dalam memberikan
jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
Jejaring laboratorium terdiri dari pengelola, pembina teknis dan
anggota. Anggota jejaring laboratorium mencakup laboratorium
penguji dan laboratorium acuan yang ditunjuk oleh Otoritas
Kompeten dan terdiri dari laboratorium lingkup budidaya, mutu
dan karantina ikan.
Pusat

Manajemen

Mutu

sebagai

pengelola

jejaring

laboratorium berkewajiban untuk mengembangkan jejaring
laboratorium melalui kegiatan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
laboratorium

dalam
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rangka

peningkatan kompetensi

dan

0

kinerja. Dalam jejaring laboratorium juga diperlukan kegiatan
kerjasama dan saling tukar informasi dengan lembaga terkait
lainnya di dalam maupun di luar negeri.

5. Verfikasi penerapan sistem manajemen mutu UPT BKIPM dan
Lembaga Inspeksi dan sertifikasi
Peranan UPT BKIPM dan lembaga inspeksi dan sertifikasi
sebagai unit kerja yang ditunjuk oleh Otoritas Kompeten dalam
menerbitkan

sertifikat

menerapkan

sistem

kesehatan

jaminan

sangat

kesehatan

penting
ikan,

untuk

mutu

dan

keamanan hasil perikanan.
Sebagai unit kerja yang menjamin kesehatan ikan, mutu
dan keamanan hasil perikanan, laboratorium dan lembaga
inspeksi dituntut untuk selalu meningkatkan kinerja sebagai
langkah strategis dalam memperlancar ekspor dan berdampak
pada

kepercayaan

negara

importir

terhadap

Indonesia.

Peningkatan kinerja dimaksud dilakukan melalui pelatihan.
Untuk mengetahui kinerja unit kerja dimaksud maka perlu
dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadappelaksanaan kegiatan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UPT dan lembaga
inspeksi

dan sertifikasi

dalam

penerapan sistem

jaminan

kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

e. Penerapan Online Sistem pelayanan Sertifikasi Karantina Ikan, mutu
dan keamanan hasil perikanan
Kebutuhan akan penyediaan sistem pelayanan kepada
masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan yang cepat dan
prima saat ini harus dapat dipenuhi oleh setiap instansi pemerintah
yang menyedia fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan
yang cepat dan prima, khususnya dalam pelayanan sertifikasi
Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

merupakan

bentuk dari perwujudan reformasi birokrasi serta pertanggung
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jawaban wewenang dari Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu
dan Keamanan Hasil Perikanan.
Keberhasilan upaya peningkatan kualitas pelayanan sertifikat
tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, yang salah satunya adalah
dukungan ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak
teknologi

informasi

yang

memungkinkan

keterlibatan

secara

langsung pengguna jasa dalam suatu sistem pelayanan pelayanan
sertifikat karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang
berbasis on line.
Tujuan utama penerapan sistem pelayanan secara on line
adalah untuk mempermudah pengguna jasa dalam mengajukan
permohonan

pelayanan

sertifkat

karantina

ikan,

mutu

dan

keamanan hasil perikanan. Dengan sistem ini, pengguna jasa dapat
mengajukan permohonan, memantau perkengan permohonan serta
mendapat hasil akhir dari permohonan tersebut tanpa harus datang
secara langsung ke UPT-UPT BKIPM atau tempat-tempat pelayanan
perijinan lainnya yang ditetapkan.
Untuk

menuwujudkan

pelayanan

secara

online,

perlu

dilakukan beberapa tahapan kegiatan yang meliputi :
1. Kegiatan perencanaan dengan menyusun secara detail
pedoman dan rencana pengembangan sistem pelayanan
secara online serta sarana pendukungnya;
2. Membangun

atau

(aplikasi-aplikasi

menyempurnakan

penunjang)

dan

perangkat

perangkat

keras

lunak
serta

sumberdaya manusia;
3. Implementasi perangkat keras dan perangkat lunak di lingkup
BKIPM dan Unit-unit pelaksana teknis;
4. Evaluasi pelaksanaan kegiatan.
Untuk percepatan pencapai tujuan kegiatan ini, tahapantahapan kegiatan sebagaimana yang telah disebutkan di atas
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dapat dilaksanakan secara simultan dan berkelanjutan dengan
tetap menggunakan strategi pentahapan dalam penerapannya.

Tahapan Umum Pengembangan Sistem Pelayanan Secara On Line
Hal penting lainnya yang harus diperhatikan dalam penerapan
sistem pelayanan on line ini adalah pengintegrasian proses pelayanan di
lingkup BKIPM ke dalam bentuk proses bisnis tunggal yang secara langsung
akan meningkatkan efektitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada
masyarakat. Selain itu, pengembangan dan penyediaan perangkat keras
serta sumberdaya manusia (SDM) juga merupakan bagian dari proses
penerapan sistem pelayanan sertifikat secara online yang tahapan
pengembangannya harus sejalan dengan implementasi sistem pelayanan
online ini.
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Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tahun 2011–2014 diimplementasikan
kedalam program dan kegiatan tahun 2011–2014. BKIPM dalam rangka
mengimplementasikan program Kementerian Kelautan dan Perikanan telah
menetapkan

program

pembangunan

tahun

2011–2014

adalah

“Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan”.
Tujuan

penyelenggaraan

program

tersebut

dalam

rangka

mewujudkan lalulintas hasil perikanan yang memenuhi sistim jaminan
kesehatan serta sistim jaminan mutu dan kemanan hasil perikanan. Adapun
sasaran dari program pembangunan BKIPM tahun 2011-2014 adalah
“Meningkatnya lalulintas hasil perikanan yang memenuhi sistim jaminan
kesehatan serta sistim jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan”.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran program pengembangan
karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan,
dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:
a) Pengembangan dan Pembinaan Karantina Ikan;
b) Pengembangan dan penerapan pengendalian Sistem Jaminan
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
c) Pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu di
Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
d) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BKIPM.
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BAB IV
PENUTUP

Meningkatnya kapasitas kelembagaan karantina ikan dari Unit
eselon II menjadi Unit Eselon I, merupakan penggabungan Pusat Karantina
Ikan, Sekretariat Jenderal dan Direktorat Standarisasi dan Akreditasi,
Direktorat Jenderal P2HP menjadi Badan Karantina Ikan, Pengendalian
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). BKIPM memiliki peranan
strategis yang mampu memberikan suatu jaminan kesehatan ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan guna meningkatkan
daya saing hasil perikanan nasional di pasar global dalam rangka
pencapaian

keberhasilan

pembangunan

kelautan

dan

perikanan

nasional. Oleh karena itu langkah strategis kebijakan pembangunan BKIPM
harus seirama, serasi dan harmonis dengan visi, misi dan kebijakan
pembangunan kelautan dan perikanan.
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan telah menetapkan rencana strategis untuk tahun 2011–2014
sebagai pedoman dalam merencanakan dan merumuskan hasil yang
ingin dicapai yang meliputi sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta mempertimbangkan
potensi, peluang, dan kendala yang ada.
Menyikapi berbagai paradigma baru dalam konsep pembangunan
ekonomi nasional dengan pembangunan sistem dan usaha perikanan
sebagai penggerak ekonomi nasional, maka paradigma pembangunan
perkarantinaan ikan juga berkembang memasuki paradigma baru yaitu
dari pendekatan menunjang kegiatan produksi dengan dimensi biologi
berkembang kepada pendekatan yang berdimensi ekonomi dengan
substansi kesehatan dan keamanan pangan dalam konteks globalisasi
perdagangan dunia.
Dalam memasuki paradigma baru tersebut maka penyelenggaraan
perkarantinaan ikan, pengendalian mutu tidak lagi bekerja secara
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konvensional akan tetapi memasuki dan menghadapi abad teknologi
yang terus maju di segala bidang. Dengan demikian membangun BKIPM
yang memerlukan rencana strategis yang komprehensif meliputi (1) sistem
dan manajemen perkarantinaan ikan dan pengendalian mutu yang
kompatibel, prospektif dan akuntabel sebagai landasan menjalankan
organisasi yang efektif dan (2) profesionalisme sumber daya manusia untuk
menjawab tuntutan daya saing dengan negara maju yang dilengkapi
sumberdaya sarana yang memadai.
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Lampiran II. Keputusan Kepala BKIPM
No: KEP.118/BKIPM/2011
Tentang Rencana Strategis BKIPM
TARGET PEMBANGUNAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2010-2014

NO

PROGRAM/
KEGIATAN

SASARAN

INDIKATOR

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Meningkatnya
lalu lintas hasil
perikanan yang
memenuhi
sistim jaminan
kesehatan serta
sistim jaminan
mutu dan
kemanan hasil
perikanan

1 Persentase media
pembawa hama dan
penyakit ikan impor,
ekspor dan antar area
yang bebas penyakit ikan
karantina dan Hama
Penyakit Ikan yang
dipersyaratkan

90%

92%

94%

96%

98%

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤ 10

≤ 10

621 Sertifikat

1,095 Sertifikat

1,105 Sertifikat

1,115 Sertifikat

1,125 Sertifikat

PROGRAM
Pengembangan
Karantina Ikan,
Pengendalian
Mutu dan
Keamanan Hasil
Perikanan

2 Jumlah kasus penolakan
ekspor hasil perikanan
per negara mitra
3 Jumlah sertifikasi
penerapan sistem
jaminan mutu ( sertifikat
HACCP) di Unit
Pengolahan Ikan sebagai
persyaratan ekspor
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NO

PROGRAM/
KEGIATAN

KEGIATAN
a. Pengembangan
dan Pembinaan
Perkarantinaan
Ikan

b.

Pengembangan
Sistem Jaminan
Mutu dan
Keamanan Hasil
Perikanan

SASARAN

INDIKATOR

Meningkatnya
implementasi kebijakan
operasional
perkarantinaan ikan

1 Jumlah implementasi standar operasional
prosedur teknis operasional perkarantinaan
ikan

Meningkatnya jaminan
mutu dan keamanan
hasil perikanan

1

2 Jumlah instalasi yang sesuai standar dan
laboratorium karantina ikan yang terakreditasi

2

c.

Pengembangan
Sistem
Manajemen
Karantina Ikan,
Mutu dan
Keamanan Hasil
Perikanan

Meningkatnya jumlah
unit kerja yang
menerapkan Sistem
Manajemen Karantina
Ikan, Mutu dan
Keamanan Hasil
Perikanan
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Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil
perikanan yang bersertifikat HACCP

Target
2010

Target
2011

Target
2012

Target
2013

Target
2014

64

72

80

88

98

3 IKIS, 6
Lab

2 IKIS, 5
Lab

2 IKIS, 5
Lab

2 IKIS, 5
Lab

2 IKIS, 5
Lab

444 UPI,
621
sertifikat

510 UPI,
1095
sertifkat

515 UPI,
1105
sertifkat

520 UPI,
1115
sertifkat

525 UPI,
1125
sertifkat

20 Lokasi

20 Lokasi

20 Lokasi

20 Lokasi

4 Unit
kerja

14 Unit
kerja

24 Unit
kerja

33 Unit
kerja

34 Lab

44 Lab

54 Lab

64 Lab

Jumlah lokasi yang termonitor residu dan
bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis
uji yang terakreditasi

1 Jumlah pusat dan lokal otoritas kompeten (unit
kerja) yang menerapkan sistem manajemen
mutu produksi (pra panen dan pasca panen)
2 Jumlah laboratorium dan lembaga inspeksi
yang menerapkan sistem manajemen mutu

24 Lab

NO
d.

PROGRAM/
KEGIATAN
Peningkatan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BKIPM

SASARAN

INDIKATOR

Target 2010

Target 2011

Target 2012

Target 2013

Target 2014

Prosentase pelaksanaan dan
dukungan tugas teknis lainnya secara
terintegrasi di lingkungan BKIPM

70%

80%

85%

90%

95%

2

Persentase media pembawa hama
penyakit ikan impor, ekspor dan antar
area yang bebas hama penyakit ikan
karantina dan Hama Penyakit Ikan
yang dipersyaratkan di wilayah kerja
UPT serta presentase UPI yang
diinspeksi secara tepat waktu dan
akuntabel

90%

92%

94%

96%

98%

3

Jumlah metoda uji laboratorium
yang divalidasi

38 Metoda

40 Metoda

44 Metoda

46 Metoda

48 Metoda

Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya di
lingkungan BKIPM
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Lampiran III. Keputusan Kepala BKIPM
No: KEP.118/BKIPM/2011
Tentang Rencana Strategis BKIPM
KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
TAHUN 2010-2014
Alokasi Anggaran (Rp. Juta)
No

Program/Kegiatan

Total Alokasi
2010-2014

2010

2011

2012

2013

2014

277.369,07

237.660,00

450.269,60

541.319,09

629.785,80

2.136.404,37

269.699,07

13.189,22

19.973,50

24.368,50

28.508,30

355.738,59

7.670,00

11.550,00

17.460,00

21.950,00

26.140,00

84.770,00

Program
1.

Pengembangan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan

Kegiatan
a.

Pengembangan dan Pembinaan
Perkarantinaan Ikan

b.

Pengembangan Sistem Jaminan
Mutu
dan
Keamanan
Hasil
Perikanan

c.

Pengembangan Sistem Manajemen
Karantina Ikan, Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

10.700,00

15.910,00

17.690,00

21.030,00

65.330,00

d.

Peningkatan Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BKIPM

202.220,78

369.926,10

477.311,40

554.107,50

1.630.565,78
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Lampiran IV. Keputusan Kepala BKIPM
No: KEP.118/BKIPM/2011
Tentang Renstra BKIPM

STRUKTUR ORGANISASI BKIPM

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

BAGIAN
PROGRAM
DAN KERJASAMA

PUSAT
KARANTINA IKAN

PUSAT SERTIFIKASI
MUTU DAN KEAMANAN
HASIL PERIKANAN

BAGIAN
KEPEGAWAIAN,
HUKUM DAN
ORGANISASI

BAGIAN
KEUANGAN DAN
UMUM

PUSAT
MANAJEMEN MUTU

BIDANG
TATA OPERASIONAL

BIDANG
INSPEKSI DAN VERIFIKASI

BIDANG
MANAJEMEN MUTU
PRODUKSI

BIDANG
PENGELOLAAN INSTALASI
DAN LABORATORIUM

BIDANG
AKREDITASI DAN MONITORING

BIDANG
MANAJEMEN MUTU
LABORATORIUM DAN
LEMBAGA INSPEKSI

BIDANG
SISTEM
PERKARANTINAAN IKAN

BIDANG
HARMONISASI DAN
PENANGANAN KASUS

BIDANG
BIMBINGAN TEKNIS
MANAJEMEN MUTU

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

UNIT
PELAKSANA
TEKNIS

BAGIAN
INFORMASI
DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT

Lampiran V. Keputusan Kepala BKIPM
No: KEP.118/BKIPM/2011
Tentang Rencana Strategis BKIPM

DATA SEBARAN UPI DAN SERTIFIKAT HACCP SAMPAI DENGAN TAHUN 2010
NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

PROVINSI

JUMLAH UPI YG
MENERAPKAN
HACCP

SERTIFIKAT YG TELAH DITERBITKAN
Pre HACCP
HACCP
TOTAL

NAD
SUMUT
SUMBAR
SUMSEL
RIAU
KEP. RIAU
BENGKULU
JAMBI
BANGKA
BELITUNG
LAMPUNG
BANTEN
DKI JAKARTA
JAWA BARAT
JAWA TENGAH
YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
BALI
NTT
NTB
SULSEL
SULTRA
SULTENG
SULUT
SULBAR
GORONTALO
KALTIM
KALSEL
KALBAR
KALTENG
MALUKU
MALUKU UTARA
PAPUA
PAPUA BARAT

1
45
2
3
0
1
0
0
5

0
40
1
0
0
0
0
0
15

1
52
3
4
0
2
0
0
0

1
92
4
4
0
2
0
0
15

6
6
56
26
23
0
104
50
6
1
63
7
5
33
0
3
15
9
6
1
12
2
4
10

0
0
20
9
23
0
32
33
9
1
57
7
1
36
0
7
1
5
0
0
27
2
3
51

13
11
131
47
39
0
221
67
4
0
9
7
11
34
0
0
22
4
9
1
4
0
2
7

13
11
151
56
62
0
253
100
13
1
66
14
12
70
0
7
23
9
9
1
31
2
5
58

TOTAL

505

380

705

1085
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