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Kata Pengantar 

 

Aspek pengetahuan masyarakat perikanan atau 

masyarakat umum yang akan menerjuni bisnis ekspor hasil 

perikanan cukup terbatas. Direktorat Pemasaran Luar Negeri, 

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan menyikapi keterbatasan informasi yang dimiliki para 

eksportir hasil perikanan dalam melakukan ekspansi pasar 

yang saat ini belum tergarap secara optimal dan juga 

menyesuaikan dinamika persyaratan ekspor ke pasar 

internasional.  

Dinamisnya pasar internasional memungkinkan 

terjadinya persaingan pasar yang cukup ketat, ditambah lagi 

adanya hambatan teknis dan non teknis di negara mitra 

importir hasil perikanan. Oleh karena itu hal ini seyogyanya 

dapat dicegah melalui informasi pendahulu yang cukup 

informatif. Buku pedoman ekspor hasil perikanan ke negara 

mitra ini diharapkan menjadi salah satu instrumen guna 

memperoleh informasi akses pasar internasional khususnya di 

pasar potensial (Norwegia, Rusia, Spanyol, Singapura dan 

FIlipina). 

Kami menyadari buku ini masih jauh dari harapan dan 

kami membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak 

khususnya dari pihak eksportir UKM hasil perikanan yang 

akan memasuki pasar ekspor. 

 

Jakarta,       Desember 2014 

Direktorat Pemasaran Luar Negeri 
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1. Pendahuluan 

Perubahan pola makan dari red meat ke white meat 

membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk 

perikanan pada masyarakat dunia, sementara disisi lain 

berlaku kewajiban secara legitimasi pertanggung jawaban 

untuk menjamin bahwa pengawasan keamanan makanan 

dimulai dari C to T atau (Capture to Table) atau F to F (Farm 

to Fork).  Peningkatan konsumsi produk perikanan juga 

menyebabkan tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan 

keamanan yang selanjutnya mempengaruhi tingkat 

permintaan suplai bahan baku (”raw material”) produk 

perikanan yang semakin hari semakin bertambah, hal ini 

menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus 

sedangkan sisi lain kita harus mempersiapkan eksportir 

perikanan yang mampu berdaya saing. 

Daya saing tidak saja kuantitas dan kualitas produk 

tetapi informasi akan akses pasar dalam rangka memasuki 

pasar ekspor dan tata cara pemasaran produk perikanan 

ekspor sangat perlu bagi eksportir khususnya Usaha Kecil dan 

Menengah (UKM). Keterbatasan eksportir UKM akan akses 

pasar luar negeri, karena tata cara perdagangan luar negeri 

melampaui batas kenegaraan dengan aturan pabean, mata 

uang, sistem ukuran/takaran/timbangan dan bahasa sehingga 

diperlukan pengetahuan atau gambaran mengenai segi teknis 

pembiayaan, pengasuransian, shipping dan pabean. Buku 

pedoman ekspor hasil perikanan ini diharapkan dapat 

memberikan informasi penting tentang tata cara ekspor hasil 

perikanan dan persyaratan ekspor di pasar internasional 

khususnya di pasar Norwegia, Rusia, Spanyol, Singapura dan 

Filipina bagi para pelaku usaha perikanan khususnya eksportir 

UKM hasil perikanan.  
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2. Tujuan 

Penyusunan buku ini adalah dalam rangka 

memberikan informasi akses pasar mengenai regulasi teknis 

dan diharapkan dapat: 

1. Mempersiapkan perusahaan/unit pengolahan ikan skala 

kecil dan menengah sebelum memulai kegiatan ekspor 

produk perikanan.  

2. Mempermudah pemahaman stake holder atau khususnya 

perusahaan eksportir atau unit pengolahan ikan skala kecil 

dan menengah tentang kegiatan/prosedur ekspor produk 

perikanan 

3. Memahami peraturan-peraturan Negara importir atau 

negara tujuan pasar ekspor (pengamanan akses pasar) 

4. Memperhitungkan resiko dalam kegiatan ekspor hasil 

perikanan apa yang menjadi ciri khas pasar ekspor produk 

perikanan dalam rangka pengamanan akses pasar.  

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang terkait dalam penyusunan buku 

pedoman ekspor hasil perikanan ini adalah sebagai berikut: 

 Informasi tentang perdagangan internasional hasil 

perikanan dan hambatan perdagangan yang dapat terjadi. 

 Strategi dalam melakukan ekspor hasil perikanan dengan 

mengetahui lembaga-lembaga penting yang berperan 

dalam kelancaran kegiatan ekspor, dan dokumen-

dokumen penting sebagai persyaratan ekspor. 

 Persyaratan umum dan khusus didalam negeri dalam 

kegiatan ekspor produk perikanan, bagaimana proses 
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ekspor produk perikanan berjalan, prosedur ekspor, dan 

bagaimana menghindari resiko dalam kegiatan ekspor 

produk perikanan. 

 Gambaran pasar ekspor potensial produk perikanan 

Indonesia di pasar internasional khususnya di Norwegia, 

Rusia, Spanyol, Singapura dan Filipina dengan 

mengetahui regulasi impor negara tujuan dan 

perkembangan trend konsumen serta jaringan 

distribusinya. 

 

4. Perdagangan Internasional Hasil Perikanan 

Pada tahun 2013 total ekspor hasil perikanan dunia 

mencapai US$144,1 milyar atau meningkat sebesar 6,81% 

dari tahun 2012. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan 

prediksi FAO sebelumnya yaitu sebesar US$ 132,2 milyar. 

Menurut catatan UN COMTRADE, pada tahun 2014 terdapat 

sepuluh negara eksportir perikanan dunia antara lain: 

Tiongkok (US$ 20,3 milyar), Norwegia (US$ 10,4 milyar), 

Thailand (US$ 7,1 milyar), Amerika Serikat (US$ 6,5 milyar), 

Vietnam (US$ 5,7 milyar), India (US$ 5,3 milyar), Chile (US$ 

5,2 milyar), Denmark (US$ 4,7 milyar), Kanada (US$ 4,5 

milyar), dan Indonesia (US$ 4,2 milyar).  

Sedangkan impor perikanan dunia pada tahun 2013 

mencapai US$143,3 milyar, atau naik sekitar 5,97% dibanding 

tahun sebelumnya dan meningkat 22,43% dari tahun 2010. 

Sepuluh negara-negara pengimpor perikanan utama dunia 

tahun 2013 adalah: Amerika Serikat (US$ 19,6 milyar), Jepang 

(US$ 16,1 milyar), Tiongkok (US$ 8,6 milyar), Perancis (US$ 

6,8 milyar), Spanyol (US$ 6,5 milyar), Italia (US$ 5,9 milyar), 

Jerman (US$ 5,9 milyar), Hongkong-Cina (US$ 5,1 milyar), 

Inggris (US$ 4,6 milyar), dan Swedia (US$ 4,5 milyar).   
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5. Hambatan Perdagangan Internasional Hasil Perikanan 

Dalam pemasaran ikan dan produk perikanan 

internasional, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh para 

eksportir adalah standar dan aturan yang berbeda yang 

diberlakukan oleh negara-negara importir pada negara 

eksportir untuk menjamin bahwa produk tersebut memenuhi 

persyaratan keamanan pangan. Bahkan sesudah ratifikasi 

langkah-langkah Perjanjian Sanitary dan Phytosanitary 

(Agreement on Sanitary and Phytosanitary (SPS) dan 

Perjanjian Hambatan Teknis pada Perdagangan, Agreement 

on Technical Barriers to Trade (TBT), dibawah the World 

Trade Organization (WTO), perbedaan-perbedaan diantara 

standar-standar nasional yang bermacam-macam dan sistem 

pemeriksaan mungkin mempertahankan atau menciptakan 

hambatan perdagangan non-tariff yang baru. 

Globalisasi pada perdagangan makanan dan juga 

perkembangan teknologi dalam produksi perikanan, 

penanganan, pengolahan dan distribusi serta peningkatan 

kepedulian dan permintaan konsumen untuk keamanan dan 

mutu makanan yang tinggi menjadikan keamanan pangan dan 

jaminan kualitas yang tinggi dalam kepedulian publik dan 

prioritas bagi banyak pemerintahan. Ini ditunjukkan dengan 

serangkaian kekhawatiran akan keamanan pangan pada 

tahun 1990-an dengan munculnya penyakit Bovine 

Spongiform Encephalopathy (BSE) dan  perhatian pada 

inovasi bioteknologi (GMO- modifikasi organisme genetik). 

Akibatnya banyak negara melakukan  pengawasan yang ketat 

atas produk pangan yang gilirannya akan berdampak pada 

penambahan biaya importasi.  

Akhir-akhir ini, perhatian publik di negara maju 

terhadap tentang sanitary dan hygene produk pangan telah 

meningkat (Ahmed, 2006). Hal ini menyebabkan negara 
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pengimpor (negara maju) melakukan pengetatan atas aturan 

keamanan produk baik untuk produk domestik maupun produk 

impornya.  Negara-negara berkembang sering mengeluhkan 

bahwa mereka terkena dampak aturan sanitary & phitosanitary 

yang ketat dari negara-negara importir utama. Perbedaan 

peraturan negara-negara pengimpor, standar, tatalaksana dan  

sistem inspeksi merupakan contoh kesulitan yang dihadapi 

negara berkembang.  

 

6. Ekspor Produk Perikanan Indonesia 

Selama 4 tahun terakhir (2010 – 2013) produk ekspor 

hasil perikanan mengalami kenaikan baik volume dan nilai. 

Pada tahun 2010 ekspor produk perikanan mencapai 

1.103.576 ton dengan nilai US$ 2,86 milyar. Pada tahun 2012, 

volume ekspor hasil perikanan Indonesia meningkat menjadi  

1.229.114 ton atau senilai US$ 3,853  milyar. Sedangkan, 

pada tahun 2013, total volume ekspor hasil perikanan 

Indonesia mencapai 1.258.179 ton dengan nilai sebesar US$ 

4,18 milyar. Dari total ekspor pada tahun 2013 tersebut, 

pangsa ekspor produk perikanan Indonesia ke pasar Jepang 

(18,94%), Amerika Serikat (31,87%), Eropa (12,77%), Cina 

(9,8%).  

Sampai dengan September 2014, menurut catatan 

BPS, ekspor hasil perikanan mencapai 920.585 ton dengan 

nilai US$ 3,4 miliar dengan komposisi produk meliputi udang 

(45,64%), Tuna/Tongkol/Cakalang (15,08%), kepiting dan 

rajungan (9,24%) dan ikan lainnya (16,22%), dan lainnya 

(13,82%). 

Komoditas perikanan tersebut diolah menjadi produk 

perikanan (produk akhir) yang dapat dikelompokkan menurut 

proses penanganan dan atau pengolahan sebagai berikut: 
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1. Produk hidup; 

2. Produk segar (fresh product) melalui proses 

pengesan/pendinginan;  

3. Produk beku (frozen product) baik mentah (raw) atau 

masak (cooked)  melalui proses pembekuan;  

4. Produk kaleng (Canned product) melalui proses 

pemanasan dengan suhu tinggi (sterilisasi), dan 

pasteurisasi; 

5. Produk kering (dried product) melalui proses pengeringan 

alami, atau mekanis;  

6. Produk asin kering (dried salted product) melalui proses 

penggaraman dan pengeringan alami, atau mekanis; 

7. Produk asap (smoked product) melalui proses 

pengasapan; 

8. Produk fermentasi (fermented product) melalui proses 

fermentasi;  

9. Produk masak (cooked product) melalui proses 

pemasakan/ pengukusan;  

10. Surimi based product, melalui proses leaching atau 

pengepresan (minced); 

 

7. Strategi Memasuki Pasar Ekspor Produk Perikanan 

Dalam memasuki pasar ekspor, eksportir dapat 

mempertimbangkan 10 langkah strategis yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

1. Keputusan manajemen untuk melaksanakan ekspor. 

Keputusan untuk melakukan ekspor ataupun hanya 

dipasarkan di dalam negeri tergantung keputusan 

manajemen perusahaan. Apabila manajemen perusahaan 

memutuskan untuk mengekspor, maka manajemen 

perusahaan harus menentukan langkah-langkah strategis 
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yang perlu diambil untuk keberhasilan dalam memasuki 

pasar ekspor. 

2. Menentukan komoditas/produk perikanan yang akan 

diekspor.  

Hal ini mencakup antara lain: 

a. Komoditas/produk perikanan apa saja yang dapat 

diekspor? 

- Semua komoditas/produk perikanan dapat diekspor, 

selama dibutuhkan dan sesuai dengan selera pembeli 

- Semua komoditas perikanan yang dapat di produksi, 

atau 

- Semua komoditas yang dapat dipasok oleh produsen 

lain. 

b. Komoditas/produk perikanan apa saja yang laku di pasar 

internasional? 

Komoditas/produk perikanan yang laku di pasar 

internasional adalah yang mempunyai daya saing tinggi. 

Komoditas yang mempunyai daya saing tinggi pada 

umumnya ditentukan oleh faktor: 

- Mutu/kualitas yang sesuai dengan selera konsumen, 

- Kegunaan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, 

- Harga yang sesuai dengan daya beli konsumen, 

- Waktu penyerahan (delivery time) yang sesuai dengan 

musim pemasaran dan iklim di negara konsumen 

c. Menganalisis kondisi negara tujuan ekspor. 

Sebelum memilih negara tujuan ekspor perlu dipelajari 

terlebih dahulu beberapa kondisi dibawah ini: 

- Populasi suatu negara untuk menentukan prospek 

pasar, 

- Agama, tradisi dan budaya penduduk untuk 

menentukan selera di negara itu, 

- Kondisi politik, ekonomi, sosial, untuk menentukan 
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resiko bisnis di negara itu, 

- Iklim di negara tujuan ekspor untuk menentukan jenis 

komoditas dan penetapan waktu pengapalan (delivery) 

- Peraturan ekspor-impor, perbankan, keuangan dan 

transportasi untuk dapat menghitung harga yang akurat 

dan lain-lain. 

d. Menetapkan pasar potensial dan segmen pasar. 

Setelah menetapkan pasar potensial dan segmen pasar, 

langkah selanjutnya adalah menentukan saluran 

pemasaran yang akan dipilih. Saluran pemasaran yang 

dapat dipilih antara lain: 

- Menunjuk sole importer di negara bersangkutan, 

- Menunjuk agen penjualan, 

- Mendirikan confirming house atau kantor cabang, 

- Menyerahkan urusan impor kepada importir umum di 

negara tujuan ekspor, 

- Diserahkan pada pembeli bebas (independent buyers) 

e. Menentukan strategi operasional 

Strategi operasional yang akan diterapkan harus sesuai 

dengan pola dasar bauran pemasaran (marketing mix) 

yang dikenal dengan istilah 6-P yaitu: 

- Price 

- Promotion 

- Place 

- Power of government 

- Power of Parliament 

f. Menentukan sistem promosi. 

Sedikitnya ada 5 media promosi yang dapat dipakai, 

antara lain: 

- Pameran dagang internasional (trade fairs) di dalam 

negeri maupun di luar negeri; 

- Membuat brosur dan dikirimkan kepada calon pembeli; 

- Pemasangan iklan di media cetak dan  elektronik; 
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- Melalui Atase Perdagangan, Kamar Dagang Indonesia, 

Indonesia Trade Promotion Center (ITPC); 

- Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) dan 

Lembaga Penunjang Ekspor (LPE); 

g. Mempelajari peta pemasaran komoditas tertentu 

Sebelum menentukan pasar potensial dan segmen 

pasar, sebaiknya dipelajari peta pemasaran komoditi 

tertentu (gambaran potensi impor dari suatu negara 

terhadap komoditi yang akan diekspor). Cara yang biasa 

ditempuh dengan mengumpulkan data impor selama 2 – 

5 tahun negara tersebut. 

h. Mempelajari dan alamat lengkap badan-badan promosi. 

Setelah menentukan promosi, langkah berikutnya 

mengumpulkan nama dan alamat lengkap media 

promosi yang dipilih, khususnya yang berada di wilayah 

negara sasaran ekspor. 

i. Menyiapkan brosur dan Price list 

Agar calon pembeli lebih mengenal komoditas yang 

akan diekspor dapat ditempuh cara sebagai berikut: 

- Mengirimkan contoh barang itu sendiri 

- Membuat brosur dan daftar harga 

Harga yang disiapkan adalah catatan Harga Umum 

(Price Indicator) agar pembeli dapat membandingkan 

harga tersebut dengan harga komoditas serupa dari 

negara lain.  

j. Menyiapkan surat perkenalan 

Promosi, selain ikut trade fairs, juga dapat dilakukan 

dengan membuat surat perkenalan yang dikirimkan 

kepada, 

- Asosiasi importir di negara tujuan 

- Atase perdagangan asing yang ada di dalam negeri 

- Kantor perwakilan badan promosi negara asing, antara 

lain JETRO, KOTRA, AMCHAM, dan lain-lain 
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- Atase Perdagangan di luar negeri 

- BPEN serta seluruh kantor Indonesia Trade Pomotion 

Centre (ITPC) di negara tujuan ekspor. 

 

8. Tata Laksana Ekspor Hasil Perikanan 

8.1. Para Pelaku/Lembaga dalam Pemasaran Internasional 

Produk Perikanan 

Para pelaku/lembaga yang terlibat dalam pemasaran 

internasional produk perikanan adalah sebagai berikut: 

a. Eksportir 

Pelaku utama dalam perdagangan internasional produk 

perikanan seperti contoh di atas adalah eksportir yang 

dalam hal ini kita sebut saja PT. Mina Laut.  

Perusahaan/Eksportir hasil perikanan mungkin dapat dibagi 

3 (tiga) kategori yaitu Eksportir Produsen/ Pengolah, 

Eksportir Agen, dan Eksportir Pedagang 

b. Produsen/Supplier 

Sebagai contoh, PT. XYZ Laut mungkin saja hanyalah 

pedagang – perantara dan bukan produsen/pengolah 

produk perikanan. Karena itu dalam melakukan transaksi 

ekspornya, PT. XYZ Laut memerlukan bantuan pengusaha 

lain, dalam hal ini adalah perusahaan supplier bahan baku. 

Tetapi dalam rangka menciptakan sustainable resources 

atau sesuai Code of Conduct Responsibility Fishery 

(CCRF) diharapkan eksportir juga bertindak sebagai 

produsen. 

c. Perbankan 

Untuk membeli raw material dari supplier bahan baku 

dan melakukan operasional proses produksi/ pengolahan 
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maka biasanya perusahaan atau eksportir 

produsen/pengolah memerlukan dana. Oleh karena itu 

perusahaan membutuhkan dana untuk operasional 

produksi/pengolahan dari badan usaha lain yaitu 

perbankan.  

d. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk 

Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan dari 

produk perikanan yang akan diekspor, terutama untuk 

menjamin keamanan produk bila dikonsumsi diperlukan 

pemeriksaan mutu produk dari lembaga sertifikasi yang 

ditunjuk oleh Otoritas Kompeten di Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. Hasil pemeriksaan mutu ini akan 

berpengaruh terhadap bonafiditas perusahaan/ eksportir 

dan buyer/importer sebagai penerima atau penjual produk 

perikanan diluar negeri dan menghindari tuntutan ganti rugi 

(claims) dari pembeli baik buyer terhadap eksportir atau 

konsumen terhadap importir.  Eksportir perlu mencermarti 

bahwa ada dua istilah Health Certificate (HC) dalam buku 

ini berdasarkan fungsi dan tujuan dari Health Certificate 

tersebut.  

Oleh karena itu berdasarkan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2010 tentang 

Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil 

Perikanan dinyatakan bahwa diperlukan upaya pencegahan 

yang perlu diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi 

sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil 

perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan. 

Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan memberikan 

kewenangan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan sebagai Otoritas Kompeten 

untuk melakukan pengendalian jaminan mutu dan 

keamanan hasil perikanan. Kewenangan tersebut meliputi 
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penerbitan: sertifikat CPIB, sertifikat CBIB, sertifikat 

penerapan HACCP dan sertifikat kesehatan. 

Sedangkan apabila ada persyaratan tambahan lain 

oleh negara importir yang mengharuskan atau meminta, 

maka perlu dilengkapi atau menyertakan Sertifikat 

Kesehatan/Health Certificate dalam rangka pencegahan/ 

pengujian hama dan penyakit ikan, dimana hal ini biasanya 

berlaku bagi produk ikan hidup, pakan, dll yang diekspor 

atau diimpor. Eksportir dapat menghubungi Stasiun 

Karantina, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang 

biasanya berlokasi di lingkungan Pelabuhan Umum atau 

Bandar Udara untuk mendapatkan sertifikat kesehatan 

dimaksud. 

Untuk penerbitan HC produk perikanan tujuan 

konsumsi manusia, eksportir dapat mengajukannya kepada 

LPPMHP yang mengeluarkan berdasarkan hasil uji sesuai 

permintaan negara tujuan. Berdasarkan keputusan Badan 

Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan 

Nomor KEP.04/BKIPM/2011 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Kepada Lembaga Inspeksi Dan Sertifikasi 

Dalam Penerbitan  Sertifikat Kesehatan, telah diberikan 

kewenangan kepada 31 LPPMHP dalam penerbitan 

Sertifikat Kesehatan sebagai jaminan mutu dan keamanan 

hasil perikanan.  

e. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi  

Dalam kegiatan ekspor produk perikanan peran Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi adalah sebagai lembaga 

teknis untuk melakukan pembinaan teknis secara periodik 

terhadap eksportir produsen/pengolah dalam hal kelayakan 

dasar unit pengolahan ikan sesuai dengan Keputusan 

Dirjen P2HP Nomor PER.09/DJ-P2HP/2010 tentang 
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Persyaratan, Tata Cara Penerbitan, Bentuk dan Format 

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). 

f. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan 

Dalam sistem perdagangan internasional atau untuk 

dapat memasuki negara tujuan, maka berlaku persyaratan 

teknis yang disebut Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang 

kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Pangan 

(Food Law) atau Regulation in Food Hygiene di masing-

masing negara untuk memberikan jaminan mutu keamanan 

produk makanan/perikanan. Selanjutnya, masing-masing 

negara eksportir membuat instrumen kebijakan/ peraturan 

berkenaan dengan sistem manajemen mutu dan keamanan 

pangan. Begitu juga halnya dengan Indonesia, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga 

mengeluarkan instrumen kebijakan Sistem Jaminan Mutu 

dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka mencapai 

harmonisasi dengan peraturan negara tujuan ekspor.  

Organisasi di lingkungan KKP yang memiliki Otoritas 

Kompeten (Competent Authority) dalam menerapkan 

sistem tersebut adalah Badan Karantina Ikan, 

Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

(BKIPM). Tugas dan fungsi yang berkaitan dengan 

penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 Melakukan penilikan/inspeksi (inspection) terhadap 

kelayakan dasar unit pengolahan ikan dalam hal Cara 

Berproduksi Makanan Yang Baik atau Good 

Manufacturing Practices (GMP), dan Prosedur Operasi 

Sanitasi Standar atau Sanitation Standard Operating 

Procedure (SSOP). 
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 Melakukan audit verifikasi terhadap penerapan Hazard 

Analysis Critical Control Points (HACCP). 

 Memberikan persetujuan (approval) kepada eksportir 

produsen/pengolah ikan untuk diusulkan kepada Komisi 

Eropa untuk memperolah Approval Number sebagai 

salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa. 

 Melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil 

perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada dan 

Vietnam. 

Dalam implementasi sehari-hari, Badan Karantina Ikan 

dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan mendelegasikan 

tugas dan fungsi tersebut kapada Kepala Pusat Sertifikasi 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.   

g. Usaha Jasa Transportasi atau Freight Forwarder 

(Forwarding Agent) 

Freight forwarder adalah badan usaha yang bertujuan 

untuk memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas seluruh 

kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, 

pengangkutan dan penerimaan barang dengan 

menggunakan multimodal transport baik melalui darat, laut 

dan udara. Peranan freight forwarder dalam ekspor-impor 

sangatlah besar, diantaranya adalah  yaitu melaksanakan 

pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang 

dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan 

pemerintah negara ekspor, negara transit dan negara 

impor, melengkapi dokumen-dokumen yang berkaitan 

dengan Letter of Credit/Certificate of Receipt/Bill of 

Lading/Sea Waybill/Air Waybill/House Bill of Lading/ 

Delivery Order dan sebagainya, dan menyelesaikan biaya-

biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan 

transportasi, penanganan muatan di pelabuhan/gudang. 
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Biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh freight forwarder 

kemudian akan dibayar kembali oleh pemberi order 

ditambah dengan biaya jasa pelayanan. Badan usaha itu 

lazimnya disebut: Usaha jasa Transportasi atau Freight 

Forwarder (Forwarding Agent) atau EMKL (Ekspedisi 

Muatan Kapal Laut), EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal 

Udara), EMKA (Ekspedisi Muatan Kereta Api). 

h. Bea dan Cukai 

Barang-barang, setelah dipersiapkan secara fisik untuk 

diekspor, diwajibkan memenuhi formalitas ekspor seperti 

membayar pajak ekspor dan pungutan negara lainnya 

seperti membuat dokumen pelindung ekspor sesuai 

ketentuan Undang-undang Kepabeanan, pengisian formulir 

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan 

Ekspor Barang Tertentu (PEBT). Untuk menyeleasikan 

urusan ini kita harus berurusan dengan instansi 

pemerintah, dalam hal ini dengan instansi bea dan cukai. 

i. Lembaga Sertifikasi Lain  

Dalam permintaan sertifikasi, eksportir perlu juga 

berpedoman pada permintaan kelengkapan sertifikat yang 

dipersyaratkan oleh buyer/importir yang tidak umum, dan 

dapat mengajukan sertifikasi kepada lembaga atau institusi 

lain yang mampu melakukan dengan beberapa alasan 

sebagai berikut: 

 pengujian spesifik yang tidak dapat dilakukan oleh 

lembaga sertifikasi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, GMO, sebagai contoh untuk produk canned 

snail, eksportir diminta untuk menyertakan sertifikat 

GMO, apabila lembaga sertifikasi yang ditunjuk tidak 

dapat melakukan pengujian sesuai dengan permintaan, 
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maka dapat mengajukan kepada lembaga sertifikasi 

lainnya.  

 Untuk mengekspor hasil produk perikanan adakalanya 

suatu barang dijual dengan kuantum yang tepat, yang 

harus dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh 

juru timbang yang disumpah (sworn weigher). Pekerjaan 

itu biasanya dilakukan oleh Independent Surveyor 

seperti PT. Sucofindo atau PT. Surveyor Indonesia 

j. Perusahaan Asuransi 

Perusahaan asuransi adalah pihak yang 

mengasuransikan barang-barang yang dikapalkan sesuai 

nilai yang disyaratkan, mengeluarkan sertifikat atau polis 

asuransi untuk menutup resiko yang dikehendaki dan 

menyelesaikan tagihan kerugian-kerugian bila ada. Pada 

prinsipnya, jenis asuransi dalam dunia pelayaran ada 2 

yaitu: 

 Asuransi kerangka kapal (hull & machinery insurance). 

Jenis asuransi ini untuk menutup kemungkinan  kerugian 

ataskerangka kapal dan mesin kapal disebabkan oleh 

kejadian bahaya di laut (perils of the sea), seperti 

pelanggaran atau tabrakan, kerusakan mesin, cuaca 

buruk, dan lain-lain. Asuransi ini ditutup oleh pemilik 

kapal. 

 

 Asuransi muatan (cargo muatan).  

Asuransi muatan dibagi dua, yakni cargo marine 

insurance dan cargo liability insurance. 

- Cargo Marine Insurance 

Asuransi yang ditutup oleh pemilik barang atas 

kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh 

kerusakan atau kehilangan barang selama dalam 
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pelayaran. 

- Cargo liability insurance 

Asuransi yang ditutup oleh pengangkut atas 

kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh adanya 

tuntutan dari pemilik barang karena terjadi kerusakan 

atau kehilangan barang. Untuk menutup cargo 

liability, pihak pengangkut pada umumnya telah 

menjadi anggota P & I Club (asuransi bersama para 

pemilik /operator kapal untuk menutup resiko yang 

tidak dapat diasuransikan pada perusahaan 

asuransi). 

k. Lembaga Promosi 

Dalam memasarkan suatu komoditas perikanan ke luar 

negeri, eksportir lazimnya membutuhkan bantuan lembaga-

lembaga promosi untuk memperoleh informasi pasar. 

Direktorat Pemasaran Luar Negeri, Ditjen Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan memiliki Sub Direktorat 

Promosi dan Kerjasama Pemasaran Luar Negeri dan 

Subdit Analisa dan Informasi Pasar Luar Negeri yang 

bekerjasama dengan Lembaga promosi yang didirikan oleh 

pemerintah, berbagai badan swasta, maupun asosiasi 

pengusaha yang juga bertujuan untuk meningkatkan atau 

mengembangkan hasil perikanan Indonesia, adapun 

lembaga-lembaga atau institusi-institusi dimaksud antara 

lain:  

 Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) 

 Atase Perdagangan di tiap KBRI  

 Atase Perdagangan Kedutaan Asing 

 CBI  

 SIPPO 
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 Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC)  

l. Perusahaan pelayaran 

Perusahaan pelayaran (Shipping Company) adalah 

perusahaan yang menerima barang dari shipper dan 

mengatur pengangkutan yang sesuai serta menerbitkan B/L 

(Bill of Lading) atau surat bukti muat barang dan D/O 

(Delivery Order). 

m. Dinas yang diberi kewenangan oleh Kementerian 

Perdagangan 

Untuk mengurus kemudahan dan keringanan bea 

masuk bagi komoditas Indonesia yang diberikan oleh 

negara maju dalam rangka GSP (Generalized System of 

Preference) maka komoditi ekspor Indonesia memerlukan 

apa yang disebut Surat Keterangan Negara Asal (SKA) 

barang. SKA ini dapat diperoleh dari Dinas Perdagangan 

Provinsi yang diberi kewenangan oleh Kementerian 

Perdagangan.  

n. Trucking Company 

Trucking Company adalah pihak yang akan membawa 

container kosong ke gudang eksportir untuk stuffing/ 

pemuatan barang-barang yang akan di ekspor ke dalam 

container. Kemudian container tersebut akan dibawa ke 

pelabuhan untuk dibongkar dan kemudian dimuat ke kapal 

untuk dikirim ke importir. 

o. Kedutaan Asing atau Atase Perdagangannya 

Peraturan di negara pengimpor mewajibkan eksportir 

mengirimkan faktur resmi yang lazim dikenal sebagai 

“Consuler Invoice” yaitu faktur yang disahkan oleh 

kedutaan negara pengimpor yang berada di negara 
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pengekspor. Dengan demikian eksportir perlu pula 

berhubungan dengan kedutaan asing atau atase 

perdagangannya.  

Dengan menguraikan para pelaku seperti disebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa eksportir perlu bekerja 

sama dengan berbagai badan usaha dan instansi 

pemerintah. Hal ini berarti bahwa suksesnya pekerjaan 

ekspor sangat tergantung pada kemampuan kita dalam 

mengkoordinasikan semua pelaku, sehingga dapat 

melakukan tugasnya tepat waktu, efektif, dan efisian. Dapat 

disimpulkan bahwa pekerjaan ekspor adalah pekerjaan 

suatu tim, suatu kesebelasan, kesebelasan eksportir 

nasional. Ekspor adalah tugas kolektif dan bukan tugas 

individual seorang eksportir. 

 

8.2. Dokumen dalam Perdagangan Internasional Hasil 

Perikanan 

Kewajiban utama seorang eksportir adalah 

mengirimkan barang yang dipesan importir/pembeli di luar 

negeri. Pengiriman itu biasanya dilakukan dengan kapal laut 

atau kapal udara. Bukti pengiriman barang diberikan oleh 

perusahaan pelayaran (shipping company) dalam bentuk 

dokumen yang lazim disebut Letter of Credit atau L/C. Semua 

pelaku/ lembaga yang terlibat dalam suatu transaksi ekspor-

impor membuktikan kinerjanya dalam bentuk dokumen. 

Karena itu perdagangan internasional juga sering disebut 

dengan “perdagangan dokumen.” Dengan demikian, 

pengetahuan tentang perdagangan internasional dapat juga 

dilakukan melalui pengenalan tentang jenis dokumen, fungsi, 

serta para pelaku/lembaga yang mengeluarkan dokumen itu.  

Jenis dokumen sebagai persyaratan ekspor dan lembaga 



 

20 
 

yang menerbitkan dokumen tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Produsen  

 Kontrak Penjualan 

 Manufacturer Certificate 

 Instruktur Manual 

 Brosur 

2. Eksportir  

 Brosur 

 Offersheet 

 Sale’s Contract 

 Invoice 

 Consular Invoice 

 Packing List 

 Weight Note – Measurement List 

 Letter of Indemnity 

 Letter of Subrogation 

 Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) 

 Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu 

3. Bank 

 Akad Kredit 

 Letter of Credit 

 Surat Setoran Pajak (SPP) 

 Surat Setoran Bea Cukai (SSBC) 

 Nota Perhitungan Pembayaran Wesel Ekspor 

4. Balai/Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil 

Perikanan  

 Health Certificate atau Sertifikat Kesehatan produk 
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perikanan ekspor untuk tujuan konsumsi manusia 

5. Stasiun Karantina  

 Health Certificate atau Sertifikat Kesehatan produk 

perikanan ekspor untuk hama dan penyakit ikan atau 

media pembawanya maupun tujuan konsumsi manusia 

6. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan 

 Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)  

Eksportir produsen/pengolah/unit pengolahan ikan yang 

akan melakukan kegiatan ekspor produk perikanan 

harus memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).  

SKP merupakan dokumen yang menyatakan bahwa unit 

pengolahan tempat produk perikanan diolah telah 

memenuhi standar kelayakan dasar penanganan/ 

pengolahan ikan atau Good Manufacturing Practices 

(GMP), dan prosedur operasi sanitasi standar atau 

Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP). 

Dalam proses mendapatkan SKP, maka Dinas 

Perikanan dan Kelautan Provinsi berkewajiban untuk 

melakukan kegiatan penilikan awal/pra inspeksi (pre 

inspection) atau Pra-SKP. Hal ini merupakan pembinaan 

terhadap perusahaan/unit pengolahan ikan sebelum 

institusi teknis yaitu Direktorat Pengolahan Hasil, Ditjen 

P2HP melakukan penilikan/inspeksi SKP lebih lanjut. 

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) merupakan 

salah satu persyaratan bagi unit pengolahan 

ikan/eksportir pengolah dalam memperoleh Health 

Certificate yang diterbitkan oleh LPPMHP. 
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Gambar 1. Prosedur penerbitan SKP 

7. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan 

Hasil Perikanan 

 Sertifikat HACCP dan Approval Number 

Proses Penerbitan Sertifikat HACCP dan Approval 

Number tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 

PER.19/MEN/2010 tentang Sertifikasi Penerapan 

HACCP, maka eksportir produsen/ pengolah juga 

harus memiliki Surat Keterangan Validasi HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Points) apabila 

melakukan ekspor produk perikanan ke Amerika 

Serikat, Uni Eropa dan Jepang. Persyaratan yang 

diperlukan dalam pengajuan HACCP antara lain : 

Surat Ijin Usaha Perdagangan/Akta Notaris Pendirian 

Perusahaan Bidang Pengolahan Hasil Perikanan/Ijin 
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Usaha Perikanan (IUP); Tanda Daftar Usaha 

Perikanan, mendapatkan SKP hasil Pembinaan Ditjen 

P2HP, Buku Manual HACCP. Selengkapnya dapat 

dilihat di   

(http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leafl

et_HACCP.pdf.) 

 

Gambar 2. Proses sertifikasi HACCP 

- Khusus untuk ekspor ke Uni Eropa termasuk 

Norwegia, China, Korea, Vietnam, Rusia dan Kanada, 

UPI harus didaftarkan dulu oleh Otoritas Kompeten 

Indonesia yakni Badan Karantina Ikan, Pengendalian 

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kepada Otoritas 

Kompeten negara tujuan ekspor tersebut sebelum 

melakukan ekspor hasil perikanan. Syarat dan 

mekanisme pengajuan registrasi ke negara mitra 

selnegkapnya dapat dilihat di 

http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leafl

et_Pendaftaran_UPI.pdf.  

http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_HACCP.pdf
http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_HACCP.pdf
http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_Pendaftaran_UPI.pdf
http://www.bkipm.kkp.go.id/files/publikasi/poster/Leaflet_Pendaftaran_UPI.pdf
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8. Usaha Jasa Transportasi (Freight  Forwarder) 

 Packing List 

 Measurement List 

 Weight Note 

9. Bea dan Cukai 

 Fiat (izin) muat barang 

10. Independent Surveyor 

 Certificate of Quality 

 Certificate of Weight 

 Chemical Analysis 

 Survey Report 

 Inspection Certificate 

 Test Certificate 

11. Perusahaan Asuransi 

 Cover Note 

 Insurance Policy 

12. BPEN, CBI, SIPPO, dan ITPC  

 General Information 

 Trade Promotion and Exibithion  

 Trade Mission 

 Trade Fairs 

 Trade Consultation 

13. Perusahaan Pelayaran (Shipping Company) (Carrier) 

 Mate’s Receipt (Resi Mualim) 

 Bill of lading 

 Exept Bewijs (EB) 

 Claims Constatering Bewijs (CCB) 
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14. Angkutan Udara 

 Airways Bill (AWB) 

15. Dinas Perdagangan Provinsi 

 Kuota produk perikanan 

 Surat Keterangan Negara Asal (SKA) atau Certificate 

of Origin 

 Angka Pengenal Ekspor (APE) 

 Angka Pengenal Impor Umum (API-U) 

 Angka Pengenal Impor – Terdaftar (Approved Traders) 

16. Kantor Pajak 

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

17. Kedutaan Negara Asing 

 Consular Invoice 

 Customs Invoice 

Dengan menguraikan para pelaku atau lembaga 

berwenang dan dokumen yang diterbitkannya, maka dapat 

kita pahami peranan masing-masing instansi dalam 

menunjang kegiatan ekspor.  

 

8.3. Proses Perdagangan Internasional Hasil Perikanan 

Setelah kita mengetahui para pelaku atau lembaga 

yang berwenang serta jenis-jenis dokumen yang 

diterbitkannya, maka kini kita coba menguraikan secara 

kronologis langkah-langkah yang diambil oleh masing-masing 

pelaku/lembaga tersebut.  

Untuk memudahkan memahaminya, keseluruhan 

proses itu dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: 
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1. Sale’s Contract Process 

2. Letter of Credit Opening Process 

3. Cargo Shipment Process 

4. Shipping Documents Negotiation Process  

Dengan mempelajari keempat jenis proses itu kiranya 

kita akan dapat memahami garis-garis besar praktek dan 

seluk beluk perdagangan Internasional, khususnya kegiatan 

ekspor dan impor barang. Tugas dan Fungsi Institusi yang 

berperan dalam prosedur Ekspor Perikanan berdasarkan 

urutan proses pengurusan dokumen dalam ekspor produk 

perikanan sebagai berikut: 

1. Bank 

2. Perusahaan Shipping (pelayaran samudera)/ pengangkutan 

3. Lembaga Penguji Mutu dan Sertifikasi Mutu  

4. Bea Cukai  

5. Dinas Perdagangan Provinsi 

6. Kementerian Perdagangan 

7. Kedutaan (Counsellor) 

8. Surveyor 

9. Agen Ekspor 

 

8.4. Persiapan Ekspor dan Kontrak  

Kegiatan ekspor dapat dibagi dalam dua kegiatan yaitu 

proses kegiatan di dalam negeri dan proses kegiatan diluar 

negeri. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan 

ekspor: 

1. Eksportir akan menerima order (pesanan) jenis produk 

perikanan dengan jumlah dan kualitas yang diingini oleh 

pembeli/buyer luar negeri. 

2. Bank akan memberitahukan kepada eksportir bahwa 
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pembeli atau buyer telah membuka suatu L/C untuk dan 

atas nama eksportir . 

3. Eksportir menempatkan pesanan kepada leveransir 

maker pemilik barang/produsen (apabila eksportir 

sekaligus produser maka eksportir dapat langsung 

mempersiapkan barang melalui manajer produksi di unit 

pengolahan). 

4. Eksportir melakukan pengepakan barang untuk diekspor 

(sea-worthy packing). Khusus untuk produk perikanan, 

dalam proses produksi sebelum produk disimpan pada 

umumnya sudah dipacking/atau dikemas. Apabila ada 

pesanan (order) maka dilakukan pengeluaran barang 

sekaligus pengepakan barang. Pada proses ini juga 

dilakukan pemeriksaan kode produksi dan lain-lain 

apabila dianggap perlu. 

5. Eksportir memesan (booking) ruangan kapal  dan 

mengeluarkan shipping order pada maskapai pelayaran. 

6. Eksportir menyelesaikan semua formulir ekspor dengan 

semua instansi ekspor yang berwenang. 

7. Eksportir menyelenggarakan pemuatan barang ke atas 

kapal, dengan atau tanpa mempergunakan perusahaan 

ekspedisi. 

8. Eksportir mengurus bill of lading dengan maskapai 

pelayaran. 

9. Eksportir menutup asuransi-laut dengan maskapai 

asuransi. 

10. Menyiapkan faktur dan dokumen-dokumen pengapalan 

lainnya. 

11. Mengurus consular-invoice dengan trade councelor 

kedutaan Negara importir. 

12. Menarik wesel kepada opening bank dan menerima 

hasilnya dari negotiating bank. 

13. Negotiating bank mengirimkan shipping documents 
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kepada principalnya negara importir. 

14. Eksportir mengirimkan shipping-advice dan copy shipping 

documents kepada importir.  

 

8.5. Prosedur Ekspor Secara Umum 

Prosedur ekspor barang secara umum dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Eksportir dan Importir mengadakan korespondesi/ 

negosiasi. Apabila terjadi kesepakatan dibuat kontrak 

dagang (sales contract). 

2. Importir mengajukan permohonan pembukaan L/C 

kepada Opening Bank di Luar Negeri. 

3. Opening Bank meneruskan L/C kepada Eksportir melalui 

Correspondent/Receiving Bank di Indonesia. 

4. Correpondent/Receiving Bank meneruskan/ 

memberitahukan L/C kepada Eksportir. 

5. Eksportir melakukan produksi dan penyiapan barang 

ekspor. 

6. Eksportir menghubungi maskapai pelayaran/penerbangan 

untuk pelaksanaan pengiriman barang. 

7. Apabila barang sudah siap ekspor, dan ada kepastian 

jadwal pengapalan, Eksportir mendaftarkan 

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di instansi Bea & 

Cukai di pelabuhan muat. Pihak Bea & Cukai akan 

memfiat muat PEB untuk pemuatan ke atas kapal.  

8. Kegiatan pemuatan barang ke kapal. Apabila Importir 

mewajibkan barang ekspor harus disertai SKA, maka 

Eksportir mengurus dokumen Surat Keterangan Asal atau 

SKA (Certificate of Origin) pada Instansi Penerbit SKA 

dengan melampirkan dokumen-dokumen : foto copy PEB 

yang telah di fiat muat Bea & Cukai dan foto copy B/L. 
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Adapun Instansi Penerbit SKA adalah : 

a) Dinas Perdagangan Provinsi  

b) Dinas Perdagangan Kabupaten  

c) KBN  

d) SPOPDI di Pulau Batam  

9. Eksportir melakukan negosiasi L/C kepada 

Correspondent/Receiving Bank, dengan membawa B/L 

negotiable, PEB yang difiat muat Bea & Cukai serta 

dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam L/C. 

10. Correspondent/Receiving Bank mengirim dokumen-

dokumen tersebut pada butir 8 dan melakukan penagihan 

L/C kepada Opening Bank di Luar Negeri.  

11. Opening Bank menyerahkan dokumen tersebut pada butir 

8 kepada Importir untuk keperluan pengurusan 

pengeluaran barang dari pelabuhan serta penyelesaian 

kewajiban/tagihan oleh Importir.  

12. Importir melaksanakan pengeluaran barang dari 

pelabuhan di dalam negeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Prosedur ekspor barang (DEPDAG, 2006) 
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8.6. Prosedur Ekspor Hasil Perikanan  

Perlu dibedakan persyaratan ekspor produk perikanan 

dalam dua macam yaitu produk ekspor perikanan sebagai 

komoditi perikanan yang mematuhi terhadap persyaratan 

administrasi perdagangan internasional dan produk ekspor 

perikanan sebagai komoditi perikanan yang memiliki 

persyaratan khusus terkait pemenuhan aturan teknis sebagai 

produk dengan tujuan untuk konsumsi manusia. Aspek 

persyaratan teknis ini perlu diketahui oleh para pelaku usaha, 

dan buku ini secara tidak langsung memberi gambaran 

penerapan Code of Conduct Responsible Fisheries. Dengan 

adanya buku ini diharapkan pelaku usaha perikanan tidak 

sekedar menjadi trader tetapi sebagai provider/supplier/ 

producer yang berbasis produksi dengan orientasi pemasaran.   

Alur prosedur dan persyaratan dokumen pendukung 

untuk keperluan ekspor hasil perikanan dapat digambarkan 

pada diagram 2 dibawah ini.  

 



 

31 
 

 

Gambar 4. Alur proses ekspor hasil perikanan 

 

 

 

 

 

 

 Eksportir Agen 
(Cargo/Forwarder) 

 Eksportir Pedagang (Trader) 

 Eksportir Produsen/ 
Pengolah  

Penangkapan/ 

Pembudidayaan 
Ekspor 

• IUP dan SIPI (DKP) 

• ABK Asing (Kemnaker) 

• Ijin Kapal, dll (Kemhub) 

• IUP (Provinsi) 

• PMA dan Tenaga 
Kerja Asing 

(Pusat) 

• CITES (Kemhut) 

• IUP (Pemda dan Kemdag) 

• SKA (Dinas Perdagangan/Kemdag) 

• PEB (Bea Cukai - Kemkeu) 

• Good Manufacturing Practices/SKP (Ditjen 
P2HP – KKP) 

• HACCP-based Integrated Quality 
Management Programme              (BKIPM – 
KKP)  

• Approval Number (BKIPM – KKP, khusus 
Eropa) 

• Health Certificate (Lab yang ditunjuk) 

• DS 2031 (CA, khusus USA) 

• HC Bebas HPIK (Pusat Karantina Ikan, KKP) 

• CDS untuk Southern Bluefin Tuna 
(Pelabuhan Perikanan yang telah ditunjuk 
oleh Dirjen PT, KKP) 

• Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, untuk 
produk ke UE (Pelabuhan Perikanan yang 
telah ditunjuk oleh Dirjen PT, KKP) 
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9. Profil Pasar Norwegia 

Hubungan dagang Indonesia dan Norwegia telah 

berlangsung lama sejak abad pertengahan. Hubungan 

bilateral dimulai sejak tahun 1950 dan berlangsung dengan 

baik dan intensif. Norwegia dan Indonesia telah membuat 

payung kerjasama bilateral dan kemitraan yaitu “Joint 

Declaration on Cooperation towards a Dynamic Partnership in 

the 21st Century” (yang ditandatangani di Jakarta 8 November 

2010), yang termasuk di dalamnya upaya kerjasama di bidang 

demokrasi, HAM, Keamanan, perdagangan, lingkungan hidup, 

energi, perikanan, infrastruktur dan pendidikan.   

Ekonomi Norwegia adalah benteng kemakmuran 

kapitalisme kesejahteraan, menampilkan kombinasi antara 

aktivitas pasar bebas dan intervensi pemerintah. Pemerintah 

mengontrol bidang utama, seperti sektor minyak penting 

(melalui BUMN skala besar), subsidi pertanian, dan dengan 

sumber daya langka. Sistem kesejahteraan yang luas 

membantu mendorong pengeluaran sektor publik untuk lebih 

dari 50% dari PDB. Sebuah bangsa pelayaran utama, dengan 

ketergantungan yang tinggi terhadap perdagangan 

internasional, Norwegia pada dasarnya merupakan 

pengekspor bahan baku dan barang setengah jadi. Negara ini 

kaya akan sumber daya alam - minyak bumi, tenaga air, ikan, 

hutan dan mineral - dan sangat tergantung pada produksi 

minyak dan harga minyak internasional.  

Norwegia adalah anggota dari European Free Trade 

Area (EFTA), bersama-sama dengan Islandia, Liechtenstein 

dan Swiss. Norwegia juga merupakan anggota dari Wilayah 

Ekonomi Eropa (EEA), yang terdiri dari negara-negara 

anggota 28 Uni Eropa (UE) dan negara-negara EFTA, kecuali 

Swiss. Meskipun bukan anggota Uni Eropa, Norwegia telah 
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diasumsikan sebagian besar hak dan kewajiban dari Uni 

Eropa karena EEA, termasuk peraturan impornya. 

Sebagai anggota EEA, Pemerintah Norwegia 

mengikuti kebijakan Uni Eropa melarang impor hewan, dan 

daging dari hewan, yang telah diberikan hormon pertumbuhan. 

Sebuah oposisi yang kuat untuk produk-produk makanan yang 

mengandung organisme hasil rekayasa genetika (GMO) 

membuat pasar untuk produk tersebut sulit, meskipun belum 

ada larangan khusus terhadap produk tersebut. Tingkat tarif 

untuk impor produk pangan laut (seafood) di Norwegia adalah 

nol (0%), baik pangan laut belum diproses dan diproses. 

Norwegia telah terus meningkatkan produksi 

perikanannya dari awal dekade ke 1998. Sebagian besar 

kenaikan tersebut berasal dari budidaya salmon dan 

tangkapan pelagis kecil, tapi peningkatan terjadi pada hasil 

tangkapan dari hampir semua spesies. Budidaya salmon 

adalah industri yang relatif baru di Norwegia. Mulai tahun 

1980-an, potensi komersial tidak menyadari sampai tahun 

1990-an. Selain salmon dan pelagis kecil, ikan-ikan dasar 

seperti cod, hake dan saithe termasuk spesies penting dalam 

produksi ikan Norwegia.  

Produk perikanan Norwegia secara tradisional diekspor 

ke negara-negara tetangga Skandinavia dan Uni Eropa. Ini 

masih merupakan pasar utama. Namun, sebagai salah satu 

eksportir terbesar, banyak pasar produk yang terlibat impor 

ikan Norwegia. Sampai tahun 1991, Amerika Serikat adalah 

pasar utama bagi salmon Norwegia, namun karena biaya anti-

dumping dan countervailing duty, ekspor turun dan pasar 

kehilangan maknanya. Jepang, sebagai besar konsumen 

pangan laut, juga merupakan importir besar pangan laut 

Norwegia. Selama tahun 1990-an, Eropa Timur muncul 

sebagai pasar yang besar baru untuk pangan laut Norwegia, 
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perdagangan liberalisasi dan daya beli meningkat di wilayah 

tersebut. Selain itu, EFTA dan sebagian besar negara-negara 

Eropa Timur, kecuali Rusia dan Ukraina, mengadakan 

perjanjian perdagangan. Selama tahun 1990, ekspor 

meningkat secara bertahap ke semua pasar utama. Untuk 

pasar penting seperti Brazil, Polandia dan Republik Korea, 

ekspor menunjukkan peningkatan yang signifikan pada 

periode 1994-1995. Pertumbuhan ekspor Norwegia nyata 

melalui ekspor ke negara-negara di mana Norwegia memiliki 

perjanjian perlakuan istimewa. Hambatan perdagangan, 

seperti tarif tinggi, menghambat pertumbuhan lebih lanjut 

dalam produk tertentu, tetapi liberalisasi di WTO memiliki 

hanya efek marginal Norwegia memiliki perjanjian bilateral 

dengan pasar utama. 

Impor produk perikanan Norwegia datang terutama 

dari UE (terutama dari Jermen, Perancis, Belanda dan UK), 

negara-negara Nordic yakni Denmark, Islandia, Swedia, dan 

Faroe Island. Negara-negara lain juga berkontribusi terhadap 

total seperti Peru, dan Rusia, tetapi hanya pada skala yang 

sangat kecil. Impor terutama ikan dasar, yang diekspor 

kembali, terutama impor dari Rusia dan Islandia. Dari Peru, 

impor adalah tepung ikan untuk pakan ikan, terutama untuk 

industri akuakultur. Sebagai rezim impor di Norwegia sangat 

liberal, tidak ada pembatasan pada impor ikan dan produk 

ikan. Tapi, seperti yang disebutkan sebelumnya, konsumsi 

baik ditutupi oleh pasokan dalam negeri. Meskipun demikian, 

Norwegia masih mengimpor ikan segar dan beku, dan 

makanan dan minyak. Makanan dan minyak sering digunakan 

sebagai pakan ikan untuk budidaya salmon. Impor juga lebih 

meningkat selama tahun 1990-an, peningkatan ekspor 

Norwegia sebagian besar ikan segar dan beku yang diimpor 

untuk re-ekspor.  
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Pemasok utama ikan ke Norwegia adalah negara-

negara EU tahun 2012 Norwegia mengimpor produk 

perikanan (HS 03) terbesar dari EU sebesar US$ 263.3 juta 

atau 42.1 %. Diurutan kedua dari negera-negara Nordic 

(Denmark, Faeroe Kepulauan, Islandia, Swedia) US$ 148 juta 

atau 23,7%, dan diurutan ketiga dari negara-negara 

berkembang (termasuk ASEAN dan Indonesia) mencapai US$ 

76.3 juta atau 12.2 %. 

Tabel 1. Impor produk perikanan (HS 03) dari negara asal 

No Negara Asal NOK juta USD juta 

1 Negara-negara Nordic 1 118.8 148.0 

2 EFTA 58.2 7.7 

3 EU 1 990.0 263.3 

4 Negara-negara berkembang 576.7 76.3 

5 Jerman 399.7 52.9 

6 Denmark 0.9 0.1 

7 Finlandia 57.7 7.6 

8 Perancis 383.4 50.7 

9 Italia 3.2 0.4 

10 Belanda 28.6 3.8 

11 Swedia 27 3.6 

12 UK 3.2 0.4 

13 USA 82.8 11.0 

Total 4 730.2 625.7 

Sumber: Statistic Year Book of Norway, 2013  and 1 NOK = 
0.132288 USD 

 

Norwegia merupakan salah satu pasar ekspor produk 

perikanan yang relatif kecil mengingat negara ini adalah net 

eksportir hasil perikanan. Untuk HS 03 total impor hasil 

perikanan Norwegia mencapai US$ 474 juta (2011) turun 
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menjadi US$ 355 juta (2013). Jenis hasil perikanan yang 

paling banyak diimpor adalah HS 0302 yaitu ikan segar/dingin 

dan utuh sebesar 39,3 % dan diurutan kedua HS 0306 yaitu 

krutacea sebesar 27,0 % dan diurutan ketiga adalah HS 0304 

filet ikan segar, dingin dan beku sebesar 18,1 %. Untuk kode 

HS 03 Indonesia mengekspor produk perikanan paling tinggi 

tahun 2013 HS 0301 yaitu ikan hidup (ikan hias) sebesar US$ 

355 ribu atau 5,7 % dari total impor ikan hidup yaitu US$ 6 

juta. Urutan kedua HS 0306 yaitu krustacea sebesar US$ 96 

ribu  atau 0,10 % dari tolal impor krustacea yaitu US$ 96 juta 

(udang termasuk di dalamnya). Urutan ketiga adalah HS 0304 

filet ikan segar, dingin dan beku sebesar 0,11 % dari total 

impor yang mencapai lebih dari US$ 64 juta. 

Tabel 2. Nilai impor perikanan Norwegia dari Indonesia dan Dunia 
HS 03 (US$ 000) 

 
 

Berdasarkan data BPS 2014, untuk semua HS tahun 

2010 total ekspor produk perikanan dari Indonesia baru US$ 

91 ribu, tahun 2012 turun menjadi US$ 40,4 ribu dan tahun 

2013 naik lagi menjadi US$ 101,8. Jenis ikan yang diimpor 

oleh Norwegia dari Indonesia meliputi udang tidak beku, ikan 

lainnya hidup/segar, ikan kering/asin/asap, kerupuk udang, 

siput/bekicot, koral dan kulit kerang, ikan hias, dan hasil 

2011 2012 2013 2011 2012 2013

'0301 Live fish 442 409 355 5,533 5,812 6,204

'0306 Crustaceans 218 130 96 86,764 86,012 95,717

'0304 Fish fillets and pieces, fresh, chilled or frozen 48 67 77 72,019 65,910 64,243

'0303 Fish, frozen, whole 16 22 21 106,157 83,590 29,364

'0308 
Aquatic invertebrates other than crustaceans and 

molluscs, live, fresh, chilled, frozen, d
0 1 18 0 24 34

'0307 Moluscs 17 17 7 10,334 10,543 10,337

'0302 Fish, fresh, whole 0 0 0 184,969 173,876 139,431

'0305 
Fish,cured or smoked and fish meal fit for human 

consumption
1 1 0 8,045 9,892 9,535

742 647 574 473,821 435,659 354,865

Sumber: UN Comtrade

HS Label Produk

Impor Perikanan Norwegia dari 

Indonesia

Impor Perikanan Norwegia dari 

Dunia

Total
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perikanan lainnya.  

 Komoditas yang paling banyak diekspor Indonesia 

tahun 2013 adalah ikan hias (27,1%) diikuti oleh produk 

perikanan lainnya (22,5%) dan mutiara (19,3 %). Sedangkan 

untuk produk ikan hidup/segar lainnya mencapai 8%,  tuna 

segar 6% dan udang tidak beku 2,7%. Indonesia ke depan 

diharapkan masih dapat meningkatkan pangsa pasar ekspor 

udang dan tuna ke Norwegia selain ikan hias dan mutiara. 

Tabel 3. Ekspor hasil perikanan Indonesia ke Norwegia 

 
 

9.1. Peraturan food safety Republik Norwegia 

Undang-undang yang berkaitan dengan produksi dan 

keamanan pangan dan aturan lainnya  di Norwegia atau 

disebut juga Undang-undang Pangan (Food Act) adalah: 

 Acts of 28 May 1959 No. 12 (quality control of fish and 

fishery products),  

 Act of 6 April 1962 No.3 (wild oats (Avena fatua)),  

 Act of 8 June 1962 No. 4 (animal health),  

 Act of 5 April 1963 No. 9 (pesticides),  

 Act of 6 May 1970 No. 25 (prohibition against picking unripe 

cloudberries),  

 Act of 4 December 1970 No. 82 (seeds, etc),  

 Act of 4 December 1970 No. 83 (trade in fertilisers and soil 

improvers, etc), 

Volume (kg) Nilai (US$) Volume (kg) Nilai (US$) Volume (kg) Nilai (US$) Volume (kg) Nilai (US$) Volume (kg)Nilai (US$)

1 Udang Tidak Beku 0 0 13 88 264 1,306 252 2,769 178 4,038

2 Tuna Segar 0 0 0 0 0 0 759 6,070 0 0

3 Ikan Lainnya Hidup/Segar 5,406 9,042 1,594 3,685 460 2,094 993 8,138 0 0

4 Ikan kering/asin/asap 2,659 5,504 982 1,978 0 0 0 0 0 0

5 Kepiting segar/dingin 0 0 0 0 0 0 2 38 21 539

6 Ubur-ubur 0 0 0 0 0 0 39 292 0 0

7 Kerupuk udang 16,507 28,711 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Siput/Bekicot 106 304 17 106 0 0 58 496 56 868

9 Koral dan Kulit Kerang 3,888 17,649 2,255 9,338 2,285 10,098 2,173 13,719 1337 5,925

10 Mutiara 0 0 0 0 0 0 1715 19,691 1,585 20,674

11 Ikan Hias 4,337 8,489 2,865 11,402 1,733 13,083 2,660 27,619 2,954 30,391

12 Hasil Perikanan Lainnya 5,344 21,563 13,827 52,324 2,433 13,778 3,368 22,949 3,746 18,816

TOTAL EKSPOR 38,247 91,262 21,553 78,921 7,175 40,359 12,019 101,781 9,877 81,251

* ) Data sd Agustus 2014 Sumber: BPS

komoditiNo
2013 2014*2010 2011 2012
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 Act of 23 March 1973 No. 18 (inspection of feedingstuffs),  

 Act of 17 March 1978 No. 6 (coordinated food control),  

 Act of 10 January 1997 No. 9 (meat production),  

 Act of 13 June 1997 No. 54 (diseases in fish and other 

aquatic animals) and  

 Act of 23 June 2000 No. 53 (plant health). 

 Act of 15 June 2001 No. 75 relating to Veterinarians and 

Other Animal Health Personnel 

Peraturan Mutu terkait dengan ikan dan produk ikan 

adalah sebagai berikut: 

 Laid down by the Ministry of Fisheries 14 June 1996 

pursuant to the Act of 28 May 1959 no. 12 relating to 

Quality Control of Fish and Fishery Products, and the Royal 

Decree of 8 April 1960 no. 9602.  

 Cf Annex I of the EEA Agreement, Chapter 1, Part 1, item 

1.1 no. 1 (Council Directive 89/662/EEC), no. 4 (Council 

Directive 90/675/EEC), 

 item 1.2 no. 16 (Commission Decision 93/13/EEC), no. 17 

(Commission Decision 93/14/EEC), part 6, item 6.1 no. 8 

(Council Directive 91/493/EEC), no. 9 (Council Directive 

92/48/EEC), no. 10 (Council Directive 91/492/EEC). 

 

9.2. Pengawasan di Pelabuhan Masuk atau Port Entry 

(Border Control) 

Para eksportir perlu mengetahui bagaimana proses 

pengawasan produk yang masuk ke pasar Norwegia, hal ini 

agar para eksportir dapat melakukan perkiraan waktu 

berangkat dan tiba, biaya penundaan dan pemeriksaan, dan 

lain-lain. Pada prinsipnya pengecekan ini sesuai dengan Food 

Act 23 March 1973 No. 18 (inspection of feedingstuffs) yang 
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berasal dari Negara pengirim harus dilakukan pada semua 

pengapalan (all consignments) pada saat pertama kali masuk 

ke wilayah Norwegia dan diperbolehkan oleh pos pengawasan 

perbatasan/pintu masuk (approved border inspection posts).  

 

9.3. Pengecekan di Border Inspection Post (BIP) 

Pangan yang berasal dari hewan harus dikendalikan di 

pos pemeriksaan perbatasan hewan (BIP) sebelum diimpor ke 

wilyah kewenangan Norwegia. Kiriman diberitahukan secara 

TRACES (Trade control and Expert System) sebelum 

kedatangan konsinyasi fisik pada wilayah EEA. TRACES 

dikembangkan untuk menjamin ketertelusuran dan 

pengendalian hewan hidup dan produk asal hewan baik dalam 

perdagangan pasar internal antara negara-negara Uni Eropa 

dan impor dari negara-negara non-Uni Eropa. TRACES juga 

sedang diperluas untuk ekspor - sertifikat kesehatan untuk 

ekspor hewan hidup dan produk yang berasal dari hewan ke 

negara-negara tertentu yang dihasilkan dengan menggunakan 

TRACES. Tujuan dari kontrol perbatasan hewan adalah untuk 

mencegah penyebaran penyakit hewan menular ke Norwegia 

dan Uni Eropa, dan memastikan bahwa makanan impor yang 

aman untuk dikonsumsi manusia. 

Produk yang akan dikenakan pemeriksaan hewan di 

pos pemeriksaan perbatasan yang ditetapkan dalam Lampiran 

I Keputusan Komisi (EC) No 2007/275 tentang daftar hewan 

dan produk yang akan tunduk pada kontrol di pos-pos 

pemeriksaan perbatasan di bawah Dewan Directive 91/496/ 

EEC dan 97/78/EC. 

Beberapa barang yang berasal dari hewan dari negara 

ketiga yang dikecualikan dari persyaratan kontrol perbatasan 

hewan. Hal ini berlaku untuk produk-produk seperti misalnya 
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cokelat dan daging ekstrak. Detil Border Inspection Posts and 

Inspection centres di Norwegia adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Border Inspection Posts and Inspection centres di Norwegia 

Border 
Inspection 
Posts and 
Inspection 

centres 

Address 
explanatory 

notes 

Border 
inspection 
post Borg 
Port  
TRACES-
code: NO 
BRG 1  

Mattilsynet  
Grensekontrollstasjon Borg Havn 
Postboks 383  
N-2381 Brumunddal  
Ph +470-69320770 
Fax +47-69323030  
Email: BIP-borg@mattilsynet.no  
Location: Øraveien 27, 1630 
Gamle Fredrikstad 

HC, NHC 

(E(7))  

Border 
inspection 
post 
Båtsfjord 
Port  
TRACES-
code: NO 
BJF 1  

Mattilsynet  
Grensekontrollstasjon Båtsfjord 
Havn Postboks 383  
N-2381 Brumunddal  
E-mail: BIP-
batsfjord@mattilsynet.no  
Location: Fomaveien 5, 9990 
Båtsfjord 
Ph +47-78955230,  

      +47-96237084  

Fax +47-78 95 52 29 

HC-T(FR) 

(1)(2) (3),  

HC-NT 

(1)(2)(3)  

Border 
inspection 
post 
Egersund 
Port  
TRACES-
code: NO 
EGE 1  

Mattilsynet  
Grensekontrollstasjon Egersund 
Havn  
Postboks 383 N-2381 
Brumunddal  
E-mail:BIP-
egersund@mattilsynet.no  
Location: Varbergveien 19, 4370 
Egersund  
Ph +47-51496400 
Fax +47-51496401 

HC-NT(6),  

NHC-

NT(6)(16)  
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Border 
inspection 
post 
Hammerfest 
Port  
TRACES-
code: NO 
HFT 1  

 

Mattilsynet  
Grensekontrollstasjon 
Hammerfest Havn Postboks 383  
N-2381 Brumunddal 
Ph +47-78 42 84 77,  
      +47-975 85 303,  
Fax 78 42 84 71  
E-mail: BIP-
hammerfest@mattilsynet.no  
Location: Kirkegata 8, 9615 
Hammerfest 

HC-

T(FR)(1)(2) 

(3), 

HC-NT 

(1)(2)(3) 

IC Rypefjord 
(Hammerfest 
Frysetermina
l AS)  

Boks 333, 9610 RYPEFJORD 
Phone +47-78421791 
Fax +47-78421792 

 

Border 
inspection 
post 
Honningsvåg 
Port  
TRACES-
code: NO 
HVG 1  

Mattilsynet  
Grensekontrollstasjon 
Honningsvåg Havn  Postboks 
383 N-2381 Brumunddal  
Phone +47-7842 8476  
            +47- 979816 72, 
Fax +47-78428489  
E-mail: BIP-
honningsvag@mattilsynet.no 
Location: Nordkappveien 
4,9750 Honningsvåg  
 

HC-

T(FR)(1)(2)(

3) 

 

  

Border 
inspection 
post 
Kirkenes Port  
TRACES-
code: NO 
KKN 1  

Mattilsynet  
Grensekontrollstasjon Kirkenes 
Havn Postboks 383 N-2381 
Brumunddal  
Ph +47-78428476  
      +47-97981672  
Fax +47-78428489  
E-mail: BIP-
honningsvag@mattilsynet.no 
Location: Nordkappveien 
4,9750 Honningsvåg  

 

HC-T(FR) 

(1)(2)(3) 

Border 
inspection 
post 
Kirkenes 

Mattilsynet 
Grensekontrollstasjon Kirkenes 
Havn 
Postboks 383 

HC-T(FR) 

(1)(2)(3), 

HC-NT 
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Port 
TRACES-

code: NO 

KKN 1 

 

N-2381 Brumunddal 
Phone +47-78955233  
Fax +47-78955231 

(1)(2)(3) 

Border 

inspection 

post 

Kristiansund 

Port 

TRACES-

code: NO 

KSU 1 

 

Mattilsynet 

Grensekontrollstasjon 

Kristiansund Havn 

Postboks 383 

N-2381 Brumunddal 

Phone +47-71589102,  

           +47-95784977   

Fax +47-71589105 

E-mail: BIP-

kristiansund@mattilsynet.no 

Location: Wilhelm Dalls vei 50, 

6511 Kristiansund 

HC-T(FR) 

(1)(2)(3), 

NHC-T(FR) 

(2)(3), 

HC-NT(6), 

NHC-NT(6) 

 

Border 

inspection 

post Larvik 

Port 

TRACES-

ode: NO 

LAR 1) 

Mattilsynet Grensekontrollstasjon 

Måløy Havn Postboks 383 

N-2381 Brumunddal  

Phone +47-33 +47-420350 

Fax +47-33420351  

E-mail: bip-larvik@mattilsynet.no 

Location: Revet 2, 3263 Larvik 

HC(2 

Border 

inspection 

post Måløy 

Port 

TRACES-

code: NO 

MAY 1 

 

Mattilsynet Grensekontrollstasjon 

Måløy Havn Postboks 383 

N-2381 Brumunddal  

Ph +47-57849541,  

     +47-91524285  

Fax +47-48256266  

Fax +047- 57849521  

E-mail: BIP-

maloy@mattilsynet.no Location: 

Gate 1, nr 10, 6700 Måløy 

HC-

T(FR)(1)(2)(

3), 

NHC-

T(FR)(2)(3) 

 

IC Gotteberg Postboks 233, 6701 Måløy 

Phone +47-57855200 
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Border 

inspection 

post Oslo 

Airport 

TRACES-

code: NO 

OSL 4 

 

Mattilsynet 

Grensekontrollstasjon Oslo 

Lufthavn Postboks 383 

N-2381 Brumunddal 

Ph +47-64820400 

Fax +47-64820401 

E-mail: BIP-

osloairport@mattilsynet.no 

Location: Fridthjof Nansens vei, 

2060 Gardermoen 

HC, NHC 

(U,E,O) 

 

Border 

inspection 

post Oslo 

Port 

TRACES-

code: NO 

OSL 1 

 

Mattilsynet 

Grensekontrollstasjon Oslo Havn 

Postboks 383 

N-2381 Brumunddal 

Ph +47-22 63 93 30 

Fax +47-22 63 93 31 

E-mail: BIP-oslo@mattilsynet.no 

Location: Kongshavnveien 11, 

0193 OSLO 

HC, NHC 

 

Border 

inspection 

post 

Sortland Port 

TRACES-

code: NO 

SLX 1 

 

 

Mattilsynet 

Grensekontrollstasjon Sortland 

Havn Postboks 383 

N-2381 Brumunddal 

Pho +47-76192608,  

       +47-91879156  

Fax +47-76192601  

E-mail: BIP-

sortland@mattilsynet.no 

Location: Nordre Frydenlund 6A, 

8400 Sortland 

HC-

T(FR)(1)(2)(

3) 

 

IC Sortland 

 

Havnegata 21, 8401 SORTLAND 

Phone +47-76111578 

Fax +47-76111579 
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Border 

inspection 

post 

Storskog 

Road 

TRACES-

code: NO 

STS 3 

 

Mattilsynet 

Grensekontrollstasjon Storskog 

Vei 

Postboks 383, 

N-2381 Brumunddal 

Ph +47-95779121 

Fax +47-78955246 

E-mail: BIP-

storskog@mattilsynet.no 

Location: Storskog, 9900 

Kirkenes 

HC, NHC 

(U,E,O) 

 

Border 

inspection 

post Tromsø 

Port 

TRACES-

code: NO 

TOS 1 

- 

Mattilsynet 

Grensekontrollstasjon Tromsø 

Havn 

Postboks 383, 

N-2381 Brumunddal 

Ph +47-77679452 

Fax +47-77679451  

E-mail: BIP-

tromso@mattilsynet.no Location: 

Skippergt 16, 9008 Tromsø 

HC 

T(FR)(1)(2)(

3) 

IC Bukta 

 

Postboks 732, 9257 TROMSØ 

Ph +47-77600150 

Fax+47-77600140 

 

IC Solstrand 

 

Postboks 5185, 9284 TROMSØ 

Ph +47-91247250 

Fax +47-77646120 

 

Border 

inspection 

post Ålesund 

Port 

TRACES-

code: NO 

AES 1 

Mattilsynet 

Grensekontrollstasjon Ålesund 

Havn Postboks 383 N-2381 

Brumunddal  

Ph +47-70111300,  

Fax +47-70111302 

E-mail: BIP-

alesund@mattilsynet.no Location: 

Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund 
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IC Breivika 

 

Frigocare Ålesund, Postboks 

7889, 6018 ÅLESUND 

Ph +47-70111300 

Fax +47-70111302 

HC-

T(FR)(1)(2)(

3) 

NHC HC-

NT(6), NHC 

IC Skutvik 

 

Tyrholm & Farstad, Postboks 

1313, 6001 ÅLESUND 

Ph +47-70111300 

Fax +47-70111302 

 

-T(FR)(2)(3) 

HC-

T(1)(2)(3), 

-T(FR)(2)(3), 

NHC-NT(6) 

Penjelasan/Explanatory notes  
Live Animals  
U = Ungulates: cattle, pigs, sheep, goats, wild and domestic solipeds  
E = Registered equidae as defined in Council Directive 90/426/EEC  
O = Other animals  
 
Produk/Products  
HC  = All products for human consumption  
NHC  = Other products  
NT  = No temperature requirements  
T  = Frozen/chilled products  
T(FR)  = Frozen products  
T(CH)  = Chilled products 

Catatan Khusus/Special remarks   
(1) = Checking in line with the requirements of Commission Decision 
93/352/EEC taken in execution of Article 19(3) of Council Directive 
97/78/EC  
(2) = Packed products only  
(3) = Fishery products only  
(4) = Animal proteins only  
(5) = Wool hides and skins only  
(6) = Only liquid fats, oils, and fish oils  
(7) = Icelandic ponies (from April to October only)  
(8) = Equidae only  
(9) = Tropical fish only  
(10) = Only cats, dogs, rodents, lagomorphs, live fish, reptiles and 
other birds than ratites  
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(11) = Only feedstuffs in bulk  
(12) = For (U) in the case of solipeds, only those consigned to a zoo; 
and for (O), only day old chicks, fish, dogs, cats, insects, or other 
animals consigned to a zoo  
(13) = Nagylak HU: This is a border inspection post (for products) 
and crossing point (for live animals) on the Hungarian- Romanian 
border, subject to transitional measures as negotiated and laid down 
in the Treaty of Accession for both products and live animals. See 
Commission Decision 2003/630/EC  
(14) = Designated for transit across the European Community for 
consignments of certain products of animal origin for  
human consumption, coming to or from Russia under the specific 
procedures foreseen in relevant Community  
legislation  
(15) = Aquaculture animals only  
(16) = Fishmeal only 

9.4. Rapid Alert System (Sistem Peringatan Dini) 

Uni Eropa termasuk Norwegia dan Swiss memiliki 

salah satu standar keamanan pangan tertinggi di dunia - 

sebagian besar berkat set solid undang-undang Uni Eropa, 

yang menjamin bahwa makanan aman bagi konsumen. 

Sebuah alat kunci untuk memastikan tindak lintas batas 

informasi untuk cepat bereaksi ketika risiko terhadap 

kesehatan masyarakat terdeteksi dalam rantai makanan 

RASFF - Alert Sistem cepat untuk Pangan dan Pakan. 

Dibuat pada tahun 1979, RASFF memungkinkan 

informasi untuk dibagikan secara efisien antara anggotanya 

(28 Otoritas keamanan pangan nasional EU, Komisi, EFSA, 

ESA, Norwegia, Liechtenstein, Islandia dan Swiss) dan 

menyediakan layanan round-the-clock untuk memastikan 

bahwa mendesak pemberitahuan dikirim, diterima dan 

ditanggapi secara kolektif dan efisien. Berkat RASFF, banyak 

risiko keamanan pangan telah dihindari sebelum mereka bisa 

saja berbahaya bagi konsumen Eropa. Informasi penting 
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dipertukarkan melalui RASFF dapat menyebabkan produk 

ditarik dari pasar. Sebuah sistem yang kuat, yang telah 

berkembang selama bertahun-tahun, RASFF terus 

menunjukkan nilainya untuk menjamin keamanan pangan di 

dalam dan luar Uni Eropa. Portal RASFF fitur database 

RASFF dicari online interaktif. Ini memberikan akses publik 

terhadap informasi ringkasan tentang pemberitahuan RASFF 

terakhir ditransmisikan serta mencari informasi tentang 

pemberitahuan yang dikeluarkan di masa lalu. Eropa lebih dari 

sebelumnya bergantung pada RASFF untuk memastikan 

bahwa makanan kita memenuhi beberapa standar keamanan 

pangan tertinggi di dunia. Untuk menandai ulang tahun ke-35 

dari RASFF, Komisaris Kesehatan, Tonio Borg menyampaikan 

pernyataan pers pada 13 Juni 2014 untuk menjelaskan 

pentingnya peran dalam memastikan bahwa risiko keamanan 

pangan di Eropa dihindari atau dikurangi. Selain peran 

utamanya menjamin keamanan pangan, laporan tahunan 

2013 RASFF menunjukkan bahwa itu adalah alat penting 

untuk melacak kembali dan menarik produk di mana penipuan 

terdeteksi. 

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) untuk 

makanan dan pakan semula ditetapkan menurut Pasal 8 dari 

Instruksi 92/59/EEC (diganti dengan Instruksi 2001/95), 

instruksi tersebut tentang keamanan produk secara umum.  

Produk-produk dalam hal ini mencakup “semua produk 

mencakup konteks penyediaan jasa yang dimaksudkan bagi 

konsumen...” sehingga Instruksi ini jauh lebih luas daripada 

makanan dan pakan. Instruksi ini menyediakan prosedur yang 

memberitahukan negara anggota Uni Eropa saat produk 

mengalami resiko serius bagi kesehatan dan keamanan 

konsumen. 



 

48 
 

Saat Peraturan  KE No. 178/2002, yang menempatkan 

prinsip dan persyaratan umum dari Undang-Undang Pangan 

menetapkan European Food Safety Authority (EFSA) dan 

menempatkan prosedur untuk bahan keamanan pangan yang 

diberlakukan, prosedur pangan mencakup Pasal 8 Instruksi 

Keamanan Produk secara umum berhenti digunakan dan 

sebagai gantinya disebut dengan Rapid Alert System for Food 

and Feed (RASFF). Basis legal dari RASFF ditemukan dalam 

Pasal 50 dari peraturan 178/2002/EC. Basis legal baru ini 

mengembangkan Rapid Alert System untuk makanan yang 

mencakup pakan hewan dan jaringan tempat pemeriksaan di 

pelabuhan masuk/perbatasan. 

Pada dasarnya, tujuan RASFF adalah memberikan 

wewenang kontrol kepada Uni Eropa dengan suatu cara 

efektif untuk pertukaran informasi tepat waktu pada tindakan 

yang diambil untuk menjamin keamanan pangan. RASFF 

adalah jaringan yang efekif dari otoritas negara anggota Uni 

Eropa yang bersangkutan, dan juga mencakup negara-negara 

lainnya seperti negara-negara EFTA/EEA. Kapanpun anggota 

jaringan memiliki informasi yang berkaitan dengan keberadaan 

resiko langsung maupun tidak langsung yang serius bagi 

kesehatan manusia, informasi ini secepatnya diberitahukan 

pada Komisi dibawah RASFF. Komisi segera menyampaikan 

informasi ini kepada anggota dari jaringan.  

Pada dasarnya negara anggota dengan secepatnya 

memberitahukan Komisi dibawah Rapid Alert System, untuk: 

(a) setiap tindakan yang mereka gunakan bertujuan untuk 

membatasi tempat pasar atau memaksa meninggalkan 

pasar atau penarikan kembali pangan atau pakan untuk 

melindungi kesehatan manusia dan mensyaratkan 

tindakan segera.; 
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(b) setiap rekomendasi atau perjanjian dengan operator 

profesional pada basis sukarela atau wajib pada 

pencegahan, pembatasan atau pemberlakuan kondisi 

khusus pada penempatan pasar atau penggunaan akhir 

dari pangan dan pakan yang menimbulkan resiko serius 

bagi kesehatan manusia menyaratkan tindakan segera; 

(c) setiap penolakan yang berhubungan dengan resiko 

kesehatan manusia langsung maupun tidak langsung dari 

sejumlah kontainer atau kargo pangan atau pakan oleh 

otoritas kompeten yang berwenang pada tempat 

perbatasan di Uni Eropa. 

Pemberitahuan selanjutnya adalah yang disebut 

Information Notifications. Pemberitahuan informasi ini 

mengenai pangan dan pakan yang resikonya sudah diketahui, 

tetapi bagi anggota lainnya dari jaringan tidak harus 

mengambil tindakan cepat karena produk sudah tidak 

mencapai pasar mereka. Pemberitahuan ini sebagian besar 

mengenai pengiriman pangan dan pakan yang sudah diuji dan 

ditolak pada batasan eksternal dari Uni Eropa. Produk-produk 

ditujukan untuk pemberitahuan informasi yang sudah tidak 

mencapai pasar atau seluruh langkah-langkah yang perlu 

sudah diambil. 

RASFF juga mengeluarkan Alert Notifications. Ini 

disampaikan saat pangan dan pakan menghadirkan resiko 

yang sudah ada di pasar dan dibutuhkan tindakan segera. 

Sinyal digerakkan oleh negara anggota yang mendeteksi 

masalah dan sudah memulai langkah yang sesuai seperti 

penarikan/pemanggilan kembali. Pada taggal 26 Mei 2003 Uni 

Eropa mulai menyampaikan laporan internet mingguan 

dengan informasi tentang seluruh pemberitahuan dari Rapid 

Alert System. 
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9.5. Tahapan pengawasan hasil perikanan impor 

Tahapan pengawasan hasil perikanan yang masuk 

(impor) ke Norwegia sebagai berikut: 

Persyaratan impor produk perikanan dari negara-negara non- 

EU dalam kasus ketika produk perikanan tertangkap liar 

adalah sebagai berikut: 

1. Impor produk perikanan ke Norwegia/Uni Eropa 

diperbolehkan dari negara-negara yang disebutkan dalam 

Lampiran II di Komisi Keputusan 2006/766/EY. Buka 

keputusan di bawah "versi Konsolidasi" - versi terbaru dari 

keputusan konsolidasi ditemukan di balik tanggal terbaru 

(link terendah). 

2. Produk perikanan harus berasal dari yang disetujui Uni 

Eropa. 

3. Produk perikanan harus disertai dengan sertifikat 

kesehatan sesuai dengan Komisi Pelaksana Peraturan 

1012/2012 Lampiran I "sertifikat kesehatan Model untuk 

impor produk perikanan dimaksudkan untuk konsumsi 

manusia". Konsinyasi harus memenuhi persyaratan yang 

disebutkan dalam keputusan. 

4. Model sertifikat kesehatan bagi impor kerang moluska 

echinodermata, tunicates, dan gastropoda laut 

dimaksudkan untuk konsumsi manusia dapat ditemukan 

dalam Lampiran II (BAGIAN A). 

5. pemeriksaan perbatasan hewan diperlukan sebelum 

masuk ke wilayah Uni Eropa. Biaya untuk inspeksi 

perbatasan hewan di Finlandia diatur dalam Keputusan 

Menteri Pertanian dan Kehutanan, dan menemukan di 

Evira`s Internet -address di Finlandia. Anda dapat 

menemukan informasi lebih lanjut tentang pengawasan 

perbatasan hewan di margin kiri. 
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6. Cek untuk hewan pemeriksaan perbatasan harus dipesan 

setidaknya satu hari kerja sebelum kiriman memasuki Uni 

Eropa dengan mengisi dan mengirimkan halaman 

pertama Masuk Dokumen Umum Kedokteran Hewan 

(CVED) oleh TRACES -Sistem ke perbatasan pos 

pemeriksaan yang bersangkutan. Anda dapat 

mempraktekkan penggunaan TRACES -Sistem pada 

TRACES-situs di mana user manual ditemukan juga. 

7. Mengikuti langkah-langkah pengamanan merupakan 

tanggung jawab importir. Tindakan pengamanan adalah 

keputusan EC yang menyangkal (tergantung dari 

pecahnya penyakit hewan) impor dari negara tertentu dan 

produk tertentu. 

Jika produk perikanan berasal dari budidaya: 

8. Selain persyaratan yang disebutkan di atas, impor produk 

perikanan diperbolehkan dari negara-negara yang telah 

disajikan rencana pemantauan residu ke Komisi Eropa. 

Daftar negara-negara tersebut ditemukan dalam Lampiran 

Keputusan Komisi 2011/163/EY. Sebelum impor produk 

perikanan, otoritas Norwegia meminta eksportir untuk 

mengirimkan salinan scan setidaknya sertifikat kesehatan 

untuk memeriksa keabsahan dokumentasi (rajatarkastus 

di-merkki-kapea.gif: 0 kB evira.fi). Jika kiriman disertai 

dengan dokumen yang salah (tidak benar sertifikat 

kesehatan dll), konsinyasi tetap di gudang sampai 

dokumen yang benar akan menangkap kita (biaya 

penyimpanan), konsinyasi itu akan dikirim kembali ke 

negara asal, atau konsinyasi akan dihancurkan. 

Jadi tahapannya adalah: 

1. Competent Authority negara pengirim menghubungi 

Komisi Eropa untuk memohon persetujuan Approval 
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Number of Fisheries Establishments atau perusahaan/ 

eksportir hasil perikanan. 

2. Approval Number yang diusulkan, jika diterima atau 

ditolak akan diterbitkan dalam official journal dari 

European Community dan disebarkan secara elektronik 

ke semua Member States. 

3. Melalui suatu Commission Decision menetapkan format 

Health Certificate dan List of Establishments (Daftar Unit 

Pengolahan) yang disetujui (yang mendapat Approval 

Number). 

4. Competent Authority dari negara pengirim menerbitkan 

Health Certificate dan stempel yang dikeluarkan oleh 

Commission Decision. 

5. Komisi Eropa melalui Food and Veterinary Office (FVO), 

Directorate General of Consumer Protection melakukan 

kunjungan secara rutin ke negara pengirim baik Member 

States maupun negara Ketiga, untuk misi inspeksi 

sistem/standar higienis apakah ekuivalen dengan 

peraturan Uni Eropa. 

6. Produk ekspor harus masuk melalui pos pengawasan 

perbatasan (Border Inspection Posts/BIPs). 

7. Buyer/Importer di negara Uni Eropa harus memberitahu 

kepada BIPs tentang kedatangan Consignment dalam 

kurun waktu 24 jam melalui laut dan 6 jam melalui udara. 

8. Official fish inspector atau official veterinary surgeon 

melakukan pemeriksaan seperti diuraikan terdahulu : 

a. Documentary check (pengecekan dokumen) adalah 

memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan 

pengiriman barang/produk termasuk, certificate of 
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origin, health certificate. 

b. Identity Check (identifikasi dokumen) adalah 

pengecekan visual untuk melihat kecocokan dan 

konsistensi antara dokumen-dokumen dan produk-

produk, juga dokumen lain seperti certificate of origin, 

approval number; dll. 

c. Physical check (pemeriksaan fisik); adalah 

pemeriksaan produk yang dilakukan oleh fish/ 

veterinary inspector sendiri (BIPs) seperti organoleptik, 

pengepakan dan pengemasan (packaging), suhu 

(temperature), dan atau memungkinkan mengambil 

sampel dan menguji ke laboratorium (sampling and 

laboratory testing). 

9. Jika pemeriksaan dokumen memuaskan pihak inspektur 

sesuai dengan common veterinary entry document 

(CVED) yang diterbitkan, maka Consignment tersebut 

dapat masuk ke Uni Eropa. Jika hasil pemeriksaan 

menunjukkan gagal karena masalah mutu dan keamanan 

produk yang tidak memenuhi syarat seperti kandungan 

residu logam berat atau antibiotik melebihi batas yang 

diberlakukan, maka dilakukan salah satu dari dua pilihan 

yaitu 1) dikirim kembali (re-export) atau 2) dihancurkan 

(destroyed). 

Setiap pengapalan (shipment) produk perikanan atau 

produk budidaya harus disertai dengan sertifikat sanitasi 

(sanitary certificate) yang dijelaskan dalam E.U. Decision 

2001/65/EC, dan khusus untuk produk kekerangan (shellfish) 

sesuai dengan 1996/333/EC.  Sertifikat boleh diterbitkan untuk 

beberapa kontainer dari produk yang sama, dan 

diperhitungkan/dipertimbangkan menjadi satu lot (single lot).  

Salah satu contoh model Sertifikat Kesehatan (Health 
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Certificate) untuk tujuan konsumsi manusia, apabila kita akan 

melakukan ekspor produk perikanan ke Uni Eropa dapat 

dilihat pada Contoh HC 1. 

Contoh model Health Certificate di atas masih berlaku 

sampai dengan bulan Mei 2007, tetapi karena tuntutan 

perkembangan yang terkait dengan pengembangan 

penerapan traceability atau ketertulusuran, maka Komisi 

Eropa akan mengeluarkan kebijakan model baru Health 

Certificate sesuai dengan European Commission (EC) 

Regulation No 1664/2006 of 6 November 2006 amending 

Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing 

measures for certain products of animal origin intended for 

human consumption and repealing certain implementing 

measure. 

Penetapan Annex VI to Regulation (EC) No 2074/2005 

mengenai model Health Certificates untuk produk impor untuk 

tujuan konsumsi manusia dikembangkan oleh Komisi Eropa 

untuk mengetahui setiap perpindahan produk dari dan selama 

berada dalam wilayah Uni Eropa (EU territory) dan negara-

negara ketiga (third countries).  Model Sertifikat-sertifikat telah 

dikembangkan untuk memenuhi “expert system Traces”, 

khususnya mengenai deskripsi dari komoditas yang telah 

diperbaharui. Model Health Certificate yang ada harus 

diamendemen sesuai yang diatur dalam EC No.1664/2006.  

Ada empat model sertifikat kesehatan (Health 

Certificate) untuk produk-produk perikanan yang diperuntukan 

untuk konsumsi manusia dengan berdasarkan produk: 

1. Sertifikat Kesehatan untuk produk paha kodok segar, 

beku (Imports Of Chilled, Frozen Or Prepared Frogs’ Legs 

Intended For Human Consumption) 
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2. Sertifikat Kesehatan untuk produk segar, beku, masak, 

termasuk dalam bentuk cangkang (Imports Of Chilled, 

Frozen, Shelled, Cooked, Prepared Or Preserved Snails 

Intended For Human Consumption) 

3. Sertifikat Kesehatan untuk produk perikanan (Imports of 

Fishery Products Intended For Human Consumption) 

4. Sertifikat Kesehatan untuk produk perikanan untuk 

kekerangan hidup (Imports of Live Bivalve Molluscs 

Intended For Human Consumption) 
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Contoh Model Health Certificate For fishery products intended 
for export to the European Community, Norway and 
Switzerland 

 
Country of dispatch:............................... …………………………………………… 
   
Competent authority (1):........................ …………………………………………… 
    
Inspection body (1):................................ …………………………………………… 
    
Reference number of health certificate:  …………………………………………… 
  
I. Details identifying the fishery 
products   
Description of fishery/aquaculture 
products (2):  
 - species (scientific name):  
 - presentation of product and type of 
treatment (3): 

 

Code number (where available):  

  
……………………………………………
……………………………………… 

Type of packaging:  

Number of packages:  
……………………………………………
……………………………………….  

Net weight: 
……………………………………………
……………………………………….  

  
Requisite storage and transport 
temperature: 

……………………………………………
……………………………………….  

  
II - Origin of products   
 Name(s) and official 
approval/registration number(s) of 
establishment(s), factory vessel(s), or 
cold store(s) approved or freezer 
vessel(s) registered by the competent 
authority for export to the EC: …………………………………………… 
 …………………………………………… 
III - Destination of the products   
 The products are dispatched   
From: …………………………………………… 
 (place of dispatch)  
To: …………………………………………… 
 (Country and place of destination)  
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By the following means of transport: …………………………………………… 
Name and address of the dispacher: …………………………………………… 
Name of consignee and address at 
place of destination: 
 …………………………………………… 
IV. Health attestation   
The official inspector hereby certifies 
that the fishery or aquaculture products 
specified above:   

 

1.- have been caught, landed, where 
appropriate packaged, handled, marked, 
prepared, processed, frozen, thawed, 
stored and transported under conditions 
at least equivalent to those laid down in 
Council Directive 91/493/EEC of 22 July 
1991 laying down the health conditions 
for the production and the placing on the 
market of  Fishery products;  

 

   - have undergone health controls at 
least equivalent to those laid down in 
Directive 91/493/EEC and in the 
implementing decision thereto; 

 
   - do not come from toxic species or 
species containing biotoxins; 

 

2. In addition, in the case of frozen or 
processed bivalve molluscs, the later 
have been gathered in production areas 
subject to conditions at least equivalent 
to those laid down in Council Directive 
91/492/EEC of 15 July 1991 laying down 
the health conditions for the production 
and the placing on the market of live 
bivalve molluscs. 

Done 
at:_____________________on_______  

(place)                         (date)   
  ______________________________ 
 (Signature of the official inspector)  
 _______________________________ 

 
(Name in capitals, capacity and 
qualifications)  

 (1) Name and address   
 (2) Delete where applicable  
 (3) Lived, refrigerated, frozen, salted smoked, 
preserved, prepared, processed, etc.   
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10. Profil Pasar Rusia 

10.1. Gambaran Umum Pasar Rusia 

Dengan jumlah penduduk 142,5 juta dan menjadi 

pasar terbesar di benua Eropa dengan perkiraan pertumbuhan 

ekonomi oleh Bank Dunia pada tahun 2014 sebesar 3,1%, 

Russia tetap menjadi salah satu negara tempat berbisnis yang 

menarik selain Brazil, India, Cina dan Afrika Selatan. 

 

10.2. Demografi 

Ibukota Rusia, Moscow, merupakan kota terbesar di 

Eropa dengan populasi sebesar 10,5 juta dan memiliki lebih 

banyak milyuner dibandingkan dengan kota-kota lainnya di 

dunia. 70% populasi masyarakat Rusia hidup di perkotaan. 

Terdapat 14 kota besar di Rusia dengan populasi lebih dari 1 

juta dan tidak kurang dari 164 kota dengan populasi lebih dari 

100.000. Kepadatan penduduk Rusia adalah 8,4 orang per kilo 

meter persegi, dengan 70% populasi penduduk tinggal di 

sebelah Barat Urals. Dalam tahun terakhir, penurunan 

populasi penduduk telah menjadi masalah substantif bagi 

Rusia dan Bank Dunia memperkirakan hingga 2025 populasi 

penduduk akan menurun ke 136 juta. Meskipun pada tahun 

2013 penurunan tersebut menunjukkan pelambatan atau 

menurut beberapa sumber telah berhenti, hal ini tetap menjadi 

perhatian khusus begara tersebut. 

 

10.3. Konsumsi 

Russia’s Federal Fishery Agency memperkirakan 

bahwa konsumsi ikan dan makanan laut pertahun adalah 22 

kg. diantara semua jenis ikan, herring, pollock, mackerel, 
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salmon and trout tetap populer. United States Department of 

Agriculture menilai peningkatan permintaan untuk ikan harga 

murah dan premium, serta produk olahan. Agri-Food Canada 

memperkirakan bahwa total penjualan ikan dan ikan dalam 

kemasan memiliki Compound Annual Growth Rate (CAGR) 

menjadi 2,7% dari 2012-2017 dengan penjualan mencapai 

718.400 ton. Agri-Food Canada juga memperkirakan bahwa 

ikan beku, ikan olahan memiliki CAGR hingga 5% pada 

periode yang sama, meskipun penjualannya masih dalam 

skala kecil. 

 

10.4. Pasar ikan impor Rusia 

Pada tahun 2012, Russia mengimpor US$2.55 milyar 

ikan dan produk ikan, yang menjadikan Rusia importer ikan 

dan produk ikan terbesar ke-16 di dunia. Menurut Customs 

Inform SRL total jumlah ikan yang diimpor ke Rusia periode 

Januari hingga November 2013 sebesar 2.114.342,65 ton. 

Pada tahun 2012, produk ikan yang paling banyak diimpor 

oleh Rusia adalah salmon segar dan dingin dengan total nilai 

€443 juta. Produk tersebut disuplai oleh Norwegia, supplier 

utama ikan dan makanan laut, dengan pangsa pasar Rusia 

sekitar 41%. Cina menjadi supplier kedua terbesar dengan 

pangsa basar 11%, diikuti dengan Islandia sebesar 6,2% dan 

Chile sebesar 4,9% (USDA GAIN). 

Tabel 5. Impor produk perikanan Rusia tahun 2012 

Peringkat Negara 
Total Nilai 
Impor (C$) 

Produk impor 
terbesar 

Nilai impor 
dalam C$ 

 Dunia 2.643.957.997 Salmon 
segar/dingin 

646.016.464 

1 Norwegia 1.055.901.669 Salmon 
segar/dingin 

606.132.475 

2 Cina 298.710.085 Udang beku 59.585.464 

3 Islandia 157.484.461 Makarel beku 67.947.540 

4 Chile 125.712.498 Trout beku 79.785.217 

http://www.investopedia.com/terms/c/cagr.asp
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5 Kanada 119.023.057 Udang air 
dingin beku 

90.226.333 

6 Vietnam 78.911.883 Fillet catfish 
beku 

41.074.290 

7 Faroe 
Islands 

76.955.113 Salmon 
segar/dingin 

38.944.325 

8 Morocco 60.597.781 Tepung, pakan 
dan pelet 
ikan/krustacea 
yang tidak 
dapat dimakan 

43.327.235 

9 Thailand 56.792.032 Ikan kering 11.434.436 

10 Denmark 51.542.643 Udang air 
dingin beku 

24.396.016 

Sumber: Agri-Food Canada, diambil dari Global Trade Atlas 

 
Secara umum, prospek pasar Rusia untuk ikan dan 

hasil laut tetap menjanjikan, akan tetapi perlu diingat bahwa 

perusahaan perikanan harus tersertifikasi dan terdaftar 

terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan ekspor ke Rusia. 

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi: 

1. Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan 

Keamanan Hasil Perikanan, Kementrian Kelautan dan 

Perikanan Republik Indonesia 

Alamat : Gedung Mina Bahari II Lt. 10 

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16  

Jakarta Pusat 10110 

Telp/Fax : (021) 3500187 

2. Direktorat Pengolahan Hasil, Direktorat Jenderal 

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 

Alamat : Gedung Mina Bahari II Lt. 10 

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16  

Jakarta Pusat 10110 

Telp/Fax : (021) 3500149 
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Tabel 6. Daftar perusahaan perikanan Rusia 

1. MARR RUSSIA 

 Alamat  : 121471 Moscow, Ryabinovaya Street - Building 
43A 

 Telepon : +7 (495) 663-83-21 

 Fax : +7 (495) 785-39-45 

 Website : http://www.marr.ru/ 

 Penghubung : Mr. Dmitry Galantsev - HoReCa Manager 

 HP : +7 (911) 146-15-47 

 Email : info@marr.ru; dgalancev@marr.ru ; 
galangev@yandex.ru 

 Produk utama : kepiting, udang, scallop roe, cumi-cumi, remis, 
kerang-kerangan, gurita, sea bream, sea bass, 
nile perch, osetra, salmon, makarel, hiu, tuna, 
trout, cod, butterfish, alaska pollack, halibut, 
patin, haddock, saithe, pike perch, tilapia, dan 
hake. 

2 La Maree 

 Alamat  : 109316 Moscow, 32 Volgogradskii Avenue - 
Building 3 

 Telepon : +7 (495) 775-14-70 

 Fax : +7 (495) 775-14-71 

 Website : www.lamaree.ru 

 Penghubung : Ms. Alena Uchenkova- Purchasing Director 

 HP : +7 (909) 940-79-13 

 Email : a.uchenkova@lamaree.ru 

 Produk utama : Chilean seabass, cod, swordfish, 
marlin, tuna, caviar, halibut, haddock, salmon, 
trout, kalamari, sotong, bulu babi, gurita, lobster, 
kepiting, sea spider, udang, spiny lobster, sea 
cicada, scallop, siput, kerang-kerangan, cockles, 
remis, abalone, cockerel, hiu, teri, king mullet, 
makarel, dorado, sayap pari, dab, scorpion fish, 
conger-eel, sturgeon, sardines, dory, pike perch, 
turbot, plaice, hake, perch, kakap merah, 
herring, teripang, rumput laut, capelin and 
Peter’s fish. 

3 OSTROV  

 Alamat  : 195027, St. Petersburg, Revolution Highway - 
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House 3 Office 1001 

 Telepon : +7 (812) 332-70-70 

 Website : www.ostrovfish.ru 

 Penghubung : Ms. Natalia Kazakova- Import Manager 

 HP : +7 (921) 330-32-71 

 Email : info@ostrovfish.ru; nk@ostrovfish.ru 

 Produk utama : herring, makarel, whiting, sprat, capelin, salmon, 
trout, remis, 
cumi-cumi, iwashi, shad, perch, rumput laut, 
patin, pollack, hake, butterfish dan udang. 

4 Fosforel 

 Alamat : Voronezhskaya Oblast, 394065 Voronezh, 
Patriot’s Avenue - 65 

 Telepon : +7 (473) 239-09-45 

 Website : www.fosforel.ru 

 Penghubung : Mr. Sergey Belyaev- Import Manager 

 HP : +7 (920) 415-66-10 

 Email : fosforel@fosforel.ru; belyaev_so@fosforel.ru 

 Produk utama : salmon, cumi-cumi, remis, herring, sprat, 
hunchback salmon, salmon and makarel Siberia. 

5 Uhrenholt 

 Alamat : 117546 Moscow, 23A Kirovogradskaya Street - 
Building 1 

 Telepon : +7 (495) 728-4140 

 Website : www.uhrenholt.ru 

 Penghubung : Mr. Georgoy Guminskiy- Seafood Project 
Manager 

 HP : +7 (916) 391-02-96 

 Email : info-ru@uhrenholt.ru, ggg@uhrenholt.ru 

 Produk utama : udang, remis, lobster, siput, dan lain-lain. 

6 Pallada  

 Alamat : 198097 St. Petersburg, 47 Stachek Avenue 47 - 
Sheremetev Business Centre 414 

 Telepon : +7 (812) 680-30-26 

 Fax : +7 (812) 680-30-26 

 Website : www.simfish.ru 

 Penghubung : Mr. Alexey Ulyanov- Chief Executive Officer 

 HP : +7 (903) 339-05-47 

 Email : ulyanov@simfish.ru 

 Produk utama : butterfish, rudderfish, capelin, herring, tilapia, 
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hake, hoki, loach, white salmon, white fish, 
makarel dan trout. 

7 FROSTA 

 Alamat : 115201 Moscow, 1 Varshavskii Highway - 
Building 1A, 27 

 Telepon : +7 (495) 787-54-93 

 Website : www.frostafood.ru 

 Penghubung : Ms. Oxana Possyavina- Head of Purchasing 
Department 

 HP : +7 (903) 199-88-80 

 Email : info@frostacompany.ru 

 Produk utama : salmon, tuna, swordfish, perch, rudderfish, belut, 
turbot, sea 
devil, dorado, skopina, king-mullet dan dory. 

8 Agama  

 Alamat : 143581 Moscow, Istrinskii region, Pavlo-
Slobodskii Selskii District, Leshkovo 210 

 Telepon : +7 (495) 580-70-80 

 Website : www.agama.info 

 Penghubung : Ms. Korepanova Anna- Purchasing Manager 

 HP : +7 (916) 257-05-59 

 Email : info@agama.ru; a.korepanova@agama.ru 

 Produk utama : Udang, scallop dan lain-lain 
. 

9 Russian Fish Company- Russkaya Rybnaya Kompaniya  

 Alamat : 121353 Moscow, Belovezhskaya Street 4 - 
Building B 

 Telepon : +7 (495) 775-76-61 

 Fax : +7 (495) 775-76-61 

 Website : www.rusfishcom.ru 

 Penghubung : Ms. Lidia Nikolaeva - Head of Purchasing 
Department 

 Mobile : +7 (985) 776-66-22 

 Email : info@rusfishcom.ru 

 Produk utama : salmon, trout, makarel, herring, humpback 
salmon, Siberian salmon, capelin, walleye 
pollack, kalamari, cod, Peter’s fish, whiting, 
hake, 
butterfish, grenadier, sotong, devil fish, udang, 
patin, tilapia, remis dan halibut. 
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10 Russkoe Morye  

 Alamat : 121353, Moscow, Belovezhskaya Street - 
Building 4 

 Telepon : +7 (495) 258-99-28 

 Fax : +7 (495) 258-99-28 

 Website : www.russianseagroup.ru 

 Penghubung : Ms. Ekaterina Kozlova- Purchasing Department 

 Email : info@russianseagroup.ru; 
kozlova@rusfishcom.ru 

 Produk utama : salmon, cod, herring, pollack, sole, cumi-cumi 
dan kalamari. 

11 Rosfood  

 Alamat : 125315 Moscow, Leningradskii Prospect - 74A 

 Telepon : +7 (495) 663-22-28 

 Fax : +7 (495) 663-22-82 

 Website : www.rosfood.ru 

 Penghubung : Ms. Elena Silantyeva- Purchasing Director 

 Email : info@rosfood.ru 

 Produk utama : salmon dan ikan pelagis 

12 Amare  

 Alamat : Moskovskaya Oblast, Odintsovo, Transport 
Highway - Building 1 

 Telepon : +7 (495) 937-16-65 (ext 102) 

 Fax : +7 (495) 937-16-65 

 Website : www.amare-moscow.ru 

 Penghubung : Mr. Alexander Tsepilov- Purchasing Department 

 Email : sales2@amare-moscow.ru 

 Produk utama : dorado, seabass, trout, belut, king-mullet, sayap 
pari, halibut, 
pike perch, tuna steak, hiu, marlin, devil fish, 
perch, moluska, gurita, kalamari, sotong, remis, 
udang, kepiting dan lobster. 

13 Kof Centre  

 Alamat : Kaliningrad, Leninskii Prospekt, 131-506 

 Telepon : +7 8(4012) 669098 

 Fax : +7 8(4012) 669099 

 Website : www.kof.ru 

 Penghubung : Mr. Alexey Shishkov- Commercial Director; Mr. 
Vadim Anashkin- General Director 

 Email : office@kof.ru 
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 Produk utama : makarel, capelin, whiting, sardines, herring, 
horse- 
mackerel, tuna, hake, humpback salmon, 
Siberian salmon, calamari, pollack, sprat and 
cod 

14 Garpun  

 Alamat : 192019 St. Petersburg, Professor Kachalov 
Street - 11 

 Telepon : +7 (812) 702-72-56 

 Fax : +7 (812) 702-72-56 

 Website : www.pages.fis.com/garpun 

 Penghubung : Ms. Alevtina Zhegoshkina- Purchasing 
Department 

 Email : garpunspb@mail.ru ;  alfina0606@rambler.ru 

 Produk utama : herring, capelin, makarel, saithe, blue whiting, 
Alaska pollack, 
hake, salmon, trout, dan tilapia 

15 Fly Fish  

 Alamat : 117418, Moscow, Novocheremushkinskaya 
Street - Building 61 

 Telepon : +7 (495) 641-38-38 

 Fax : +7 (495) 641-38-38 

 Website : www.ffish.ru 

 Penghubung : Ms. Anna Afanasyeva- Commercial Manager 

 Email : info@ffish.ru 

 Produk utama : herring, walleye pollack, cod, halibut, humpback 
salmon, 
rumput laut, saury, kalamari, kepiting, caviar, 
whiting, pollack, makarel and lancet fish 

16 Nord West  

 Alamat : 193168 Russia, St Petersburg, Dalnevostochny 
street - 26 

 Telepon : +7 (812) 643-35-55 

 Fax : +7 (812) 643-35-55 

 Website : www.nordwestfish.ru 

 Penghubung : Ms. Svetlana Petrova- Purchase manager 

 Mobile : +7 981 791 8149 

 Email : k5150@yandex.ru 

 Produk utama : herring, makarel, capelin, codfish, perch, pollack, 
argentina, cumi-cumi, halibut, poutassou, 
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merlangius, hake, tilapia, salmon, trout dan 
udang. 

17 Ultra Fish 

Alamat : 117534 Moscow, Kirovogradskaya Street - 
Building 23A, Office 112 

Telepon : +7 (495) 987-1-00 

Fax : +7 (495) 987-10-00 

Website : www.ultrafish.ru 

Penghubung : Mr. Alexey Galin- Purchase department 

HP : +7 985 176 4224 

Email : info@ultrafish.ru 

Produk utama : sprat, saury, makarel, capelin, herring, loach, 
salmon, silversides, quinnal, pollack, Peter’s fish, 
perch, belut, whiting, navaga, plaice, halibut dan 
walleye pollack 

18 Atlant Pacific  

 Alamat : 141315 Moscow Oblast, Segiev Posad, Moscow 
Highway - 9 

 Telepon : +7 (495) 739 5900 

 Fax : +7 (495) 739 5901 

 Website : www.atlantpacific.ru 

 Penghubung : Ms. Svetlana Ermishkina 

 Email : atlant@atlantpacific.ru 

 Produk utama : salmon, dorado, cod, seabass, Peter’s fish, 
herring, makarel, capelin, humpback salmon, 
walleye pollack, hake, patin, tilapia, udang dan 
kalamari 

19 East West  

 Alamat : 125315 Moscow, Usievich Street - 24/2 

 Telepon : +7 (495) 232-21-21 

 Fax : +7 (495) 913-87-26 

 Website : www.ews.ru 

 Penghubung : Ms. Ruta Leeva 

 HP : +7 (905) 527-00-77 

 Email : foodservice@ews.ru; ruta@ews.ru 

 Produk utama : scallops, cumi-cumi, daging kepiting, mussels, 
seafood cocktail, octopus, dorado, salmon, cod, 
trout and hake 

20 Snow World 

 Alamat : Moscow, Shmitovsky Prospekt 34- Building 7 
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 Telepon : +7 (495)  645-37-33 

 Fax : +7 (495) 645-37-33 

 Website : www.snowworld.ru 

 Penghubung : Ms. Olga Popova- Import Manager 

 HP : +7 (903) 223-35-39 

 Email : popova@snowworld.ru; 
reception@snowworld.ru 

 Produk utama : scallops, remis, cumi-cumi, kepiting, siput, 
sotong, paha kodok, seafood cocktail, crayfish, 
gurita, dorado, salmon, turbot, hiu, red mullet, 
tuna, pikeperch and tilapia. 

21 Polar Seafood  

 Alamat : 115230, Moscow, Varshavskoe Shosse - 42 

 Telepon : +7 (495)  640-19-25 

 Fax : +7 (495)  258-67-14 

 Website : www.polarseafood.ru 

 Penghubung : Ms. Olga Serbskaya- Deputy Director 

 Email : info@polarseafood.ru 

 Produk utama : scallops, remis, turbot fillet, cumi-cumi dan 
seafood cocktail. 

22 Mega Fish  

 Alamat : Russia, Barnaul, Pobednaya Street - 203-6 

 Telepon : +7 (3852) 62-24-10 

 Fax : +7 (3852) 62-24-11 

 Website : www.mega-fish.ru 

 Penghubung : Mr. Konstantin Yarunin - General Director 

 Email : mega-fish@intelbi.ru, megafish.trading@mail.ru 

 Produk utama : herring, makarel, trout, salmon, scallops, capelin 
dan sprat 

 
 
10.5. Pedoman Persyaratan Penyakit dan Kesehatan 

Hewan untuk Produk Pangan dari Ikan, Krustacea, 

Moluska, Produk Perikanan dan Produk Olahan 

Terkait Lainnya di Bea Cukai 

Dengan ditandatanganinya Agreement on Quality 

Control and Hygiene Safety of Import and Export Fish and 

Fishery Products between the Ministry of Marine Affairs and 
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Fisheriesof the Republic of Indonesia and the Federal Service 

for Veterinary and Phytosanitary Surveillance 

(Rosselkhoznadzor) of the Russian Federation tanggal 23 

April 2009, Federasi Rusia mengakui bahwa sistem jaminan 

mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia setara dengan 

sistem yang berlaku di Rusia. Sebagai tindak lanjut, setiap 

perusahaan yang akan melakukan kegiatan ekspor antar 

kedua negara harus mendaftarkan diri ke Otoritas Kompeten 

di negara pengekspor sebagaimana tersebut pada Bab 8.2 

poin 7. 

Sementara itu, impor ke dalam wilayah pabean dari 

Bea Cukai dan/atau pemindahan antar pihak-pihak atas 

produk dari sumber-sumber air hayati (ikan hidup, ikan segar 

dingin, ikan beku, telur ikan, krustacea, moluska, mamalia dan 

binatang air lainnya dan produk-produk perikanan), 

(selanjutnya disebut ‘produk perikanan’) yang dibesarkan atau 

dihasilkan dari perairan yang aman dan tidak tercemar, dan 

juga produk-produk pangan setelah diolah di perusahaan, 

harus diizinkan masuk, dengan ketentuan sebagai berikut: 

(1) produk perikanan harus diuji keberadaan parasit dan 

infeksi bakteri dan virus. 

Saat parasit ada dalam jumlah hingga batasan-batasan 

yang telah ditetapkan, produk perikanan tersebut harus 

ditreatment dengan menggunakan metode-metode yang 

ada hingga menjadi aman untuk dikonsumsi. 

(2) Impor ke dalam wilayah pabean dari Bea Cukai dan/atau 

pemindahan antar pihak-pihak atas produk perikanan 

harus dilarang apabila produk perikanan tersebut: 

- ikan beku dengan suhu pusat produk lebih dari -180C; 

- tercemar Salmonella atau infeksi bakteri pathogen 

lainnya; 
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- telah melalui proses penambahan bahan pewarna, 

radiasi ionisasi atau sinar ultraviolet;  

- menunjukkan perubahan karakteristik penyakit 

menular; 

- memiliki indikator organoleptik yang tidak baik; 

- telah dicairkan selama waktu penyimpanan;  

- ikan beracun dari family Tetraodontidae, Volidae, 

Diodontidae dan Canthigasteridae; 

- mengandung biotoxins yang berbahaya bagi kesehatan 

manusia (sebagaimana diamandemen dengan 

Keputusan Komisi Perserikatan Bea Cukai No. 569 

tanggal 2 Maret 2011). 

Moluska, echinodermata, tunicates and gastropoda 

(selanjutnya disebut ‘moluska’) harus disimpan dalam 

waktu tertentu dalam pusat pembersihan. 

(3) Selama pemeriksaan penyakit dan kesehatan, produk 

perikanan harus dinyatakan aman untuk dikonsumsi 

manusia, dan harus bebas dari zat estrogen alami atau 

sintetik atau zat hormon, produk obat thyreostatic, 

antibiotik, produk medis atau pestisida (sebagaimana 

diamandemen dengan Keputusan Komisi Perserikatan 

Bea Cukai No. 623 tanggal 7 April 2011). 

(4) Indikator mikrobiologi, fisik-kimia, kimia-toksikologi dan 

radiologi pada produk perikanan, keberadaan phycotoxins 

dan kontaminan lainnya (dalam moluska) harus sesuai 

dengan peraturan dan persyaratan penyakit dan 

kesehatan yang berlaku di wilayah Customs Union 

Commission – lihat indikator di bawah untuk 

mengidentifikasi parameter-parameter yang berlaku pada 

beberapa kelompok produk perikanan.  
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(5) Sebagai tambahan untuk produk perikanan yang diekspor 

ke Customs Union Commission persyaratan berikut 

berlaku: 

- Produk perikanan harus bebasa dari zat-zat hormon 

estrogen alami atau sintetik atau obat-obatan tiroid-

statis; antibiotik, zat medis atau pestisida lainnya 

- Bungkus dan bahan pengemas hanya untuk sekali 

pakai dan memenuhi persyaratan-persyaratan 

Customs Union Commission  

- Moda transportasi telah dikondisikan dan disiapkan 

sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari negara 

pengekspor.  

Ikan, dan produk bukan ikan dalam perdagangan dan 

pangan yang diproduksi dari bahan-bahan tersebut – Grup 03, 

Grup 16 (ready to be used products) 

Tabel 7. Persyaratan maksimal kadar unsur berbahaya 
Nama produk Indikator 

Kadar yang 
diperbolehkan, mg/kg, 

tidak lebih dari 
 

1. Ikan hidup, 
ikan mentah, 
dingin, beku, 
cincang, fillet, 
daging mamalia 
laut 

Unsur beracun  

Lead 1,0 
2,0 tuna, swordfish, 
beluga 

 

Arsenic 1,0 ikan air tawar 
5,0 ikan air laut 

 

Cadmium 0,2  

Mercury 0,3 ikan air tawar 
bukan predator 
0,6 ikan predator air 
tawar 
0,5 ikan air laut 
1,0 tuna, swordfish, 
beluga 

 

Histamine 100,0 tuna, makarel, 
salmon dan herring 

 

Nitrosamine: 
Total 
nitrosomethylamine 

 
0,003 
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dan nitrosodiethylamine 

Dioxins (ditentukan 
apabila ada dugaan 
yang masuk akal atas 
kemungkinan 
keberadaannya dalam 
stok bahan baku) 

0,000004  

Antibiotik (untuk ikan hasil budidaya tambak dan 
keramba) 

 

 Grup tetracycline Tidak diperbolehkan <0,01 
mg/kg 

 Pestisida  

 HCCH (α, β, γ – 
isomer) 

0,2 ikan air laut, daging 
hewan laut 
0,03 ikan air tawar 

 

 DDT dan metabolitnya 0,2 ikan air laut 
0,3 ikan air tawar 
2,0 ikan sturgeon, 
salmon, fatty herring 
0,2 daging hewan laut 

 

 Asam 2,4-D, garam 
dan eternya 

Tidak diizinkan, ikan air 
tawar 

 

 Polychlorinated 
biphenyls 

2,0  

 Indikator parasitology: 
Indikator keamanan parasitology untuk ikan, 
krustacea, moluska, amfibi, reptil dan product 
turunannya harus memenuhi persyaratan 
Lampiran 2 hingga Bagian 1 Bab II dari Uniform 
sanitary and epidemiological and hygienic 
requirements for goods subject to sanitary and 
epidemiological supervision (control) 

 

1.1. Ikan 
mentah dan 
hidup 

Indikator mikrobiologi:  

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5 x 104  

 CGB (coliforms), 0,01 Tidak diizinkan  

 S. aureus, dalam 0,01g Tidak diizinkan  

 Patogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25g 

Tidak diizinkan  

 V. parahaemolyticus, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100 untuk ikan air laut  

1.2. Ikan dingin, 
beku 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  
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 CGB (coliforms) dalam  
0,001g 

Tidak diizinkan  

 S. aureus, dalam 0,01g Tidak diizinkan  

 Patogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25g 

Tidak diizinkan  

 V. parahaemolyticus, 

CFU/g, tidak lebih dari 
100 untuk ikan air laut  

1.3. Produk 
perikanan 
dingin dan 
beku: 
- Ikan fillet, 

khususnya 
ikan potong 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,001g 

Tidak diizinkan  

S. aureus, dalam 0,01g Tidak diizinkan  

Patogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25g 

Tidak diizinkan  

 V. parahaemolyticus, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100 untuk ikan air laut  

 Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,01g 
(dalam produk dalam 
kemasan pakum) 

Tidak diizinkan  

- Daging 
cincang yang 
bisa dimakan, 
produk olahan 
daging 
cincang, 
termasuk 
yang 
ditambahkan 
dengan 
tepung 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms), dalam 

0,001g 
Tidak diizinkan  

S. aureus, dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Patogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes dalam 
25g 

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100 untuk ikan air laut  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,01g 
(dalam produk dalam 
kemasan pakum) 

Tidak diizinkan  

- Daging 
cincang dalam 
kondisi 
khusus 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms), dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus, dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Patogen, termasuk Tidak diizinkan  
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salmonella dalam 25g 

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g  

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100 untuk ikan air laut  

2. ikan kaleng 
dan ikan yang 
diawetkan 

Unsur beracun  

lead 1,0 
2,0 tuna, swordfish, 
beluga 

 

arsenic 1,0 ikan air tawar 
5,0 ikan air laut 

 

cadmium 0,2  

mercury 0,3 ikan air tawar 
bukan predator 
0,6 ikan predator air 
tawar 
0,5 ikan air laut 
1,0 tuna, swordfish, 
beluga  

 

stannum 200 dalam 
prefabricated tin tare 

 

chrome 0,5 dalam chromium-
plated tare 

 

benzapyrene 0,005 untuk produk 
asap 

 

histamin 100,0 tuna, makarel, 
salmon, herring 

 

Nitrosamines 
Total 
nitrosomethylamine 
dan nitrosodiethylamine 

 
0,003 

 

Dioxins 0,000004  

Antibiotik (untuk ikan hasil budidaya di tambak 
dan keramba): 

 

Grup tetracycline Tidak diizinkan <0,01 
mg/kg 

Pestisida:  

HCCH (α, β, γ – 
isomer) 

0,2 ikan air laut, daging 
binatang laut 
0,03 ikan air tawar 

 

DDT dan matabolit nya 0,2 ikan air laut 
0,3 ikan air tawar 
2,0 sturgeon, ikan 
salmon, fatty herring 
0,2 daging binatang 

 



 

74 
 

laut 

Asam 2,4-D, garam 
dan eternya 

Tidak diizinkan di ikan 
air tawar 

 

Polychlorinated 
biphenyls 

2,0  

Indikator parasitology: 
Indikator keamanan parasitology untuk ikan, 
krustacea, moluska, amfibi, reptil dan product 
turunannya harus memenuhi persyaratan 
Lampiran 2 hingga Bagian 1 Bab II dari Uniform 
sanitary and epidemiological and hygienic 
requirements for goods subject to sanitary and 
epidemiological supervision (control) 

 

2.1. 
pengawetan 
dalam air garam 
dan 
penggaraman 
special dari ikan 
tidak dipotong 
dan dicincang 

Indikator mikrobiologi:   

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,01g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

10  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

2.2. 
pengawetan 
dalam air garam 
dan 
penggaraman 
khusus dari ikan 
yang: 
- tidak dipotong 

 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam 

0,01g 
Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,01g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

10  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

- dipotong QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  
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CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,01g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 

25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

10  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

2.3. 
pengawetan 
dari ikan potong 
dengan 
penambahan 
minyak sayur, 
filling dan saus, 
dengan atau 
tanpa proses 
trimming 
(termasuk dari 
ikan salmon) 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,01g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

10  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

2.4. 
Pengawetan 
“pasta” 
- pasta ikan 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,01g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

10  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

- dari pasta 
protein 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  
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CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 

25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur 10  

Yeast 100  

2.5. Ikan yang 
diawetkan 
dengan 
pemanasan 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 

1,0g 
Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

2.6. ikan yang 
dikemas dalam 
gelas, 
almunium dan 
kaleng 

Harus memenuhi persyaratan industrial sterility 

untuk ikan kaleng Grup A merujuk pada Annex 1 
hingga Bagian 1 Bab II the Uniform sanitary and 
epidemiological and hygienic requirements for 
goods subject to sanitary and epidemiological 
supervision (control) 

 

2.7. semi-ikan 
dalam kemasan 
dalam wadah 
gelas tang 
dipasteurisasi 

Harus memenuhi persyaratan industrial sterility 
untuk ikan kaleng Grup E merujuk pada Annex 1 
hingga Bagian 1 Bab II the Uniform sanitary and 
epidemiological and hygienic requirements for 
goods subject to sanitary and epidemiological 
supervision (control) 

 

3. ikan kering, 
ikan yang 
dikeringkan, 
diasap, 
diasinkan, 
dibumbui, dan 
produk 
perikanan 
lainnya (ready 
to be used) 

Unsur beracun (dalam kaitannya dengan produk 
asal yang mengandung zat-zat di dalam produk 
tersebut dan produk akhirnya) 

 

lead 1,0 
2,0 tuna, swordfish, 
beluga 

 

arsenik 1,0 ikan air tawar 
5,0 ikan air laut 

 

cadmium 0,2  

mercury 0,3 ikan air tawar 
bukan predator 
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0,6 ikan predator air 
tawar 
0,5 ikan air laut 
1,0 tuna, swordfish, 
beluga 

 Histamin (dalam 
kaitannya dengan 
bahan baku yang 
mengandung zat 
tersebut di dalamnya 
dan produk akhirnya) 

100,0 tuna, makarel, 
salmon, herring 

 

Nitrosamines: 
Total dari 
ntrosomethylamine dan 
nitrosodiethylamine 

0,003  

Dioxins (ditentukan 
apabila ada dugaan 
yang masuk akal atas 
kemungkinan 
keberadaannya dalam 
stok bahan baku) 

0,000004  

Antibiotik (untuk ikan yang dibudidayakan dalam 
tambak dan keramba): 

 

Grup tetracycline Tidak diizinkan <0,01 
mg/kg 

Pestisida:  

HCCH (α, β, γ – 
isomer) 

0,2   

DDT dan matabolit nya 0,4 
2,0 ikan fillet, fatty 
herring 

 

benzapyrene 0,005 ikan asap  

Polychlorinated 
biphenyls (dalam 
kaitannya dengan 
bahan baku yang 
mengandung zat 
tersebut di dalamnya 
dan produk akhirnya) 

2,0  

Indikator parasitology: 
Indikator keamanan parasitology untuk ikan, 
krustacea, moluska, amfibi, reptil dan product 
turunannya harus memenuhi persyaratan 
Lampiran 2 hingga Bagian 1 Bab II dari Uniform 
sanitary and epidemiological and hygienic 
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requirements for goods subject to sanitary and 
epidemiological supervision (control) 

3.1. produk 
perikanan 
dengan 
pengasapan 
panas, 
termasuk beku 

Indikator mikrobiologi:  

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x104  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 
(dalam kemasan 
pakum) 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

3.2. produk 
perikanan 
dengan 
pengasapan 
dingin, 
termasuk beku: 
- tidak dipotong 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 
dalam produk dengan 
kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 
CFU/g tidak lebih dari 

10, untuk ikan air laut  

- dipotong, 
termasuk yang 
dipotong sesuai 
dengan ukuran 
penyajian 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

3x104  

CGB (coliforms) dalam 

0,1g 
Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 
dalam produk dengan 
kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 10, untuk ikan air laut  
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CFU/g tidak lebih dari 

- ikan fillet dari 
hasil 
pengasapan, 
termasuk yang 
dipotong-potong 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

7,5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 
dalam produk dengan 
kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

- berbagai jenis 
ikan, produk 
sosis, fillet 
mince, produk 
dengan spicery 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 
dalam produk dengan 
kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

3.3. Chopped 
fish soft 
smoked, sedikit 
digarami, 
termasuk fillet 
ikan laut yang 
dikemas pakum 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 
dalam produk dengan 
kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 
CFU/g tidak lebih dari 

10, untuk ikan air laut  

3.4. ikan yang 
diasinkan, 
dibumbui, 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam Tidak diizinkan  
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termasuk 
dibekukan: 
- tidak dipotong-
potong 

0,1g 

S. aureus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 
dalam produk dengan 
kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

- dipotong, 
diasinkan dan 
sedikit 
diasinkan, 
termasuk ikan 
salmon tanpa 
bahan 
pengawet, fillet 
yang dipotong-
potong dengan 
liquors, spicery, 
trimming, 
minyak sayur 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 
dalam produk dengan 
kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan L. 
monocytogenes, dalam 
25 g 

Tidak diizinkan  

3.5. Ikan asin QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 1,0g  

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

50  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

3.6. Hung fish QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 
(dalam kemasan 
pakum)  

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  



 

81 
 

Jamur dan yeast, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100  

3.7. Ikan kering QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 

0,1g 
Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 
(dalam kemasan 
pakum)  

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur dan yeast, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100  

3.8. Sup kering 
dengan ikan 
yang perlu 
dimasak 
terlebih dahulu 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,001g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur dan yeast, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100  

3.9. produk 
dengan 
perlakuan 
pemanasan: 
- produk ikan 
dan surimi, 
pasta, pate, 
panggang, 
goring, rebus, 
dalam liquors 
dan lainnya; 
dan 
ditambahkan 
tepung (patty, 
dumpling ikan 
dll); termasuk 
beku 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x104  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 
(dalam kemasan 
pakum)  

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur dan yeast, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100  

- produk multi 
komponen – 
solyanka, pilaf, 
snacks, stewed 
seafood dengan 
sayuran, 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing Tidak diizinkan  
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termasuk beku clostridia dalam 1,0g 
(dalam kemasan 
pakum)  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

- produk jelly: 
jelly daging, 
jelly ikan dll 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 

0,1g 
Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

3.10. produk 
tanpa 
pemanasan 
setelah 
dicampur: 
(sebagaimana 
diamandemen 
melalui 
Keputusan 
Customs Union 
Commission 
No. 341 tanggal 
17.08.2010) 
- salad ikan dan 
makanan laut 
tanpa dressing 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x104  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Proteus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

- salad ikan dan 
makanan laut 
dengan 
dressing 
(mayones, 
saus, dll) 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

E.coli dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Proteus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

50  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

L. monocytogenes 
dalam 25gr 

Tidak diizinkan  

- ikan cincang 
digarami, pate, 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x105  
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pasta CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Proteus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

- herring, caviar, 
krill dll 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,001g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Proteus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

3.11. produk 
rebus beku: 
- produk siap 
masak dengan 
pembekuan 
cepat dan 
snack ikan, 
pancake 
dengan ikan, 
isian ikan, 
termasuk yang 
dikemas pakum 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 
(dalam kemasan 
pakum) 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 

dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Enterococcus, CFU/g, 
tidak lebih dari (dalam 
produk a la carte) 

1x103  

- Structured 
products (stik 
kepiting dll) 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x103  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulfite-reducing 
clostridia (dalam 1,0g 
produk dalam kemasan 
pakum) 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 

dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Enterococcus, CFU/g, 
tidak lebih dari (dalam 

2x103  
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minced products) 

3.12. mayones 
dari kaldu ikan 

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g tidak 
lebih dari 

10  

Yeast, CFU/g tidak 
lebih dari 

100  

4. Kaviar, milt 
dan produk 
turunannya 

Unsur beracun:  

Lead 1,0  

Arsenic 1,0  

Cadmium 1,0  

Mercury 0,2  

Antibiotik (untuk ikan yang dibudidayakan dalam 
tambak dan keramba) 

 

Grup tetracycline Tidak diizinkan <0,01 
mg/kg 

Pestisida:   

DDT dan matabolit nya 2,0   

HCCH (α, β, γ – 
isomer) 

0,2   

Polychlorinated 
biphenyls  

2,0  

Indikator parasitology: 
Indikator keamanan parasitology untuk ikan, 
krustacea, moluska, amfibi, reptil dan product 
turunannya harus memenuhi persyaratan 
Lampiran 2 hingga Bagian 1 Bab II dari Uniform 
sanitary and epidemiological and hygienic 
requirements for goods subject to sanitary and 
epidemiological supervision (control) 

 

4.1. unscreened 
roe dan roe milt, 
dingin dan beku 

Indikator mikrobiologi:  

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,001g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,01g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

L.monocytogenes 
dalam 25g 

Tidak diizinkan  

V.parahaemolyticus, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100 untuk ikan air laut  

4.2. salted milt QMAFAnM, CFU/g, 1x105  
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tidak lebih dari 

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

L.monocytogenes 

dalam 25g 
Tidak diizinkan  

4.3. produk 
kaviar: 
- dengan 
perlakuan 
pemanasan 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x104  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

- 
multikomponen 
tanpa proses 
pemanasan 
setelah 
dicampur 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

L.monocytogenes 
dalam 25g 

Tidak diizinkan  

Proteus dalam 0,1g Tidak diizinkan  

4.4. Sturgeon 
caviar: 
- granular in 
jars, pressed 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x104  

CGB (coliforms) dalam 

1,0g 
Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Yeast dalam 0,1g Tidak diizinkan  

- granular 
pasteurized; 
(sebagaimana 
dimandemen 
dalam 
Keputusan 
Customs Union 
Commission 

No. 341 tanggal 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x103  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  
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17.08.2010 Jamur dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Yeast dalam 0,1g Tidak diizinkan  

- roe asin  QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

50  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

4.5. Granular 
salted salmon 
caviar: 
- dalam botol, 
barrels 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 

lebih dari 
50  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

300  

- dari roe beku QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 

1,0g 
Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

50  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

200  

4.6. Fish caviar 
lainnya: 
- screened 
salted, 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  
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unscreen slighty 
salted, smoked, 
dried  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

50  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

300  

- dipasteurisasi 
(sebagaimana 
diamandemen 
melalui 
Keputusan 
Custums Union 
Commission 
No. 341 tanggal 
17.08.2010 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x103  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Yeast dalam 0,1g Tidak diizinkan  

4.7. Caviar 
analogues, 
including 
protein ones  

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

50  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

50  

5. Hati ikan dan 
produk 
turunannya 

Unsur beracun:   

Lead 1,0  

Cadmium 0,7  

Mercury 0,5  

Stannum 200 untuk produk 
kaleng dalam 
prefabricated tin tare  

 

Chrome 0,5 untuk produk 
kaleng dalam 
chromium-plated tare 

 

Antibiotik (untuk ikan yang dibudidayakan di 
tambak dan keramba): 
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Grup tetracycline Tidak diizinkan <0,01 
mg/kg 

Pestisida:  

DDT dan metabolitnya 3,0  

HCCH (α, β, γ – 
isomer) 

1,0  

Polychlorinated 
biphenyls  

5,0  

Indikator parasitology: 
Indikator keamanan 
parasitology untuk ikan, 
krustacea, moluska, 
amfibi, reptil dan 
product turunannya 
harus memenuhi 
persyaratan Lampiran 2 
hingga Bagian 1 Bab II 
dari Uniform sanitary 
and epidemiological 
and hygienic 
requirements for goods 
subject to sanitary and 
epidemiological 
supervision (control) 

  

5.1. hati ikan 
kaleng 

Indikator mikrobiologi:   

Harus memenuhi persyaratan industrial sterility 
untuk makanan kaleng Grup A mengacu pada 
Lampiran 1 hingga Bagian 1 Bab II the Uniform 
sanitary and epidemiological and hygienic 
requirements for goods subject to sanitary and 
epidemiological supervision (control) 

 

5.2. hati ikan 
beku 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,001g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,01g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 
dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100 untuk ikan air laut  

6. minyak ikan  Indikator kerusakan karena proses oksidasi  

Kadar keasaman, mg 
KOH/g 

4,0  
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Kadar peroksida, 
oksigen aktif mole/kg 

10,0  

Unsur beracun:  

Lead 1,0  

Arsenic 1,0  

Cadmium 0,2  

Mercury 0,3  

Pestisida:  

DDT dan metabolitnya 0,2  

HCCH (α, β, γ – 
isomer) 

0,1  

Polychlorinated 
biphenyls  

3,0  

Dioxins (ditentukan 
apabila ada dugaan 
yang masuk akal atas 
kemungkinan 
keberadaannya dalam 
stok bahan baku) 

0,000002 terkait lemak  

7. Produk 
komersial 
lainnya selain 
ikan: (moluska, 
krustacea, dan 
invertebrata 
lainnya, alga, 
grass-wrack) 

dan produk 
turunannya, 
amfibia dan 
reptil: 

Indikator parasitology: 
Indikator keamanan parasitology untuk ikan, 
krustacea, moluska, amfibi, reptil dan product 
turunannya harus memenuhi persyaratan 
Lampiran 2 hingga Bagian 1 Bab II dari Uniform 
sanitary and epidemiological and hygienic 
requirements for goods subject to sanitary and 
epidemiological supervision (control) 

 

- moluska, 
krustacea, dan 
invertebrata 
lainnya, amfibia 
dan reptil: 

Unsur beracun:  

Lead 10,0  

Arsenic 5,0  

Cadmium 2,0  

Mercury 0,2  

- alga dan 
grass-wracks 

Unsur beracun:  

Lead 0,5  

Arsenic 5,0  

Cadmium 1,0  

Mercury 0,1  

 Antibiotik (untuk ikan 
yang dibudidayakan 
dalam tambak dan 
keramba): 
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 Grup tetracycline Tidak diizinkan <0,01 
mg/kg 

- moluska dan 
krustacea 

Phycotoxin   

Paralyzant of mollusks 
(saxitoxin) 

0,8 Molu
ska 

Amnesic poison of 
mollusks (domoic acid) 

20 Molu
ska 

30 Crab 
inter
nals 

Diarrheal poison of 
mollusks (okadaic acid) 

0,16 Molu
ska 

7.1. Produk 
komersial 
lainnya selain 
ikan – 
krustacea dan 
invertebrate 
lainnya 
(cephalopoda 
dan gastropoda, 
echinodermata, 
dll): 
- hidup 

Indikator mikrobiologi:   

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,01g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 
dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 

CFU/g, tidak lebih dari 
100   

- dingin, beku QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,001g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,01g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 

dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 
CFU/g, tidak lebih dari 

100   

7.2. produk 
komersial 
lainnya selain 
ikan – 
kekerangan 
(remis, oyster, 
scallop, dll): 
- hidup 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x103  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 

dalam 25 g 

Tidak diizinkan  
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E.coli dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Enterococcus dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 
CFU/g, dalam 25g, 
untuk binatang laut 

Tidak diizinkan  

- dingin, beku QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 

dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

V. parahaemolyticus, 
CFU/g, tidak lebih dari, 
untuk binatang laut 

100   

7.3. produk 
komersial selain 
ikan yang 
diawetkan 
dengan minyak 
sayur, liquors, 
ditambahkan 
saus, dengan 
dan tanpa 
proses trimming 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x105  

CGB (coliforms) dalam 
0,01g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 0,01g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

10  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

7.4. Produk 
daging kerang 
yang diawetkan 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

10  

Yeast, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

7.5. Produk 
komersial selain 
ikan yang 

Harus memenuhi persyaratan industrial sterility 
untuk makanan kaleng Grup A mengacu pada 
Lampiran 1 hingga Bagian 1 Bab II the Uniform 
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dikalengkan sanitary and epidemiological and hygienic 
requirements for goods subject to sanitary and 
epidemiological supervision (control) 

7.6. makanan 
kering dari 
invertebrata laut 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x104  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 0,1g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur dan yeast , 
CFU/g, tidak lebih dari 

100  

7.7. produk 
komersial selain 
ikan yang 
direbus beku: 
- krustacea 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 0,1g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 
dalam kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 
dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Enterococcus , CFU/g, 
tidak lebih dari: 
- a ala carte products 
- minced products 

100 
 
1x103 
2x103 

 

- daging 
moluska dan 
kekerangan 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 
dalam kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 
dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Enterococcus , CFU/g, 
tidak lebih dari: 
- a ala carte products 
- minced products 

 
 
1x103 
2x103 
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- daging 
moluska 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

1x104  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 
dalam kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 
dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Enterococcus , CFU/g, 
tidak lebih dari: 
- a ala carte products 
- minced products 

 
 
1x103 
2x103 

 

- daging udang, 
kepiting, krills 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

2x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 
dalam kemasan pakum 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dan 
L.monocytogenes 
dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Enterococcus , CFU/g, 
tidak lebih dari: 
- a ala carte products 
- minced products 

 
 
1x103 
2x103 

 

7.8. produk 
perikanan 
kering dan 
protein yang 
berasal dari 
selain ikan laut: 
- dry mussel 
bouillon, 
bouillon cubes 
and pastes, 
isolated protein; 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
0,1g 

Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 0,01g 
(dalam kemasan 
pakum) 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

- mussel 
hydrolyzate 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x103  
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(MIGI-K) CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

- protein-
carbohydrate 
mussel 
concentrate 

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

S. aureus  dalam 1,0g Tidak diizinkan  

Sulphite-reducing 
clostridia dalam 1,0g 
(dalam kemasan 
pakum) 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

7.9. Alga, 
grass-wracks 
dan produk 
turunannya: 
- Alga dan 
grass-wracks 
beku 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 

0,1g 
Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

- Alga dan 
grass-wracks 
kering 

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x104  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

Jamur, CFU/g, tidak 
lebih dari 

100  

- sea girdle 
jams  

QMAFAnM, CFU/g, 
tidak lebih dari 

5x103  

CGB (coliforms) dalam 
1,0g 

Tidak diizinkan  

Pathogen, termasuk 
salmonella dalam 25 g 

Tidak diizinkan  

 

 

 

 

 

Indikator parasitologi untuk ikan Atlantik adalah 
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sebagai berikut: 

Tabel 8. Indikator parasitologi ikan atlantik 

Index Kelompok produk 

Indikator parasitologi dan kadar yang 
diperbolehkan dalam produk 

Jumlah Larva 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Laut Barents 

1.1 Migrated salmon  - - - - - n/a - - n/a - - - - 

1.2 Eperlans - - - - - n/a - - n/a - - - - 

1.3 Herring - - - - - - - - n/a - - - - 

1.4 Ikan cod - - n/a   n/a  n/a n/a n/a n/a n/a - 

1.5 Firefish - - - - - - - - n/a - - - - 

1.6 Flatfish - - - - - - - - n/a - - - - 

2 Atlantik Utara 

2.1 Eperlans - - n/a - - - - - n/a - - - - 

2.2 Herring - - n/a - - - - - n/a - n/a - - 

2.3 Ikan cod - - n/a - - n/a - - n/a - - - - 

2.4 Macrouridae - - - - - - - - n/a - - - - 

2.5 Merluccidae - - - - - - - - n/a - - - - 

2.6 Scombridae - - - - - - - - n/a - - - n/a 

2.7 Scorpaenidae - - - - - - - - n/a - - - - 

2.8 Pleuronectidae - - n/a - - - - - n/a - - - - 

3 Atlantik Selatan 

3.1 Merlucciidae - - - - - - - - n/a - - - - 

3.2 Carangidae - - - - - - - - n/a - - - - 

3.3 Cerura vinula - - - - - - - - n/a - - - n/a 

4 Laut Baltic 

4.1 Eperlans - - - - - - - - - - - n/a - 

4.2 Herring - - - - - - - - n/a - - n/a - 

4.3 Ikan Cod - - n/a - - - - - n/a - - - - 

Catatan: 
n/a – not allowed (tidak diizinkan) 

trematode Cestode nematode skebney 
3-nanofietusov 8-difillobotriumov 11-anizakisov 14-bolbozom 
4-geterofietusov 9-diplogonoporusov 12-kontratsekumov 15-korinozom 
5-kriptokortilusov 10-piramikotsefalusov 13-psevdoterranov  
6-rosikotremov    
7-apofalusov    

Daftar daftar regulasi dan persyaratan ekspor ke Negara 

Rusia dapat dilihat di : 

http://www.bkipm.kkp.go.id/bkipm/regulasi/index/10 
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11. Profil Pasar Spanyol 

Spanyol merupakan negara yang mempunyai 

kapasitas pasar produk perikanan dan konsumsi ikan yang 

cukup tinggi dengan mengandalkan impor dari negara ketiga. 

Pada tahun 2013 total impor produk perikanan Spanyol 

mencapai US$6,3 milyar atau sekitar 13% dari total impor 28 

negara anggota Uni Eropa dengan komoditasnya impornya 

udang, tuna beku (Yellowfin tuna), tuna tongkol cakalang 

olahan, cumi, moluska, gurita. Negara-negara pemasok 

utamanya antara lain Marokko, Argentina, Tiongkok, Ekuador, 

Perancis, Portugal, Inggris, Belanda, Namibia dan Chile. 

Tingkat konsumsi ikan perkapita Spanyol pada tahun 

2013 sebesar 42,9 per kg, kedua setelah Portugal (61,1 kg 

perkapita). Konsumen Spanyol menghabiskan 13,12% (setara 

€200) dari total belanjanya untuk konsumsi ikan. Wilayah yang 

mempunyai tingkat konsumsi ikan tinggi antara lain daerah 

otonom Castilla Leon, Galicia dan Asturias. Konsumen di 

Spanyol sangat memperhatikan ketertelusuran (traceability) 

dan kelestarian (sustainability) produk perikanan. Spanyol juga 

merupakan eksportir produk perikanan, tahun 2013 nilai 

ekspornya mencapai US$3,8 milyar, dimana 2/3 ekspornya 

ditujukan ke kawasan Uni Eropa. 

Neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia dan 

Spanyol dalam kurun waktu 2010 – 2013 mengalami surplus 

di pihak Indonesia. Pada tahun 2010 Indonesia mengalami 

surplus sebesar US$6,5 juta, US$38,8 juta (2011), US$37,9 

juta (2012) dan US$34,4 juta (2013). Pada tahun 2010 nilai 

ekspor hasil perikanan mencapai US$6,6 juta, tahun 2011 

melonjak menjadi US$39,5 juta dan tahun 2012 sebesar 

US$38,5 juta, namun pada tahun 2013 menjadi US$34,4 juta. 

Komoditas utama ekspor Indonesia ke Spanyol antara lain 

udang, tuna, rumput laut, ikan todak (pedang), makarel beku, 
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rajungan, cumi-cumi, dan lainnya. 

Untuk nilai impor Indonesia dari Spanyol mengalami 

penurunan. Tahun 2010 mencapai nilai US$100 ribu, tahun 

2011 mencapai US$667 ribu, dan 2012 mencapai US$540 

ribu dan pada tahun 2013 turun drastis menjadi US$20 ribu. 

Komoditas yang diimpor dari Spanyol antara lain agar-agar, 

mutiara. 

 

11.1. Peraturan food safety Kerajaan Spanyol 

Kerajaan Spanyol merupakan salah satu anggota Uni 

Eropa sejak 1995. Peraturan-peraturan tentang keamanan 

pangan di Spanyol telah diharmonisasikan ke dalam European 

Common Policy sehingga peraturan keamanan pangan yang 

berlaku di Spanyol merupakan bagian integral dari kebijakan 

Komisi Eropa. 

Landasan utama peraturan Uni Eropa dalam 

menangani produk perikanan tertuang dalam Council  

Directive 91/493/EEC yang khusus mengatur tentang produk 

perikanan baik peraturan bagi negara anggota (Member 

States) Uni Eropa dan juga terhadap Negara ketiga (yang 

bukan Uni Eropa atau bukan produk Uni Eropa) atau 

Approved Countries. Beberapa peraturan impor bahan 

pangan, peraturan pangan termasuk produk perikanan di Uni 

Eropa adalah sebagai berikut: 

1. Commission Regulation EC 852/2004 on the hygiene of 

foodstuff 

2. EC 178/2002 on General principles and requirements of 

food law, establishing the European food safety authority 

and laying down procedures in mattres of food safety  

3. EC 882/2004 on official control performed to ensure the 
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verification of compliance with feed and food law animal 

health and animal welfare rules 

4. EC No.2074/2005 laying down implementing measure for 

certain products under regulation (EC No. 853/2004, 

854/2004, 882/2004, 852/2004 

5. Regulation 2377-90 on maximum residue limits 

6. Regulation No.853/2004 on specific hygiene rules for food 

of animal origin 

7. EC No.466/2001 “setting maximum levels for certain 

contaminants in foodstuff (Heavy metals). 

8. EC No.2073/2005 on microbiological Criteria for foodstuff. 

Semua Peraturan Uni Eropa (EU Regulations) dapat 

diakses melalui website: www.europa.eu.int. Selain itu 

beberapa peraturan yang dikembangkan diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Directive 92/48 concerning minimum hygiene rules on 

board fishing vessels;  

2. Decision 94/356 to implement an own-check system 

(HACCP);  

3. Decision 93/140 concerning parasites (visual inspection, 

non-destructive method);  

4. Decision 93/351 concerning the maximum level of 

mercury;  

5. Directive 95/71/EC modifying the annex of the Directive 

91/493;  

6. Decision 95/149 fixing TVB-N level for certain species; 

7. Decision 93/51 fixing microbiological criteria for cooked 

crustaceans and molluscs;  

8. Regulation 2001/466/EC setting maximum levels for 

certain contaminants in foodstuffs, last amended by 

Commission Regulations 2001/2375/EC and 

2002/221/EC; 

http://www.nmfs.noaa.gov/trade/EUCONTENTS.htm
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9. Directive 2001/22/EC laying down the sampling methods 

and the methods of analyzing for the official control of the 

level of lead, cadmiun, mercury and 3-MCPD in foodstuffs;  

10. Directive 2001/13/EC on the approximation of the laws of 

the Member States relating to the labelling, presentation 

and advertising of foodstuffs;  

11. Decision 2001/183/EC laying down the sampling plans 

and diagnostic methods for the detection and confirmation 

of certain fish diseases and repealing Decision 92/532.  

12. Commission Decision 2002/225/EC laying down detailed 

rules for the implementation of Council Directive 

91/492/CEE as regards the maximum level and the 

methods of analysis of ertain marine biotoxins in bivalve 

molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods. 

13. Commission Decision 2002/226/EC establishing special 

health checks for the harvesting and processing of certain 

bivalve molluscs with a level of Amnesic Shellfish Poison 

(ASP) exceeding the limits laid down by Council Directive 

91/492/CEE.  

14. Commission Regulation 2001/2065/EC laying down 

detailed rules for the application of Council Regulation 

104/2000/EC as regards informing consumers about 

fishery and aquaculture products.  

Kewajiban dari pengolah, buyer dan competent 

authority dari negara pengekspor yang akan melakukan 

ekspor produk perikanan ke Uni Eropa dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

a) Pengolah (Unit Pengolahan/perusahaan/eksportir) harus 

menerapkan dan memantau kegiatan pengolahan 

berdasarkan: 

 article 3 sampai 6 dari EC 852/2004, secara umum 
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kewajiban bagi perusahaan untuk mengawasi atau 

memonitor keamanan pangan produk dan proses 

pengolahan yang menjadi tanggung jawabnya 

 Menerapkan keadaan umum hygienic primary production 

article 4.1 dan PART A annex I dari EC 852/2004 

 Menerapkan persyaratan detail (detail requirements) 

setelah primary production (article 4.2 dan Annex II EC 

852/2004) 

 Persyaratan Mikrobilogi pada Article 4.3 EC 852/2004 

dan EC No.2073/2005 

 Menerapkan prosedur prinsip-prinsip HACCP (article 5 

dari EC 852/2004) 

 Unit pengolahan harus teregistrasi sesuai article 6 dari 

EC 852/2004 

b) Buyer/Importer (food business operators importing 

products) melaksanakan pengawasan sesuai dengan 

persyaratan EC 853/2004, dan harus menjamin bahwa 

produk-produk tersebut : 

 Berasal dari negara ketiga atau dari wilayah dari negara 

ketiga yang sudah terdaftar di Uni Eropa. 

 Berasal juga dari unit pengolahan/perusahaan yang 

terdaftar atau memiliki approval number. 

 Telah memiliki dan menerapkan sistem penanganan dan 

pengolahan yang sehat atau identitas lainnya yang baik 

(health or identification mark) 

 Sistem dan persyaratan kesehatan dalam praktek 

penanganan dan pengolahan dibuktikan dengan 

sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh Competent 

Authority dari negara ketiga. 

 Produk dan dokumen dapat diperiksa di border 

inspection posts 
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 Menerapkan persyaratan kesehatan (health 

requirement) sesuai Directive 2002/99/EC. 

c) Pemerintah (Competent Authority) di negara pengekspor 

 Competent Authority melakukan pengawasan (Official 

Control) yang memenuhi kriteria yang tercantum dalam 

EC 882/2004 

 Competent Authority mengawasi perusahaan yang diberi 

kewenangan untuk ekspor ke Uni Eropa agar tetap 

memenuhi European Community Requirements 

 Competent Authority mempertahankan, memperbaharui 

dan selanjutnya mengkomunikasikan kepada Komisi 

Eropa mengenai perusahaan yang memenuhi atau tidak 

lagi memenuhi European Community Requirements.  

Competent Authority melakukan ini sesuai dengan 

Article 12 paragraf 2 EC 854/2004 

 Sertifikat-sertifikat yang dipersyaratkan harus diterbitkan 

sebelum pengapalan atau meninggalkan pelabuhan.  

Tabel 9. Peraturan dan petunjuk baru Uni Eropa tentang higienis dan 
pengepakan pangan 
Pengemasan Peraturan/Petunjuk Mencakup 
Higienis 1 Peraturan Komisi Eropa 

852/2004 tentang Bahan 
Makanan yang higienis  

Persyaratan umum 
produksi primer, 
persyaratan teknis, 
HACCP, 
pendaftaran/pengakuan 
usaha makanan, petunjuk 
nasional untuk praktek 
yang baik. 

Higienis 2 Peraturan Komisi Eropa 
853/2004 yang 
menempatkan aturan 
Higienis yang spesifik 

Aturan higenis yang 
spesifik untuk makanan 
dari asal hewan 
(pengakuan dari  
perusahaan, kesehatan 
dan identifikasi 
penandaan, impor, 
informasi rantai pangan) 

Higienis 3 Peraturan Komisi Eropa 
854/2004 menempatkan 

Aturan secara rinci untuk 
organisasi dari kontrol 
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aturan spesifik untuk 
organisasi kontrol resmi 
terhadap produk hewan 
asal yang dimaksudkan 
untuk konsumsi manusia.  

resmi pada produk asal 
hewan (metode untuk 
menguji kepatuhan 
dengan Higenis 1 & 2 dan 
hewan dengan peraturan 
produk 1774/2002) 

Higienis 4 Peraturan Komisi Eropa 
882/04 menempatkan 
aturan kesehatan 
berkenaan dengan 
produksi, pengolahan, 
penyaluran dan 
pemasukan produk dari 
asal hewan. 

Sertifikasi  hewan, sesuai 
dengan aturan Uni Eropa.  

Higienis 5 Parlemen Eropa dan 
Petunjuk Dewan 
2004/41/EC yang 
mencabut 17 Petunjuk 
yang ada 

 

 
11.2. Pengawasan di Pelabuhan Masuk atau Port Entry 

(Border Control) 

Para eksportir perlu mengetahui bagaimana proses 

pengawasan produk yang masuk ke pasar Uni Eropa, hal ini 

agar para eksportir dapat melakukan perkiraan waktu 

berangkat dan tiba, biaya penundaan dan pemeriksaan, dan 

lain-lain. Pada prinsipnya pengecekan ini sesuai dengan 

Commission Decision 2009/821/EC, dan pemeriksaaan 

pengapalan (Inspections of consignments) yang berasal dari 

Negara ketiga harus dilakukan pada semua pengapalan (all 

consignments) pada saat pertama kali masuk ke wilayah Uni 

Eropa (E.U. territory) dan diperbolehkan oleh pos pengawasan 

perbatasan/pintu masuk (approved border inspection posts).  

Aturan Komisi Eropa 97/78/EC tanggal 18 December 

1997 menempatkan prinsip yang berkaitan dengan organisasi 

pengujian hewan terhadap produk yang masuk ke Uni Eropa 

dari negara ke-3.  Di bawah pemeriksaan yang sangat teliti 

dengan pengawasan dari Komisi Eropa, aturan ini akan 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0821:EN:NOT
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berlaku jika secara sangat spesifik ditujukan kepada 

organisasi pengawasan resmi yang memeriksa pakan dan 

makanan yang berasal dari hewan. Aturan ini mensyaratkan 

bahwa semua produk asal hewan yang diimpor menuju Uni 

Eropa dari negara-negara ketiga harus diuji pada Border 

Inspection Post (BIP), tempat pemeriksaan di pelabuhan 

masuk/perbatasan yang diakui untuk melakukan pengujian 

sesuai dengan legislasi Uni Eropa. Berdasarkan Keputusan 

Komisi Eropa Nomor 821/2009, sampai saat ini terdapat 300 

BIP di seluruh kawasan Uni Eropa.  

 

11.3. Pengecekan di Border Inspection Post (BIP) 

Di BIP ini, ada tiga tipe utama dari pengecekan hewan 

atau produk makanan/perikanan pada keseluruhan 

pengiriman, dokumentasi, identitas dan secara fisik. 

1. Dokumentasi 

Pengecekan dokumentasi dilaksanakan pada 

keseluruhan pengiriman. Ini berkaitan dengan pengecekan 

dokumentasi hewan yang tepat (termasuk sertifikat kesehatan) 

yang ada dan sudah dilengkapi secara tepat. 

Tabel 10. Tempat-tempat  pemeriksaan di BIP Uni Eropa 

Negara Nomor tempat tempat pemeriksaan   

Pelabuhan 
laut 

Kereta Jalan Pelabuhan 
udara 

Total 

Austria - - - 2 2 

Belgium 3 - - 7 10 

Bulgaria 1  1  2 

Cyprus 1 - - 1 2 

Czech Republic - - - 1 1 

Denmark 11   2 13 

Estonia 3 - 2 - 5 

Finland 2 - 1 1 4 
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France 18 -  13 31 

Germany 11   12 32 

Greece 2 2 4 2 10 

Hungary - 3 3 1 6 

Ireland 1 - - 2 3 

Italy 29   20 49 

Latvia 4 2 4 - 10 

Lithuania 4 3 5 1 13 

Luxembourg - - - 2 2 

Malta 2 - - 1 3 

Netherlands 11 - - 4 15 

Poland 5 1 6 1 13 

Portugal 10 - 6 5 21 

Romania 2  9 2 13 

Slovakia - 1 2 2 5 

Slovenia 1 1 3 1 6 

Spain 34 - - 27 61 

Sweden 3 - - 4 7 

United Kingdom 14 - - 13 27 

 133 11 35 99 300 

Sumber: Annex I List of Border Inspection Posts, Keputusan Komisi 

Eropa No. 821/2009  

2. Identitas 

Setiap pengiriman ditujukan untuk pengecekan 

identitas untuk menguji bahwa pengiriman sesuai dengan apa 

yang digambarkan dalam dokumen dan pengecekan tanda 

sehat yang menunjukkan secara khusus identitas negara dan 

perusahan yang bersangkutan. 

Tabel 11. Pengecekan pengiriman pada tempat perbatasan/ 
pelabuhan masuk di Uni Eropa 

Pengiriman 

yang tidak 

mencapai 

kontainer 

Pengecekan pada beberapa kemasan untuk 

menjamin bahwa materai, tanda resmi dan tanda 

sehat menunjukkan negara tersebut dan 

perusahaan asal ada dan sesuai dengan sertifikat 

atau dokumen.  

Pengiriman Pengecekan dokumen dan identitas untuk semua 
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yang tiba pada 

kontainer 

dengan cap 

resmi 

pengiriman. Beberapa mungkin membutuhkan 

untuk tidak dibuka untuk melengkapi identitas 

pengecekan yang diberikan oleh cap resmi yang 

sudah digunakan oleh negara pengirim dan jumlah 

cap tercatat jelas dalam sertifikasi hewan resmi. 

Pengiriman 

yang tiba pada 

kontainer 

dengan tidak 

ada cap resmi 

Jika cap resmi sudah tidak digunakan,atau ada 

keraguan apakah jumlah cap dicatat oleh petugas 

hewan yang syah, kontainer akan dapat dibuka 

dan pengecekan dilakukan pada kemasan untuk 

menjamin bahwa matere, tanda sehat dan tanda-

tanda lainnya menunjukkan negara tersebut dan 

perusahaan asal ada dan sesuai dengan sertifikat 

atau dokumen. 

 

3. Fisik 

Pada prinsipnya, pengecekan fisik diperlukan atas 

seluruh pengiriman. Bagaimanapun, untuk mayoritas produk 

dimana aturan impor diselaraskan secara penuh, pengecekan 

fisiknya dilaksanakan pada persentase pengiriman. 

Persentase bervariasi sesuai dengan produk dan negara asal 

(Tabel 5). Pengecekan fisik melibatkan pemeriksaan 

kandungan dari pengiriman untuk menjamin bahwa tidak ada 

resiko bagi kesehatan publik atau hewan atau kerusakan 

mutu. Ini mungkin juga melibatkan pengambilan sampel bagi 

uji laboratorium. 

Tabel 12. Kesimpulan dari pengecekan fisik di BIP (Dec 94/360/EC) 

Kategori I - 20 % dari Pengiriman pada: 

Produk ikan dalam kontainer yang dipateri/ditutup rapat rapat (tabel 

pada suhu jenuh), ikan segar/beku, produk produk perikanan 

kering/diasinkan 

Kategori II - 50 % dari pengiriman untuk: 

Produk perikanan lainnya selain dalam Kategori I dan kerang 

kerangan bivalve 

Kategori III - minimum 1 %  - maximum 10 % dari semua 
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pengiriman untuk: 

Tidak ada produk perikanan dalam kategori ini. 

 

Pengecekan fisik pada produk dari hewan 

dikategorikan produk hewan yang diimpor dan tingkat sampel 

yang dibutuhkan. Beberapa negara memiliki pengaturan 

khusus dengan Uni Eropa. Tabel 9.4. menyimpulkan situasi 

untuk ikan dan produk terkait.  

Beberapa negara yang sebagai contoh ada dalam 

pengecualian, pengecekan hewan tidak disyaratkan bagi 

produk perikanan dari Iceland dan tidak selalu disyaratkan 

untuk produk hewan apapun dari Norwegia dan Kepulauan 

Faroe. Sebagai hasil pengecekan tersebut, pengiriman 

mungkin dikirim untuk pengujian lebih lanjut. Keputusan 

profesional dari para pemeriksa akan menunjukkan pengujian 

yang dilaksanakan, sebagai contoh: histamin dan logam berat 

untuk tuna, bakteri khusus yang bervariasi untuk varietas dari 

produk yang beresiko, atau residu antibiotika dan malachite 

green untuk ikan yang dibudidayakan. Uji yang bukan menurut 

Undang-undang bagi residu juga dilaksanakan secara periodik 

untuk kimiawi seperti obat-obatan hewan. 

Ada juga aturan umum  pengambilan sampel secara 

acak sebanyak 1-5 %. Hal ini khusus untuk analisis organisme 

indikator seperti E. coli dan faecal coliforms daripada uji yang 

lebih spesifik seperti yang sudah disebutkan. Saat ini, sampel 

ditujukan bagi panca indera (organoleptik), kimiawi (histamine, 

mercury, Total Volatile Bases TVB-N, dll.) atau biologi (total 

tumbuhan, organisme indikator, parasit, dll.). Sebagian besar 

standar dan kriteria pengujian microbiologi masih belum 

diharmonisasikan diantara anggota Uni Eropa kecuali untuk 

ikan dan produk perikanan berikut ini: Salmonella dan E. coli 

dalam kerang-kerangan bivalva hidup, echinodermata, 
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tunicates dan gastropoda; RNA bacteriophages dalam kerang-

kerangan bivalva hidup, dan Salmonella, S. aureus, E. coli dan 

Vibrio parahaemolyticus dalam krustacea/udang yang dimasak 

dan kekerangan/mollusca (Keputusan 93/51/EEC dan 

Instruksi 91/492). Akibatnya beberapa negara anggota Uni 

Eropa menggunakan kriteria mikrobiologi yang berbeda untuk 

seafood lainnya, yang menciptakan kebingungan diantara 

para eksportir yang mana standar atau kriteria untuk diikuti. 

Legislasi selanjutnya yang masih dibahas dan saat ini dalam 

bentuk draft diperkirakan mengatasi masalah ini. Sekali 

masalah pengiriman teridentifikasi di perbatasan, negara 

anggota memiliki kewajiban untuk memberitahukan seluruh 

anggota lainnya penyebab permasalahan tersebut melalui 

Rapid Alert System/sistem peringatan dini dari Uni Eropa. 

 

11.4. Rapid Alert System (Sistem Peringatan Dini) 

Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) untuk 

makanan dan pakan semula ditetapkan menurut Pasal 8 dari 

Instruksi 92/59/EEC (diganti dengan Instruksi 2001/95), 

instruksi tersebut tentang keamanan produk secara umum.  

Produk-produk dalam hal ini mencakup “semua produk 

mencakup konteks penyediaan jasa yang dimaksudkan bagi 

konsumen...” sehingga Instruksi ini jauh lebih luas daripada 

makanan dan pakan. Instruksi ini menyediakan prosedur yang 

memberitahukan negara anggota Uni Eropa saat produk 

mengalami resiko serius bagi kesehatan dan keamanan 

konsumen. 

Saat peraturan 178/2002, yang menempatkan prinsip 

dan persyaratan umum dari Undang-Undang Pangan 

menetapkan European Food Safety Authority (EFSA) dan 

menempatkan prosedur untuk bahan keamanan pangan yang 

diberlakukan, prosedur pangan mencakup Pasal 8 Instruksi 
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Keamanan Produk secara umum berhenti digunakan dan 

sebagai gantinya disebut dengan Rapid Alert System for Food 

and Feed (RASFF). Basis legal dari RASFF ditemukan dalam 

Pasal 50 dari peraturan 178/2002/EC. Basis legal baru ini 

mengembangkan Rapid Alert System untuk makanan yang 

mencakup pakan hewan dan jaringan tempat pemeriksaan di 

pelabuhan masuk/perbatasan. 

Pada dasarnya, tujuan RASFF adalah memberikan 

wewenang kontrol kepada Uni Eropa dengan suatu cara 

efektif untuk pertukaran informasi tepat waktu pada tindakan 

yang diambil untuk menjamin keamanan pangan. RASFF 

adalah jaringan yang efekif dari otoritas negara anggota Uni 

Eropa yang bersangkutan, dan juga mencakup negara-negara 

lainnya seperti negara-negara EFTA/EEA. Kapanpun anggota 

jaringan memiliki informasi yang berkaitan dengan keberadaan 

resiko langsung maupun tidak langsung yang serius bagi 

kesehatan manusia, informasi ini secepatnya diberitahukan 

pada Komisi dibawah RASFF. Komisi segera menyampaikan 

informasi ini kepada anggota dari jaringan.  

Pada dasarnya negara anggota dengan secepatnya 

memberitahukan Komisi dibawah Rapid Alert System, untuk: 

(a) setiap tindakan yang mereka gunakan bertujuan untuk 

membatasi tempat pasar atau memaksa meninggalkan 

pasar atau penarikan kembali pangan atau pakan untuk 

melindungi kesehatan manusia dan mensyaratkan 

tindakan segera; 

(b) setiap rekomendasi atau perjanjian dengan operator 

profesional pada basis sukarela atau wajib pada 

pencegahan, pembatasan atau pemberlakuan kondisi 

khusus pada penempatan pasar atau penggunaan akhir 
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dari pangan dan pakan yang menimbulkan resiko serius 

bagi kesehatan manusia menyaratkan tindakan segera; 

(c) setiap penolakan yang berhubungan dengan resiko 

kesehatan manusia langsung maupun tidak langsung dari 

sejumlah kontainer atau kargo pangan atau pakan oleh 

otoritas kompeten yang berwenang pada tempat 

perbatasan di Uni Eropa. 

Pemberitahuan selanjutnya adalah yang disebut 

Information Notifications. Pemberitahuan informasi ini 

mengenai pangan dan pakan yang resikonya sudah diketahui, 

tetapi bagi anggota lainnya dari jaringan tidak harus 

mengambil tindakan cepat karena produk sudah tidak 

mencapai pasar mereka. Pemberitahuan ini sebagian besar 

mengenai pengiriman pangan dan pakan yang sudah diuji dan 

ditolak pada batasan eksternal dari Uni Eropa. Produk-produk 

ditujukan untuk pemberitahuan informasi yang sudah tidak 

mencapai pasar atau seluruh langkah-langkah yang perlu 

sudah diambil. 

RASFF juga mengeluarkan Alert Notifications. Ini 

disampaikan saat pangan dan pakan menghadirkan resiko 

yang sudah ada di pasar dan dibutuhkan tindakan segera. 

Sinyal digerakkan oleh negara anggota yang mendeteksi 

masalah dan sudah memulai langkah yang sesuai seperti 

penarikan/pemanggilan kembali. Pada taggal 26 Mei 2003 Uni 

Eropa mulai menyampaikan laporan internet mingguan 

dengan informasi tentang seluruh pemberitahuan dari Rapid 

Alert System. 

 

11.5. Tahapan pengawasan hasil perikanan impor 

Tahapan pengawasan hasil perikanan yang masuk 

(impor) ke Republik Spanyol/Uni Eropa adalah sebagai 
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berikut:  

1. Competent Authority negara pengirim menghubungi Komisi 

Eropa untuk memohon persetujuan Approval Number of 

Fisheries Establishments atau perusahaan/eksportir hasil 

perikanan. 

2. Approval Number yang diusulkan, jika diterima atau ditolak 

akan diterbitkan dalam official journal dari European 

Community dan disebarkan secara elektronik ke semua 

Member States. 

3. Melalui suatu Commission Decision menetapkan format 

Health Certificate dan List of Establishments (Daftar Unit 

Pengolahan) yang disetujui (yang mendapat Approval 

Number)  

4. Competent Authority dari negara pengirim menerbitkan 

Health Certificate dan stempel yang dikeluarkan oleh 

Commission Decision. 

5. Komisi Eropa melalui Food and Veterinary Office (FVO), 

Directorate General of Consumer Protection melakukan 

kunjungan secara rutin ke negara pengirim baik Member 

States maupun negara Ketiga, untuk misi inspeksi 

sistem/standar higienis apakah ekuivalen dengan peraturan 

Uni Eropa. 

6. Produk ekspor harus masuk melalui pos pengawasan 

perbatasan (Border Inspection Posts/BIPs). 

7. Buyer/Importer di negara Uni Eropa harus memberitahu 

kepada BIPs tentang kedatangan Consignment dalam 

kurun waktu 24 jam melalui laut dan 6 jam melalui udara. 

8. Official fish inspector atau official veterinary surgeon 

melakukan pemeriksaan seperti diuraikan terdahulu : 
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8.1. Documentary check (pengecekan dokumen) adalah 

memeriksa dokumen-dokumen terkait dengan 

pengiriman barang/produk termasuk, certificate of 

origin, health certificate. 

8.2. Identity Check (identifikasi dokumen) adalah 

pengecekan visual untuk melihat kecocokan dan 

konsistensi antara dokumen-dokumen dan produk-

produk, juga dokumen lain seperti certificate of origin, 

approval number; dll. 

8.3. Physical check (pemeriksaan fisik); adalah 

pemeriksaan produk yang dilakukan oleh 

fish/veterinary inspector sendiri (BIPs) seperti 

organoleptik, pengepakan dan pengemasan 

(packaging), suhu (temperature), dan atau 

memungkinkan mengambil sampel dan menguji ke 

laboratorium (sampling and laboratory testing). 

9. Jika pemeriksaan dokumen memuaskan pihak inspektur 

sesuai dengan common veterinary entry document (CVED) 

yang diterbitkan, maka Consignment tersebut dapat masuk 

ke Uni Eropa. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan gagal 

karena masalah mutu dan keamanan produk yang tidak 

memenuhi syarat seperti kandungan residu logam berat 

atau antibiotik melebihi batas yang diberlakukan, maka 

dilakukan salah satu dari dua pilihan yaitu 1) dikirim 

kembali (re-export) atau 2) dihancurkan (destroyed). 

Setiap pengapalan (shipment) produk perikanan atau 

produk budidaya harus disertai dengan sertifikat sanitasi 

(sanitary certificate) yang dijelaskan dalam E.U. Decision 

2001/65/EC, dan khusus untuk produk kekerangan (shellfish) 

sesuai dengan 1996/333/EC.  Sertifikat boleh diterbitkan untuk 

beberapa kontainer dari produk yang sama, dan 
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diperhitungkan/dipertimbangkan menjadi satu lot (single lot).  

Salah satu contoh model Sertifikat Kesehatan (Health 

Certificate) untuk tujuan konsumsi manusia, apabila kita akan 

melakukan ekspor produk perikanan ke Uni Eropa dapat 

dilihat pada Contoh HC 1. 

Contoh model Health Certificate di atas masih berlaku 

sampai dengan bulan Mei 2007, tetapi karena tuntutan 

perkembangan yang terkait dengan pengembangan 

penerapan traceability atau ketertulusuran, maka Komisi 

Eropa akan mengeluarkan kebijakan model baru Health 

Certificate sesuai dengan European Commission (EC) 

Regulation No 1664/2006 of 6 November 2006 amending 

Regulation (EC) No 2074/2005 as regards implementing 

measures for certain products of animal origin intended for 

human consumption and repealing certain implementing 

measure. 

Penetapan Annex VI to Regulation (EC) No 2074/2005 

mengenai model Health Certificates untuk produk impor untuk 

tujuan konsumsi manusia dikembangkan oleh Komisi Eropa 

untuk mengetahui setiap perpindahan produk dari dan selama 

berada dalam wilayah Uni Eropa (EU territory) dan negara-

negara ketiga (third countries).  Model Sertifikat-sertifikat telah 

dikembangkan untuk memenuhi “expert system Traces”, 

khususnya mengenai deskripsi dari komoditas yang telah 

diperbaharui. Model Health Certificate yang ada harus 

diamendemen sesuai yang diatur dalam EC No.1664/2006.  

Ada empat model sertifikat kesehatan (Health 

Certificate) untuk produk-produk perikanan yang diperuntukan 

untuk konsumsi manusia dengan berdasarkan produk: 
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1. Sertifikat Kesehatan untuk produk paha kodok segar, 

beku (Imports Of Chilled, Frozen Or Prepared Frogs’ Legs 

Intended For Human Consumption) 

2. Sertifikat Kesehatan untuk produk segar, beku, masak, 

termasuk dalam bentuk cangkang (Imports Of Chilled, 

Frozen, Shelled, Cooked, Prepared Or Preserved Snails 

Intended For Human Consumption) 

3. Sertifikat Kesehatan untuk produk perikanan (Imports of 

Fishery Products Intended For Human Consumption) 

4. Sertifikat Kesehatan untuk produk perikanan untuk 

kekerangan hidup (Imports of Live Bivalve Molluscs 

Intended For Human Consumption) 
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Contoh Model Health Certificate For fishery products intended 
for export to the European Community, Norway and 
Switzerland 

 
Country of dispatch:............................... …………………………………………… 
   
Competent authority (1):........................ …………………………………………… 
    
Inspection body (1):................................ …………………………………………… 
    
Reference number of health certificate:  …………………………………………… 
  
I. Details identifying the fishery 
products   
Description of fishery/aquaculture 
products (2):  
 - species (scientific name):  
 - presentation of product and type of 
treatment (3): 

 

Code number (where available):  

  
……………………………………………
……………………………………… 

Type of packaging:  

Number of packages:  
……………………………………………
……………………………………….  

Net weight: 
……………………………………………
……………………………………….  

  
Requisite storage and transport 
temperature: 

……………………………………………
……………………………………….  

  
II - Origin of products   
 Name(s) and official 
approval/registration number(s) of 
establishment(s), factory vessel(s), or 
cold store(s) approved or freezer 
vessel(s) registered by the competent 
authority for export to the EC: …………………………………………… 
 …………………………………………… 
III - Destination of the products   
 The products are dispatched   
From: …………………………………………… 
 (place of dispatch)  
To: …………………………………………… 
 (Country and place of destination)  
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By the following means of transport: …………………………………………… 
Name and address of the dispacher: …………………………………………… 
Name of consignee and address at 
place of destination: 
 …………………………………………… 
IV. Health attestation   
The official inspector hereby certifies 
that the fishery or aquaculture products 
specified above:   

 

1.- have been caught, landed, where 
appropriate packaged, handled, marked, 
prepared, processed, frozen, thawed, 
stored and transported under conditions 
at least equivalent to those laid down in 
Council Directive 91/493/EEC of 22 July 
1991 laying down the health conditions 
for the production and the placing on the 
market of  Fishery products;  

 

   - have undergone health controls at 
least equivalent to those laid down in 
Directive 91/493/EEC and in the 
implementing decision thereto; 

 
   - do not come from toxic species or 
species containing biotoxins; 

 

2. In addition, in the case of frozen or 
processed bivalve molluscs, the later 
have been gathered in production areas 
subject to conditions at least equivalent 
to those laid down in Council Directive 
91/492/EEC of 15 July 1991 laying down 
the health conditions for the production 
and the placing on the market of live 
bivalve molluscs. 

Done 
at:_____________________on_______  

(place)                         (date)   
  ______________________________ 
 (Signature of the official inspector)  
 _______________________________ 

 
(Name in capitals, capacity and 
qualifications)  

 (1) Name and address   
 (2) Delete where applicable  
 (3) Lived, refrigerated, frozen, salted smoked, 
preserved, prepared, processed, etc.   
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11.6. Duties    

11.6.1. Tarif Bea Masuk 

Semua tariff ikan Uni Eropa telah dikonsolidasikan 

dengan GATT agreement dalam Putaran Tokyo. Secara 

keseluruhan rata-rata EU duties for Chapters 3, 1604 and 

1605 adalah 17.2%, salah satu yang tertinggi didunia. The 

tariff range dari 0% untuk belut hidup (live eels) sampai 25 % 

untuk produk kaleng (canned mackerel, bonito and 

anchovies).  Pengaturan tariff yang berlaku merujuk pada 

Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and 

statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff. 

Pada tanggal 4 Oktober 2013 Komisi Eropa menetapkan 

Commission Implementing Regulation (EU) No 1001/2013 of 4 

October 2013 amending Annex I to Council Regulation (EEC) 

No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on 

the Common Customs Tariff yang berlaku 1 Januari 2014. 

Berikut adalah daftar tariff produk-produk perikanan Indonesia 

yang masuk ke Spanyol/Uni Eropa: 

Tabel 13. Tarif bea masuk produk perikanan di Spanyol/UE 

NO Nama Produk 
Kode HS 
(4 Digit) 

Tarif Bea Masuk 
(%) 

1  Ikan Hidup  0301  3,1  

2  Udang Segar/dingin  0306  12,5  

3  Udang Beku  0306  12,5  

4  Udang Olahan  1605  20  

5  Tuna Segar/ dingin  0302  22  

6  Tuna Beku  0303  22  

7  Tuna Olahan  1604  24,3  

8  Rumput laut  1212  0  

Sumber: diolah dari berbagai sumber. 
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11.6.2. Pajak Konsumsi  

Walaupun sejak 1 Januari 1993 UE telah berusaha 

mengadakan harmonisasi Value Added Tax (pajak yang 

dikenakan pada tingkat penjualan ke konsumen akhir) negara-

negara anggota UE, namun sampai sekarang hal tersebut 

belum mencapai hasil. Sebagai akibatnya masing-masing 

negara anggota memberlakukan VAT yang berbeda untuk 

produk makanan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut 

ini: 

Tabel 14. VAT rates (%) yang berlaku untuk produk makanan di UE, 
May 2000 

Negara 
Zero 

rate 

Super 

Reduced 

Reduced 

Rate 
Standard Rate 

Belgia 

Denmark 

Jerman 

Yunani 

Spanyol 

Perancis 

Irlandia 

Itali 

Luksemburg 

Belanda 

Austria 

Portugal 

Finlandia 

Swedia 

Inggris 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

4,2 

4 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

7 

8 

7 

5,5 

12,5 

10 

- 

6 

10 

5/12 

17 

12 

- 

21 

25 

16 

- 

- 

19,6 

21 

- 

- 

- 

- 

17 

- 

25 

- 

 

11.6.3. Generalized System of Preference (GSP) 

Generalized System of Preferences atau GSP 

merupakan skema khusus dari negara-negara maju yang 

menawarkan perlakuan istimewa non-timbal balik kepada 
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impor produk yang berasal dari negara-negara berkembang 

seperti tarif rendah atau nol. Negara pemberi preferensi 

secara sepihak menentukan negara dan produk mana yang 

termasuk dalam skema mereka. Dasar pemberian GSP 

mengacu pada ketentuan WTO yang disebut ”The Enabling 

Clause“.  

Beberapa negara maju telah memberikan fasilitas GSP 

tersebut antara lain Uni Eropa, Amerika Serikat, Swiss, 

Norwegia, Jepang, Turki dan lain-lain. Indonesia termasuk 

dalam Negara yang memperoleh manfaat GSP atau disebut 

dengan Beneficiaries. Fasilitas tersebut memungkinkan neara-

negara berkembang untuk memperoleh manfaat pengurangan 

tarif untuk menembus pasar utama Negara-negara maju. 

Salah satu fasilitas GSP yang didapatkan oleh 

Indonesia adalah dari Uni Eropa, di mana komoditas 

perikanan mendapat penurunan tarif sebesar 3,5 % 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. Fasilitas GSP tersebut 

direview setiap 3 tahun oleh Komite Perdagangan Eropa untuk 

menentukan apakah sebuah Negara masih layak 

mendapatkan fasilitas GSP atau tidak. Jika dalam 3 tahun 

berturut-turut suatu Negara dkategorikan sebagai “high or 

upper middle income countries” berdasarkan laporan World 

Bank, maka pada tahun ke-4 negara tersebut tidak lagi 

mendapatkan fasilitas GSP. 

Produk yang tidak mendapatkan fasilitas GSP karena 

dianggap sudah kompetitif disebut graduated. Kriteria 

graduated adalah komoditas yang telah memiliki pangsa pasar 

lebih dari 17,5 % pasar Uni Eropa.  

Sejak 1 Januari 2014 Uni Eropa mulai memberlakukan 

skema baru berdasarkan EC No. 978/2012 di mana 

berdasarkan skema baru tersebut, ada hal-hal baru yang 
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berbeda dan berpengaruh pada posisi negara-negara 

produsen perikanan yang menjadi kompetitor Indonesia baik 

sesama anggota ASEAN maupun non-ASEAN. 

Perkembangan tersebut disajikan dalam matriks berikut: 

Tabel 15. Perbedaan status penerima GSP berdasarkan peraturan 
baru 

No. Negara 
Peraturan 

Lama 
Peraturan 

Baru 
Catatan 

1. Indonesia GSP GSP Graduated khusus 
untuk paha kodok 

2. Malaysia GSP Graduated Seluruh pos tariff 

3. Thailand GSP Graduated Khusus sektor 
perikanan tidak 

mendapatkan GSP 

4. Singapura GSP Graduated Seluruh pos tariff 

5. Brunei 
Darussalam 

GSP Graduated Seluruh pos tariff 

6. Myanmar EBA GSP Withdrawn dari 
EBA 

7. Kamboja EBA EBA Tetap 

8. Laos EBA EBA Tetap 

9. Filipina GSP Layak 
mendapatk
an GSP+ 

Sedang mendaftar 
untuk mendapatkan 

fasilitas GSP+ 

10. Vietnam GSP Layak 
mendapatk
an GSP+ 

Sedang mendaftar 
untuk mendapatkan 

fasilitas GSP+ 

11. Pakistan GSP Layak 
mendapatk
an GSP+ 

Sedang mendaftar 
untuk mendapatkan 

fasilitas GSP+ 

12. Peru GSP Layak 
mendapatk
an GSP+ 

Sedang mendaftar 
untuk mendapatkan 

fasilitas GSP+ 

13. China GSP GSP Tetap 

14. Ekuador GSP Layak 
mendapatk
an GSP+ 

Sedang mendaftar 
untuk mendapatkan 

fasilitas GSP+ 

15. India GSP GSP Tetap 
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11.7. Peraturan Labeling 

Komisi Eropa mengatur pelabelan dan pengemasan 

untuk produk perikanan dalam beberapa keputusan yaitu: 

a. Pelabelan (Labelling) 

 Council Directive 90/496/EEC of 24 September 1990 on 

nutrition labeling for foodstuffs 

 Directive 2000/13/EC of the European parliament and of 

the Council of 20 March 2000 on the approximation of 

the laws of the member States relating to the labeling, 

presentation and advertising of foodstuffs 

 Commission Directive 94/54/EC of 18 November 1994 

concerning the compulsory indication on the labeling of 

certain foodstuffs of particulars other those provided for 

in Council Directive 79/112/EEC 

 Council Directive 96/21/EC of 29 March 1996 amending 

Commission Directives 94/54/EC concerning the 

compulsory indication on the labeling of certain 

foodstuffs of particulars other than those provided for in 

Directive 79/112/EEC 

 Commission Directive 1999/10/EC of 8 March 1999 

providing for derogation's from the provisions of article 7 

of Council Directive 79/112 as regards the labeling 

foodstuffs 

 Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 

on the protection of geographical indications and 

designations of origin for agricultural products and 

foodstuffs 

 Council Regulation (EC) No 535/97 of 17 March 1997 

amending Regulation (EEC) No 2081/92 on the 

protection of geographical indications and designations 

of origin for agricultural products and foodstuffs 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg-EN&numdoc=31990L0496&model=guichett
http://europa.eu.int/comm/food/fs/fl/fl01_en.pdf
http://www.mchamber.org.mk/doc/31994L0054.doc
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1996&nu_doc=21
http://www.trpackaging.com/packaging/legislation.nsf/0/e5e83a2addd2a84fc1256a1e005172a6?OpenDocument
http://www.patent.bmwa.gv.at/Texte/GesetzeEngl/GeoRegul1992.pdf
http://oami.eu.int/en/office/aspects/pdf/reg535-1997.pdf
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 Commission Regulation (EEC) No 2037 of 27 July 1993 

laying down detailed rules of application of Council 

Regulation (EEC) no 2081/92 on the protection of 

geographical indications and designations of origin for 

agricultural products and foodstuffs 

 Commission Regulation (EC) No 1107/96 of 12 June 

1996 on the registration of geographical indications and 

designations of origin under the procedure laid down in 

article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 

 Commission Regulation (EC) No 123/97 of 23 January 

1997 supplementing the Annex to Commission 

Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of 

geographical indications and designations of origin under 

the procedure laid down in Article 17 of Regulation 

(EEC) No 2081/92 

 Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 

on certificates of specific character for agricultural 

products and foodstuffs 

 Commission Regulation (EEC) No 1848/93 of 9 July 

1993 laying down detailed rules for the application of 

Council Regulation (EEC) No 2082/92 on certificates of 

specific character for agricultural products and foodstuffs 

 Commission Regulation (EC) No 2515/94 of 9 

September 1994 amending Regulation (EEC) NO 

1848/93 laying down detailed rules for the application of 

Council Regulation (EEC) No 2082/92 on certificates of 

specific character for agricultural products and foodstuffs 

b. GMO Labelling 

 Commission Regulation (EC) No 50/2000 of 10 January 

2000 on the labelling of foodstuffs and food ingredients 

containing additives and flavourings that have been 

genetically modified or have been produced from 

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31993R2037&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31996R1107&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997R0123&model=guichett
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1992/en_1992R2081_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31993R1848&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1994&nu_doc=2515
http://biosafety.ihe.be/PDF/50_2000.pdf
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genetically modified organisms. 

 Council Regulation (EC) No 1139/98 of 26 May 1998 

concerning the compulsory indication of the labelling of 

certain foodstuffs produced from genetically modified 

organisms of particulars other than those provided for in 

Directive 79/112/EEC 

 Commission Regulation (EC) No 49/2000 of 10 January 

2000 amending Council Regulation (EC) No 1139/98 

concerning the compulsory indication on the labeling of 

certain foodstuffs produced from genetically modified 

organisms of particulars other than those provided for in 

Directive 79/112/EEC. 

 Commission Regulation (EC) 1005/2008 of 29 

September 2009 “Establishing a Community System to 

Prevent Deter and Eliminate IUU Fishing” (IUU Fishing 

Regulation). 

 

11.8. Sertifikat Hasil Tangkapan (Catch Certification) 

Berdasarkan Council Regulation (EC) nomor 

1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai establishing 

a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, 

unreported and unregulated fishing, Uni Eropa mewajibkan 

sertifikasi atas semua produk perikanan hasil tangkapan dari 

laut yang di ekspor ke kawasan tersebut sejak 1 Januari 2010. 

Ketentuan ini tidak berlaku bagi produk perikanan hasil 

kegiatan budidaya (air tawar, payau, dan laut), produk 

perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput laut, 

scallops, tiram dan ikan lainnya.  Peraturan Komisi Eropa 

tersebut diadopsi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.13 /MEN /2012 tentang Sertifikasi Hasil 

Tangkapan Ikan (revisi PER.28 /MEN /2009).   

http://biosafety.ihe.be/GB/Dir.Eur.GB/FF/1139_98/1139_98.html
http://europa.eu.int/comm/food/fs/gmo/legal_oj/reg49-2000_en.pdf
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a. Latar Belakang Penerapan Seritifikasi Hasil Tangkapan 

Ikan  

 Memenuhi ketentuan Uni Eropa : EC (European Council) 

Regulation No. 1005/2008 tentang Establishing a 

community system to prevent, deter and eliminate Illegal, 

Unreported  and Unregulated (IUU) Fishing Untuk 

mencegah, mengurangi, dan memberantas kegiatan 

Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di 

perairan Indonesia 

 Meningkatkan penelusuran hasil tangkapan ikan oleh 

kapal penangkap ikan Indonesia  

b. Tujuan Penerapan SHTI  

 Memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan 

ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan Indonesia 

dan/atau kapal penangkap ikan asing baik secara 

langsung maupun tidak langsung dipasarkan ke Uni 

Eropa  

 Membantu upaya nasional dan internasional dalam 

memberantas (menghindari, melawan dan memerangi) 

kegiatan IUU Fishing  

 Memastikan penelusuran (traceability) hasil tangkapan 

ikan pada tahapan penangkapan, pengolahan, 

pengangkutan dan pemasaran  

 Melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan 

sumberdaya perikanan secara berkelanjutan 

c. SHTI mencakup beberapa hal antara lain:  

 Sertifikasi hasil tangkapan merupakan persyaratan bagi 

produk perikanan, termasuk produk olahannya yang 

masuk pasar Uni Eropa,  
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 Sertifikasi diisi dan dilengkapi oleh eksportir yang telah 

memiliki 'approval number', serta diajukan kepada 

Otoritas Kompeten untuk divalidasi. Hal ini berarti, 

produk perikanan yang akan diekspor merupakan hasil 

tangkapan dari kegiatan yang telah memenuhi ketentuan 

pengelolaan/konservasi perikanan,  

 sertifikasi juga berlaku bagi produk olahan eks-impor 

bahan baku.  

 

11.9. Sistem Distribusi  

 
Spanyol mempunyai sejumlah saluran distribusi yang 

meliputi cara distribusi tradisional – dimana wholesaler 

menjual ke toko retail yang menjual ke konsumen 

(masyarakat) – sampai dengan supermarket besar dan toko 

retail yang dimiliki perusahaan multinasional. Pasar Spanyol 

terdiri dari sejumlah pasar regional yang dilayani oleh 2 hub 

utama yaitu Madrid dan Barcelona. Mayoritas agen, 

distributor, kantor cabang perusahaan asing, kantor 

pemerintah beroperasi di kedua hub tersebut. Hampir semua 

pasar regional memperoleh pasokan barang-barangnya dari 

Madrid dan Barcelona dibandingkan impor langsung dari luar 

negeri. Pasar retail di Spanyol sangat terdiversifikasi. 

Hypermarket/supermarket, toko convenience store/toko 

kelontong, dan toko diskon tumbuh berdampingan dengan 

toko grosir dan pasar basah/terbuka. Hypermarket/ 

supermarket menguasai lebih dari 70% total penjualan produk 

pangan termasuk seafood. 
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Gambar 5. Sistem distribusi tradisional seafood di Spanyol 

 

Gambar 6. Sistem distribusi modern seafood di Spanyol 
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Gambar 7. Sistem rantai distribusi ikan di Portugal 
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Gambar 8. Peraturan EC tentang keamanan hasil perikanan 
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Gambar 9. Peraturan EC tentang keamanan produk kekerangan 
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12. Profil Pasar Singapura 

Singapura adalah negara sahabat dan salah satu 

negara tetangga terdekat yang memiliki arti penting bagi 

kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan 

kawasan. Secara fisik geografis, kedua negara mempunyai 

perbatasan langsung, sehingga mendorong terwujudnya 

hubungan dan kerja sama di berbagai bidang. Di sisi lain, 

kedekatan posisi geografis tersebut juga menimbulkan 

berbagai tantangan yang secara langsung dapat 

mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Sejak 

hubungan diplomatik Indonesia – Singapura secara resmi 

dibuka pada tingkat Duta Besar, tanggal 7 September 1967, 

hubungan bilateral kedua negara telah berkembang secara 

baik, positif, dan konstruktif. Hal ini tercermin dari intensitas 

saling kunjung antara pemimpin dan pejabat tinggi kedua 

negara yang meningkat sejak 2004. Di samping itu, Indonesia 

dan Singapura memiliki mekanisme hubungan bilateral yang 

solid dalam bentuk pertemuan tahunan tingkat Kepala Negara 

untuk mereview dan mengarahkan hubungan bilateral, 

pertemuan tingkat Menteri,dan mekanisme working groups 

untuk meningkatkan hubungan kerja sama kedua negara. Dari 

segi kepentingan kawasan, Indonesia dan Singapura 

merupakan dua negara penting di kawasan Asia Tenggara 

sebagai pendiri ASEAN. Indonesia perlu memberikan prioritas 

dan perhatian pada pembinaan dan penguatan hubungan, 

kerja sama, maupun solidaritas ASEAN, khususnya dalam 

memperkuat proses transformasi ASEAN menjadi suatu 

Komunitas pada tahun 2015. Hubungan dagang Indonesia 

dan Singapura telah berlangsung lama sejak abad 

pertengahan 

Di bidang ekonomi, Indonesia merupakan mitra 

dagang ke-4 bagi Singapura. Sedangkan Singapura 
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merupakan mitra dagang ke 3 bagi Indonesia, setelah Jepang 

dan Amerika Serikat. Pada tahun 2010, total nilai 

perdagangan kedua negara mencapai US$ 33.9 milyar, naik 

31.5% dari total nilai perdagangan tahun 2009 yang mencapai 

US$ 25.8 milyar. Sementara pada Jan – Nov 2011 total nilai 

peerdagangan kedua negara mencapai US$ 41.08 milyar, naik 

menjadi 33% dimana Indonesia mengalami defisit US$ -6.63 

milyar. Di bidang investasi, bagi Singapura, Indonesia 

merupakan tujuan investasi keempat terbesar setelah RRT, 

Inggris dan Malaysia. Sementara bagi Indonesia, dalam 

beberapa tahun terakhir Singapura merupakan sumber 

investasi asing terbesar. Pada tahun 2010, nilai investasi 

mencapai lebih dari US$ 5,1 milyar dalam 537 proyek. Pada 

tahun 2011, Singapura tetap menjadi sumber investasi asing 

terbesar dengan nilai investasi sebesar US$ 5.1 milyar dalam 

754 proyek. 

Neraca perdagangan seafood Indonesia dan 

Singapura dalam kurun waktu 2011–2013 mengalami surplus 

di pihak Indonesia. Pada tahun 2011 Indonesia mengalami 

surplus sekitar US$63,6 juta, US$86,9 juta (2012) dan 

US$83,8 juta (2013). Pada tahun 2011 nilai ekspor hasil 

perikanan Indonesia ke Singapura mencapai US$ 82 juta, 

tahun 2012 sebesar US$92 juta, namun pada tahun 2013 

menjadi US$88,3 juta. Komoditas utama ekspor Indonesia ke 

Singapura antara lain udang beku, tuna segar dan beku, 

kepiting serta ikan hias. Dalam rangka mengatasi penurunan 

ekspor hasil perikanan Indonesia pada tahun 2013, KKP terus 

melakukan inisiasi kegiatan peningkatan akses pasar melalui 

forum the 10th Indonesia-Singapore Agribusiness Working 

Group (ISAWG) yang dilaksanakan back to back dengan the 

12th Indonesia-Task Force Meeting for Promoting Vegetables 

and Fruits to Singapore Portugal dan Indonesia menjalin 
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kembali hubungan diplomatik penuh pada tanggal 28 

Desember 1999. Portugal dan Indonesia telah membuat 

payung kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, 

sosial budaya, visa dan penerangan. Payung kerjasama 

tersebut diharapkan dapat mendorong kerjasama di bidang 

ekonomi perdagangan yang relatif masih kecil.   

 Tabel 16. Perdagangan seafood Indonesia - Singapura 

 
12.1. Prosedur kegiatan ekspor hasil perikanan 

Secara umum, landasan hukum prosedur ekspor hasil 

perikanan ke Singapura didasarkan tentang produk daging 

dan seafood di Negara Singapura didasarkan kepada 

Wholesome Meat and Fish Act (selengkapnya dapat dilihat di 

http://statutes.agc.gov.sg). Beberapa poin penting diantaranya  

sebagai berikut: 

1. Kegiatan impor/ekspor ikan dan hasil perikanan diatur 

oleh Food Section, Import & Export Regulation Division 

(IERD), Quarantine and Inspection Department (QID) 

AVA. Ikan adalah seluruh spesies ikan dan termasuk di 

dalamnya golongan krustacea, kerang-kerangan, 

Echinodermata, moluska, serta benih dan telurnya. 

Sedangkan hasil perikanan adalah (a) semua ikan atau 

http://statutes.agc.gov.sg/
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bagiannya; dan (b) semua produk atau hasil sampingan 

ikan, yang ditujukan untuk konsumsi manusia. 

2. Importir dan eksportir ikan dan hasil perikanan diwajibkan 

untuk mengajukan permohonan izin AVA untuk 

impor/ekspor dan pengalihmuatan produk daging dan ikan 

(AVA licence for Import/Export and Transhipment of Meat 

Products and Fish Products). Biaya izin tersebut adalah 

sebesar $84.00 per tahun. 

3. Sebagai tambahan, izin impor yang dikeluarkan oleh AVA 

diwajibkan untuk setiap pengiriman produk ikan. Izin 

pelepasan kargo yang disetujui oleh AVA (seafood) dalam 

system TradeNet® melayani izin impor/ekspor AVA. 

4. Saat mengurus izin pelepasan kargo dalam sistem 

TradeNet®, deskripsi produk harus dicantumkan dengan 

benar and kode produk, jumlah produk dan satuan produk 

harus menjadi kunci dalam pengisian kolom terkait: 

a. CA/SC kolom Product Code – contoh: FFL0GP2R 

untuk kerapu merah (red Grouper) 

b. CA/SC kolom Product Quantity – contoh: 1.00 

c. CA/SC kolom Product Unit of Quantity – contoh: TNE 

d. CA/SC Code 1 contoh: ID99999 (kode 

perusahaan/prefektur) 

5. Ikan dan hasil perikanan dapat diimpor dari Negara 

manapun, dengan batasan-batasan sebagai berikut: 

a. Impor shucked raw oyster dingin, daging kerang 

darah dingin, udang matang dingin dan daging 

kepiting dingin dilarang dengan alasan keamanan 

pangan. 

b. Tiram hidup hanya boleh diimpor dari Negara yang 

memenuhi persyaratan AVA untuk program sanitasi 
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kekerangan. Negara-negara yang saat ini diizinkan 

untuk mengekspor tiram hidup adalah Australia, 

Kanada, Perancis, Irlandia, Belanda, Selandia 

Baru, United Kingdom dan Amerika Serikat. 

6. Setiap pengiriman tiram hidup/beku, daging kerang darah 

beku, udang matang beku atau daging kepiting 

mentah/beku, harus disertai dengan sertifikat kesehatan 

(Health Certificate) yang dikeluarkan oleh instansi yang 

berwenang di negara pengekspor, menyatakan 

pemenuhan persyaratan yang diwajibkan oleh AVA. 

7. Impor spesies ikan berikut, termasuk bagian dan produk 

turunannya harus disertai dengan izin CITES dari negara 

pengimpor dan pengekspor karena spesies-spesies 

tersebut diatur dalam CITES. 

 CITES Appendix II:  

a. Sturgeon (Acipenseriformes species) 

b. Whale Shark (Rhincodon typus)  

c. Basking Shark (Cetorrhinus maximus)  

d. Seahorses (Hippocampus species)  

e. Great White Shark (Carcharodon carcharias)  

f. Humphead Wrasse (Cheilinus undulates)  

g. Mediterranean Date Mussel (Lithophaga lithophaga)  

 CITES Appendix III 

h. Rock Sea Cucumber (sotichopus fuscus) dari 

Ekuador. 

8. Untuk kegiatan impor di Singapura, AVA memiliki hak 

untuk memeriksa setiap pengiriman ikan dan produk ikan 

ke dalam wilayah Singapura. Produk dengan resiko tinggi 

(high-risk products) seperti daging kerang darah beku, 

udang matang beku, daging kepiting mentah/matang beku 
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dan tiram beku akan dikenakan inspeksi wajib oleh AVA 

sebelum penjualan. Produk-produk ini akan diberi tanda 

“hold and test” menunggu hasil dari analisa laboratorium. 

9. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website 

www.ava.gov.sg. 

10. Terdapat banyak usaha/importer yang bergerak di bidang 

perikanan. Daftar ekportir dan importer produk perikanan 

di Singapura dapat dilihat pada website : http://www.agri-

biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2624-name 

fish+and+Seafood+Products+!+Importers+and+Exporters-

mid-1372-Classifications_MG.aspx 

11. Selain produk perikanan, Singapura juga merupakan 

salah satu Negara trader ikan hias terbesar di dunia. 

Daftar eksportir dan importer ikan hias Singapura 

selengkapnya dapat dilihat pada web http://www.agri-

biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2625-name-

Fish+Ornamental+!+Importers+and+Exporters-mid-1372-

Classifications_MG.aspx .  

 

12.2. Pelabuhan Perikanan di Singapura 

Singapura mengoperasikan dua pelabuhan perikanan, 

yaitu Jurong Fishing Port (JFP) dan Senoko Fishery Port 

(SFP), menyediakan pelayanan bagi kapal perikanan lokal dan 

internasional seperti: 

 Penyimpanan 

 Pengisian bahan bakar 

 Pengalihmuatan ikan 

 Kegiatan pemasaran dan pelabuhan perikanan lainnya 

 Pasar ikan grosir 

http://www.ava.gov.sg/
http://www.agri-biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2624-name%20fish+and+Seafood+Products+!+Importers+and+Exporters-mid-1372-Classifications_MG.aspx
http://www.agri-biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2624-name%20fish+and+Seafood+Products+!+Importers+and+Exporters-mid-1372-Classifications_MG.aspx
http://www.agri-biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2624-name%20fish+and+Seafood+Products+!+Importers+and+Exporters-mid-1372-Classifications_MG.aspx
http://www.agri-biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2624-name%20fish+and+Seafood+Products+!+Importers+and+Exporters-mid-1372-Classifications_MG.aspx
http://www.agri-biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2625-name-Fish+Ornamental+!+Importers+and+Exporters-mid-1372-Classifications_MG.aspx
http://www.agri-biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2625-name-Fish+Ornamental+!+Importers+and+Exporters-mid-1372-Classifications_MG.aspx
http://www.agri-biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2625-name-Fish+Ornamental+!+Importers+and+Exporters-mid-1372-Classifications_MG.aspx
http://www.agri-biz.com/catid-200-dirid-199-classid-2625-name-Fish+Ornamental+!+Importers+and+Exporters-mid-1372-Classifications_MG.aspx
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12.2.1. Jurong Fishing Port (JFP) 

JFP, pelabuhan internasional untuk kapal perikanan 

asing untuk mendaratkan hasil tangkapan, mulai beroperasi 

pada tahun 1969. Berlokasi di Fishery Port Road, pelabuhan 

ini memiliki luas area sebesar 5,1 hektar. 

JFP menyediakan fasilitas untuk tempat docking dan 

bunkering untuk kapal perikanan asing yang beroperasi di 

Samudera Hindia dan Pasifik. Pelabuhan ini juga digunakan 

sebagai pusat pemasaran dan distribution ikan segar. 

Fasilitas-fasilitas berikut juga tersedia di JFP: 

 Dermaga sepanjang 400 meter 

 Pasar ikan grosir 

 a computerised water batching system yang menyalurkan 

air minum ke kapal yang berlabuh disana 

 took-toko 

 tempat penghancur es batu 

 kantin 

 unit kantor pedagang ikan 

Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan 

yang berlabuh di JFP membongkar hasil tangkapannya untuk 

dijual melalui pedagang ikan mulai pukul 23.00 hingga 02.00. 

ikan yang dijual di JFP juga diimpor melalui jalur: 

 laut dari Indonesia 

 darat dari Malaysia dan Thailand 

 udara dari Australia, Bangladesh, Cina, India, Myanmar, 

Taiwan dan Vietnam 

Tuna beku juga dialih muat melalui JFP. 
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Kegiatan Pemasaran dan Ritel 

JFP memiliki 9000m2 pasar ikan grosir yang terdiri dari 

110 pasar. Terdapat sekitar 103 pedagang ikan yang memiliki 

izin dari AVA yang melakukan kegiatan bisnis ikan di JFP.  

2.000 sampai 3.000 peritel kan, pengolah ikan dan pembeli 

skala besar dating ke pasar ini setiap harinya untuk membeli 

ikan. 

Harga ikan tergantung pada: 

 suplai dan permintaan 

 jenis ikan 

 ukuran ikan 

 tingkat kesegaran 

Jenis ikan yang dijual di JFP adalah: 

Udang 

Kepiting 

Lobster 

Finfish 

Sea Bream 

 Spanish Mackerel 

Gold-Banded Scad 

 Kakap Merah 

 Kerapu 

 Threadfin 

 Horse Mackerel 

 Cumi-cumi 

 Pomfret 

Makarel 

 

Untuk kegiatan pemasaran dan distribusi tutup pada 

Senin (2.00am-6.00am), sedangkan untuk kegiatan lainnya 

buka 24 jam perhari. 

 

12.2.2. Senoko Fishery Port (SFP) 

SFP, tempat berkumpulnya kapal perikanan lokal, yang 

mulai beroperasi pada tahun 1997. Pelabuhan ini dibangun 

dengan biaya S$26 juta sebagai mengganti Pelabuhan 
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Perikanan Punggol terdahulu dan memiliki luas 3,24 hektar. 

Fasilitas yang tersedia di SFP ini adalah sebagai 

berikut: 

 Dermaga sepanjang 180 meter 

 Pasar ikan ritel 

 Took-toko 

 Kantin 

 Kantor komunitas perikanan 

 computerised water-batching system untuk 

menyalurkan air minum ke kapal penangkap ikan 

Di pelabuhan ini, terdapat 25 pedagang ikan yang 

memiliki izin dari AVA di SFP, menangani sekitar 15.000 ton 

ikan pertahun. SFP mendapatkan suplai ikan dari: 

 penangkap ikan local pengguna trawls 

 kapal penangkap sekitar pantai 

 kelongs 

 ikan hasil budidaya 

 impor 

Kegiatan Pemasaran dan Ritel 

SFP memiliki pasar grosir yang terdiri dari 36 toko 

dengan luas 40m2 setiap toko. Sekitar 700 hingga 1000 peritel 

ikan, pengolah ikan dan pembeli ikan dalam partai besar 

membeli ikan setiap harinya. Pasar grosir ini buka setiap hari 

mulai 2.00am hingga 06.00am dan tutup pada hari Senin. 

Perikanan Budidaya Singapura 

 meskipun luas lautnya yang kecil, Singapura memiliki ikan 

hasil budidaya yang terdiri dari 5% dari konsumsi ikan 

nasional/ 
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 ikan ini utamanya berasal dari budidaya ikan pantai, yang 

memproduksi spesies hasil laut seperti kerapu, seabass, 

kakap, bandeng, kerang hijau dan krustacea. Terdapat juga 

tambak ikan air tawar yang memproduksi ikan gabus, 

tilapia, patin, ikan mas dan ikan golongan cyprinids lainnya, 

begitupula laboratorium yang mengembangbiakan ikan 

yang tumbuh cepat. 

 Sementara ikan impor membutuhkan waktu tiga hingga 

empat hari sampai ke konsumen sejak ditangkap, ikan hasil 

budidaya ini membutuhkan waktu 12 jam untuk mengirim 

dari lokasi tambak lokal ke supermarket. Terlebih lagi, 

kegiatan budidaya ikan memungkinkan Singapura sedikit 

bergantung pada suplai asing yang dapat dengan mudah 

dipengaruhi oleh wabah. 

 Hingga tahun 2010, terdapat 106 petambak ikan, dengan 

rencana peningkatan suplai ikan local oleh AVA dari 4% 

menjadi 15% hingga tahun 2015. 

 Swee Chioh Aquaculture Holding Pte Ltd adalah 

perusahaan pembudidaya ikan yang mapan, sukses 

mengembangbiakan 15 spesies ikan yang berbeda dalam 

keramba. Swee Chioh bekerjasama dengan Marine 

Aquaculture Centre (MAC)-AVA dalam usaha riset dan 

pengembangan teknik pembiakan dan budidaya ikan 

beberapa spesies ikan yang berbeda. 
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13. Profil Pasar Filipina 

Ikan merupakan merupakan sumber pangan utama 

bagi masyarakat Filipina setelah beras. Lebih dari 50% protein 

hewani berasal dari ikan laut. Konsumsi ikan per kapita 

mencapai 38 kg/tahun. Jenis ikan yang dikonsumsi dalam 

bentuk ikan segar, kering atau olahan, ikan kaleng, ikan asap, 

petis, termasuk udang, kepiting, sotong, kerang dan lain 

sebagainya. Sekitar 70% ikan hasil tangkapan dalam bentuk 

segar, sementara 30% dalam bentuk olahan. Jenis ikan yang 

dikonsumsi meliputi ikan bandeng, tilapia, frigate tuna, 

anchovy, makarel, sardine, yellowfin tuna.  

  Tren impor ikan Filipina cenderung meningkat. Pada 

tahun 2013 mencapai US$ 247 juta.   Komoditas utama impor 

yaitu ikan segar/beku utuh (68,5%), fillet ikan segar/beku 

(14,5%), moluska (9,1%), Krustasea (5,2%). Ikan tuna 

merupakan jenis ikan yang cukup tinggi impornya dengan nilai 

US$89 juta. Neraca perdagangan seafood Indonesia dan 

Filipian dalam kurun waktu 2010 – 2013 mengalami surplus di 

pihak Indonesia. Pada tahun 2011 Indonesia mengalami 

surplus sekitar US$14,8 juta, US$14,2 juta (2012) dan 

US$15,6 juta (2013). Pada tahun 2011 nilai ekspor hasil 

perikanan mencapai US$16,2 juta, tahun tahun 2012 sebesar 

US$18,1 juta, namun pada tahun 2013 menjadi US$16,7 juta. 

Komoditas utama ekspor Indonesia ke Filipina antara lain 

benih ikan bandeng, udang beku dan rumput laut. 

Badan yang mengatur dan mengawasi aspek 

keamanan pangan impor adalah Beureau of Fisheries and 

Aquatic Resources (BFAR) dibawah Department of Agriculture 

(DA).  BFAR juga bertanggungjawab atas pengawasan dan 

pengaturan ekspor hasil perikanan, menerbitkan ijin 

impor/ekspor.  
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Sektor swasta pada umumnya mengendalikan 

pemasaran ikan, yang ditandai dengan saluran distribusi yang 

lebih pendek dibandingkan produk pertanian lainnya. Pada 

umumnya terdapat 4 macam middlemen/pemasok ikan yang 

terlibat dalam pemasaran ikan yaitu brokers wholesalers, 

wholesaler-retailers dan retailer. 

 

13.1. Persyaratan Ekspor Produk Perikanan ke Filipina 

13.1.1. Ikan dan Produk Perikanan Segar/Dingin/Beku  

Pedoman kebijakan: 

 Republic Act No. 8850 

 Fisheries Administrative Order No. 195, series of 1999 

 Fisheries Memorandum Order No.001 series of 2000 

Kegiatan impor ikan dan produk perikanan 

segar/dingin/beku harus diizinkan jika disetujui oleh Secretary 

of Agriculture untuk mencapai ketahanan pangan dengan 

mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan publik, 

melalui konsultasi dengan National Fisheries and Aquatic 

Resources Management Council (NFARMC); apabila 

kegiatan impor ikan dan produk perikanan segar/dingin/beku 

untuk tujuan pengalengan dan pengolahan termasuk kegiatan 

impor yang dilakukan oleh importir terdaftar tidak memerlukan 

kegiatan sertifikasi tersebut. Terlebih lagi, seluruh kegiatan 

impor memenuhi izin untuk impor dan persyaratan Sanitary 

and Phytosanitary (SPS) sebagaimana tercantum dalam 

Bagian 67 RA 8550, standar Hazard Analysis Critical Control 

Point (HACCP). 

Sertifikat yang harus belaku hingga 90 hari tersebut 

mencantumkan volume ikan yang akan diimpor.  

http://www.bfar.da.gov.ph/lawAndRegulation.jsp?id=2#post
http://www.bfar.da.gov.ph/LAW?fi=338#post
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Dasar persetujuan 

 Kegiatan impor tersebut diperlukan dalam rangka 

ketahanan pangan. 

 Ada permasalahan atau ancaman serius terhadap industri 

domestik yang memproduksi produk yang sama atau yang 

bersaing. 

Informasi lebih lanjut dapat diunduh pada kegiatan 

impor ikan dan produk perikanan dari tautan 

http://www.bfar.da.gov.ph/. 

Ikan dan produk perikanan yang akan diimpor ke 

Filipina harus memenuhi persyaratan dan standar sebagai 

berikut: 

a. International Health Certificate (Sertifikat kesehatan 

internasional) dari negara asal – ikan dan produk perikanan 

yang dimasukkan ke wilayah Filipina untuk tujuan distribusi 

dan untuk pengolahan lebih lanjut harus tersertifikasi oleh 

otoritas kompeten/Badan yang diakui di negara asal. 

Sertifikat kesehatan internasional harus diterbitkan atas 

dasar pemenuhan persyaratan berikut: 

1. Ikan dan produk ikan yang memenuhi persyaratan 

kualitas ikan segar sebelum pembekuan harus dinilai 

sesuai dengan ukurannya. 

2. Produk perikanan harus ditangani dan diproses secara 

higienis pada unit pengolahan ikan dan/atau freezer 

vessels. 

3. Produk perikanan beku harus disimpan dan dijaga 

suhunya pada -180C atau lebih rendah selama kegiatan 

transportasi. 

4. Ikan dan produk perikanan harus dilakukan pemeriksaan 

visual untuk parasite. Ikan yang terinfestasi parasit harus 

dipisahkan dari ikan lainnya. 

http://www.bfar.da.gov.ph/
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Sertifikat kesehatan internasional harus didukung oleh hasil 

pengujian laboratorium berikut, yang tidak boleh melebihi 

indikator seperti:  

Total viable count 100/gram 

E.coli 10 hingga 100/gram 

Salmonella  Absen dalam sampel 25 gram 

Shigella Absen 

Vibrio cholera Absen  

Sertifikat kesehatan internasional harus mendampingi 

pengiriman ikan dan produk ikan dan harus disediakan 

sebagai bagian dari persyaratan dokumen pada saat 

kedatangan. 

b. Special Health Control Requirements (Persyaratan 

Pengendalian Kesehatan Khusus) – ikan dan produk 

perikanan yang tergolong famili Scombridae (tuna dan 

spesies sejenis tuna dan makarel) dan Clupeidae (sarden) 

harus dilakukan pengujian kimia untuk histamin. Pengujian 

harus dilakukan mengacu pada metode internasional yang 

diakui. Hasil pengujian harus tidak lebih dari 20mg/100g 

dan harus dicantumkan dalam persyaratan sertifikat 

kesehatan. 

c. Persyaratan pengemasan dan pelabelan – ikan dan produk 

perikanan harus dikemas dalam kondisi yang higienis untuk 

menghindari kontaminasi dari minyak pelumas, minyak, 

bahan bakar atau bahan berbahaya lainnya. Bahan 

pengemas tidak boleh merusak atribut sensori produk 

perikanan dan harus tidak menularkan bahan berbahaya. 

Bahan pengemas yang digunakan untuk ikan segar yang 

disertai dengan es harus memiliki saluran pembuangan air 

untuk air dari lelehan es. 
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Informasi berikut harus tercantum dalam kemasan dan 

dokumen penyerta: 

 Surat Keterangan Asal yang diisi secara lengkap; 

 Berat dan kadar spesies ikan/produk perikanan 

 Alamat eksportir 

 Bukti stempel inspeksi BFAR 

Produk perikanan beku yang diimpor dalam jumlah besar 

yang ditujukan untuk kegiatan pengolahan lebih lanjut tidak 

termasuk dalam persyaratan ini. 

d. Penyimpanan dan transportasi – ikan dan produk 

perikanan, selama penyimpanan dan transportasi, harus 

disimpan berdasarkan persyaratan suhu sesuai dengan 

jenis produknya.  

 Ikan dan produk perikanan segar dingin harus disimpan 

dan dijaga suhunya pada 0-40C.  

 Produk perikanan beku, dengan pengecualian ikan beku 

dalam air garam yang ditujukan untuk pengalengan 

harus disimpan pada suhu -180C atau lebih rendah 

selama transportasi, hanya diperkenankan fluktuasi suhu 

tidak lebih dari 30. 

Penerbitan Izin Impor 

Izin untuk melakukan importasi dapat diterbitkan jika seluruh 

permohonan telah diisi dan pemohon telah membayar biaya 

izin sebesar seribu lima ratus (P1,500.00) Pesos, dan biya 

lainnya untuk pelayanan administrasi dan teknis yang 

diberikan terkait dengan kegiatan importasi. 

Persyaratan Inspeksi 

Pada saat kedatangan, ikan dan produk perikanan 

segar/dingin/ beku harus diperiksa hal-hal berikut ini:  
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a. Dokumentasi. Inspeksi/verifikasi dokumen yang menyertai 

kegiatan importasi (izin impor asli, fotocopy asli surat 

kesehatan internasional yang diterbitkan oleh laboratorium 

terakreditasi dan/atau izin/sertifikat Sanitary dan 

Phytosanitary yang dikeluarkan oleh otoritas kompeten 

Negara asal, Airwaybill/Bill of Lading dan invoice) harus 

siapkan dan disampaikan kepada Petugas Karantina 

Perikanan). Apabila fotocopy asli surat kesehatan 

internasional yang diterbitkan oleh Negara asal tidak 

tersedia, kontainer tersebut harus ditahan di fasilitas 

penyimpanan selama periode tidak lebih dari 10 hari untuk 

memberi kesempatan importer untuk menyampaikan 

dokumen dimaksud. Gagal memenuhi waktu tersebut, 

kontainer harus dikembalikan ke negara asal, atau akan 

dikenakan denda sesuai dengan kebijakan pemerintah 

melakukan pemusnahan produk tersebut. Seluruh biaya 

termasuk penyimpanan, pengembalian ke negara asal dan 

pemusnahan kontainer harus ditanggung oleh importer. 

b. Pemeriksaan Fisik. Sejumlah sampel produk perikanan 

yang diimpor harus diambil secara acak oleh petugas teknis 

Biro untuk pemeriksaan sensori/organoleptik di 

laboratorium. Ikan dan produk perikanan segar, dingin dan 

beku harus memenuhi persyaratan kualitas didasarkan 

pada pemeriksaan organolopetik sesuai dengan standar 

untuk ikan dan produk perikanan segar/dingin/beku. Setiap 

pengiriman produk perikanan impor harus diperiksa pada 

saat mendarat. Unit pemerintah daerah harus bertanggung 

jawab melakukan pemeriksaan ikan dan produk perikanan 

selama distribusi ke pasar dan otlet.  

c. analisis mikrobiologi. Seluruh produk perikanan harus 

dilakukan pengujian mikrobiologi. Jika setelah pemeriksaan 

laboratorium produk impor tidak memenuhi standar kualitas 
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yang ditentukan, seluruh kontainer harus ditahan di fasilitas 

penyimpanan sementara pengujian laboratorium lebih lanjut 

harus dilakukan pada sampel yang diambil secara acak to 

menentukan secara teknis kualitas dari produk tersebut. 

Jika hasil pengujian produk tersebut menyatakan tidak 

layak untuk konsumsi manusia atau tidak memenuhi 

standar yang telah ditentukan, kontainer tersebut harus 

dikembalikan ke negara asal. Biaya dan pungutan tak 

terduga atas pengujian dan penyimpanan produk impor 

harus dikenakan kepada importir. 

d. apabila pada saat pemeriksaan ikan dan produk perikanan 

tidak memenuhi persyaratan kualitas yang diminta oleh 

Biro, atau ikan dan produk perikanan yang dilarang 

diperjualbelikan termasuk dalam barang impor dimaksud, 

kontainer tersebut harus dipindahkan secepatnya, dan 

untuk kasus terakhir, produk tersebut disita dan importir 

sebagai tambahan dikenakan penalti sesuai dengan 

undang-undang, ketentuan dan peraturan  yang berlaku. 

e. penerbitan sertifikat Sanitary and Phytosanitary (SPS) 

produk perikanan untuk pengeluaran/pembebasan produk 

perikanan yang diimpor. 

f. apabila ada bagian dari ikan dan produk perikanan yang 

diimpor untuk selain konsumsi manusia digunakan dan 

didistribusikan untuk konsumsi manusia lokal, importir 

harus didiskualifikasi secara permanen dari permohonan 

untuk kegiatan impor ikan dan produk perikanan 

selanjutnya, dan harus diberi penalti sesuai dengan 

ketentuan, akan tetapi ikan dan produk perikanan impor 

tersebut harus segera disita dan ditahan oleh pemerintah. 

g. apabila ada bagian ikan dan produk perikanan yang 

ditujukan untuk pengalengan dan bahan baku unit 
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pengolahan ikan dijual atau didistribusikan ke pasar basah 

lokal, importir harus didiskualifikasi secara permenen dari 

permohonan untuk kegiatan impor ikan dan produk 

perikanan selanjutnya, dan harus diberi penalti sesuai 

dengan ketentuan, akan tetapi ikan dan produk perikanan 

impor tersebut harus segera disita dan ditahan oleh 

pemerintah. 

 

13.1.2. Ikan Hidup 

Pedoman kebijakan: 

1. Republic Act No. 8850 

2. Fisheries Administrative Order No. 221, series of 2003 

3. Fisheries General /memorandum Order No. 119 

Informasi Persyaratan 

a. untuk spesies beresiko rendah. (Species, seperti ikan 

akuarium, yang dipercaya tidak membawa bahaya ekologi, 

genetic dan penyakit terhadap spesiaes asli Filipina dan 

kepada akuakultur) – lengkapi lembar administrasi secara 

lengkap dan tepat waktu. Analisis resiko tidak diperlukan 

kecuali jika ada wabah penyakit tertentu yang dilaporkan di 

negara asal. 

b. untuk spesies beresiko sedang. (Species yang digunakan 

dalam kegiatan budidaya atau dalam akuarium atau 

standar ikan hias yang dipertimbahkan oleh BFAR memiliki 

pengaruh lingkungan yang membahayakan. Hal ini 

termasuk spesies baik asli maupun tidak dan spesies  yang 

baru diperkenalkan dalam lingkungan air alami.) 

1. lengkapi lembar administrasi secara tepat waktu; 

http://www.bfar.da.gov.ph/services?id=84
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2. lengkapi lembar permohonan secara tepat waktu dengan 

penekanan pada dampak kesehatan, ekologi dan 

genetik dari kegiatan impor yang akan diajukan 

3. analisa resiko impor oleh IRA Panel; 

4. sertifikat kesehatan dari otoritas kesehatan negara asal 

agar disampaikan pada saat kedatangan kontainer di 

NAIA atau pelabuhan masuk lainnya. Tergantung berat 

permasalahannya, BFAR dapat menspesifikkan 

persyaratan sertifikasi untuk spesies tertentu dan/atau 

pengiriman untuk menjamin bahwa ikan atau produk 

perikanan tersebut bebas dari penyakit tertentu sejauh 

diperlukan; dan 

5. persyaratan karantina dan inspeksi harus berdasarkan 

keputusan BFAR IRA Panel yang dapat membutuhkan 

waktu karantina selama 24-28 hari tergantung dari berat 

permasalahannya setelah pelepasan container dari 

Bandar udara ke fasilitas karantina BFAR, dengan biaya 

dibebankan kepada importer. 

c. untuk spesies beresiko tinggi. (spesies eksotis yang dikenal 

dari kegunaannya untuk makanan atau olah raga yang 

sebelumnya belum pernah ada di perairan Filipina, 

termasuk ikan untuk akuarium/perdagangan ikan hias yang 

cenderung memiliki dampak nyata pada lingkungan. Hal ini 

termasuk spesies eksotis untuk makanan dan olah raga 

yang pernah masuk ke dalam wilayah Filipina tetapi 

didistribusikan terbatas dan organisme hasil rekayasa 

genetika dan spesies yang dilindungi.) 

1. lengkapi lembar administrasi secara tepat waktu; 
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2. lengkapi lembar permohonan secara tepat waktu dengan 

penekanan pada dampak kesehatan, ekologi dan 

genetik dari kegiatan impor yang akan diajukan 

3. analisa resiko impor oleh IRA Panel; 

4. sertifikat kesehatan dari otoritas kesehatan negara asal 

agar disampaikan pada saat kedatangan kontainer di 

NAIA atau pelabuhan masuk lainnya. Tergantung berat 

permasalahannya, BFAR dapat menspesifikkan 

persyaratan sertifikasi untuk spesies tertentu dan/atau 

pengiriman untuk menjamin bahwa ikan atau produk 

perikanan tersebut bebas dari penyakit tertentu sejauh 

diperlukan; dan 

5. karantina dan inspeksi hingga generasi pertama 

berkembang biak untuk spesies beresiko tinggi 

diwajibkan setelah pelepasan kontainer dari Bandar 

udara ke fasilitas karantina BFAR, dengan biaya 

dibebankan kepada importir.  

d. spesies yang dilarang atau diembargo. (Spesies untuk 

kegiatan importasi di bawah undang-undang atau perjanjian 

nasional dan internasional. Hal ini termasuk spesies eksotis 

yang dilarang karena dampak nyatanya terhadap fauna 

local, kesehatan manusia dan lingkungan) – tidak boleh 

diterbitkan izin impor apapun. 

Penerbitan dan durasi izin impor – izin impor harus 

diterbitkan oleh Direktur BFAR untuk setiap pengiriman 

setelah seluruh permohonan telah diisi dan seluruh 

persyaratan sesuai dengan ketentuan ini telah dipenuhi. Izin 

dimaksud berlaku hingga tiga puluh (30) hari setelah 

diterbitkan. 
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Inspeksi – pada saat kedatangan, container harus 

diperiksa sebagai berikut: 

a. Importir harus menyampaikan copy asli izin impor, fotocopi 

pro-forma invoice, packing list dan airway bill (bill of lading) 

kepada Petugas Karantina Perikanan BFAR untuk spesies 

beresiko rendah, medium dan tinggi. Untuk spesies 

beresiko sedang dan tinggi, copi dari sertifikat kesehatan 

harus menyertai setiap container/pengapalan. Hal ini juga 

berlaku pada hand carried shipments. Kontainer yang tidak 

disertai dengan izin impor dan/atau sertifikat kesehatan 

harus disita dan dimusnahkan. 

b. Petugas Karantina Perikanan harus memeriksa spesies 

dan melakukan inspeksi secara visual. Jika ikan terbukti 

tidak sehat, petugas tersebut harus meminta pengirim 

untuk mengobati ikan impor tersebut di dalam fasilitas 

penyimpanan di bawah pengawasan petugas kesehatan 

ikan atau jika ikan yang tidak sehat tersebut memiliki 

potensi beresiko tinggi mengkontaminasi kesehatan ikan 

dalam negeri, container tersebut harus disita dan 

dimusnahkan. Pemeriksaan laboratorium atas pengapalan 

harus dilakukan oleh Petugas Kesehatan Ikan BFAR atas 

biaya dari importer. 
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