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Kebijakan pemasukan/impor daging dan atau jeroan ke dalam wilyah Indonesia khususnya daging sapi dimulai sejak 1972 
untuk memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, tenaga asing yang bekerja di Indonesia, serta untuk katering penerbangan 
internasional. Impor sapi dalam bentuk sapi bakalan dimulai sejak 1980 seiring dengan tumbuhnya industri penggemukan sapi 
potong. Pada awalnya impor daging dan sapi dalam jumlah terbatas dan hanya berasal dari Australia. Jumlah impor daging dan 
sapi mulai meningkat tajam sejak 2005, dengan rata-rata peningkatan 10,6%. Jumlah impor tertinggi terjadi pada tahun 2008, 
dimana impor daging mencapai 120 ribu ton dan impor sapi bakalan mencapai 639,9 ribu ekor (Ditjennak, 2016).

Ketergantungan atas impor ini akan menyebabkan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani khususnya daging sapi semakin 
jauh dari harapan. Bahkan pada gilirannya Indonesia berpotensi masuk dalam jebakan pangan (food trap) negara eksportir. 
Menyadari hal tersebut, sejak tahun 2000 pemerintah mencanangkan keinginan untuk program swasembada daging sapi yang 
telah berlangsung tiga kali. Kali pertama tahun 2000 s.d tahun 2005, kali kedua tahun 2007 s.d 2010 dan kali ketiga tahun 2010 
s.d 2014 melalui Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2014 (PSDSK 2014). Dalam rangka mendukung PSDSK 
2014, maka dilakukanlah rasionalisasi importasi daging dan sapi sejak 2011. Rasionalisasi importasi daging adalah upaya untuk 
mengubah alur kerja yang sudah ada menjadi alur kerja yang didasarkan pada seperangkat aturan baru terhadap importasi 
daging sapi.

Kebijakan terhadap pemasukan daging didasari oleh Undang-Undang No.18/2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 
Peraturan Pemerintah No. 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesrawan, Permentan No. 58/Permentan/
PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging,  dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diganti 
dengan Permentan No. 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke 
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pertanian No. 17/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang 
dan Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 1237/KPTS/KR.140/L/8/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan 
Karantina Terhadap Pemasukan Karkas, Daging Dan/Atau Jeroan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Adanya kebijakan paket ekonomi 9 untuk pencapaian percepatan perkembangan infrastruktur listrik, stabilisasi pasokan dan 
harga daging sapi serta peningkatan sektor logistik dari desa ke kota. Hal ini yang mendasari diterapkannya relaksasi pengaturan 
pemasukan daging sapi yang mengacu pada arahan Presiden RI untuk menekan harga daging sapi di bawah Rp. 80.000,00/
kg, arahan Menteri Pertanian dalam Rapat Evaluasi Pemasukan tanggal 16 Juni 2016 dan tanggal 20 Juni 2016, dan hasil Rapat 
Koordinasi terbatas di Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 21 Juni 2016.
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Maka, Permentan No. 58/Permentan/PK.210/11/2015 tentang Pemasukan Karkas, Daging,  dan/atau Olahannya Ke Dalam 
Wilayah Negara Republik Indonesia Diganti dengan Permentan No. 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, 
Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang ditandatangani Tanggal 15 Juli 2016,  
Diundangkan Tanggal 19 Juli 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047).

Peraturan Menteri Pertanian No. 17/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu dari Negara atau Zona 
Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, didasari kebijakan paket ekonomi 9 dalam upaya mendorong pasokan dan harga daging 
sapi stabil dikarenakan kebutuhan daging sapi terus meningkat. Tahun 2016 butuh 674,69 ribu ton daging setara dengan 3,9 juta 
ekor sapi. Kebutuhan itu belum dipenuhi peternak lokal sehingga pemerintah melakukan kebijakan peningkatan populasi sapi, 
perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR) dan memperluas 
akses negara pemasok mengacu OIE sebagai organisasi kesehatan hewan.

Dalam hal tertentu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 17/2016 diterangkan bila terjadi bencana alam dan perlunya cadangan 
stok ternak nasional untuk stabilitas pasokan/harga sehingga daging sapi dan kerbau dapat masuk yang berasal dari negara 
yang sesuai ketentuan Perundang undangan (Permentan 17/2016). Sedangkan pemasukan ternak yang berasal dari zona, diatur 
dengan Peraturan menteri.

Untuk kecukupan pasokan kebutuhan daging secara nasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, maka impor 
daging kerbau (Alana) diijinkan bila dilakukan oleh BUMN yang mendapat penugasan menteri BUMN dan mempunyai rekomendasi 
oleh kementerian pertanian serta mendapat persetujuan impor dari kementerian perdagangan sebagai pelaksana pemasukan 
ternak dan atau produk hewan dalam hal tertentu. Persyaratan teknis dalam hal tertentu adalah negara asal dan unit usaha, cara 
penanganan produk hewan, kemasan label dan pengangkutan, serta masa penyimpanan sampai tiba di wilayah Negara Republik 
Indonesia. Daging berupa daging beku tanpa tulang dari karkas.

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK/Foot and Mouth Disease/Aphtae Epizooticae) adalah penyakit pada hewan berkuku genap (sapi/
kerbau) yang ditularkan oleh Rhinoviral dengan masa inkubasi 2-14 hari, penyakit eksotik. Merupakan Hama Penyakit Hewan 
Karantina Golongan I.
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Penetapan India sebagai Negara Asal Pemasukan dengan mempertimbangkan beberapa alasan bahwa India merupakan negara 
populasi sapi/kerbau terbesar di dunia (2015: 301,1 juta). Diakui sebagai negara yang menjalankan program pengendalian resmi 
PMK sesuai Chapter 8.8 Terrestrial Code ( (Resolution No. 18, tahun 2015). Atas dasar pertimbangan tersebut, maka proses 
penetapan India sebagai negara pengimpor daging melalui beberapa tahap yaitu: Pembentukan Tim komisi ahli Keswan Kesmavet 
dan karantina Hewan (SK Menteri Pertanian No. 8002/kpts/OT.0050/F/09/15) untuk melakukan penilaian kelayakan negara pada 
tanggal 28 September  sampai dengan 2 Oktober 2016) dengan hasil menetapkan bahwa pemasukan dari India dapat dilakukan 
dengan syarat daging kerbau beku, tanpa tulang (de bone), tanpa kelenjar (de-glanded), pH<6. Penunjukkan tim auditor Ditjen 
PKH dan komisi Ahli Keswan dan Kesmavet yang ditetapkan oleh SK Menteri Pertanian No. 1589/Kpts/OT.050/F/05/16 melakukan 
penilaian kelayakan unit usaha pada pengawasan dilakukan terhadap karkas, dan atau jeroan impor yang telah dilakukan tindakan 
karantina berupa pembebasan, dilanjutkan pengawasan oleh dokter hewan berwenang bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner 
dari jajaran Kementerian, Provinsi, dan/atau Kab/Kota sesuai kewenangannya sampai ke lapiasan masyarakat yang berperan 
melaporkan apabila ada dugaan penyimpangan terhadap peredaran daging dan/atau jeroan.

Pengawasan reguler per 4 bulan atau sewaktu-waktu dilakukan dengan pemeriksaan terhadap kondisi fisik karkas, daging jeroan 
dan/atau olahannya berupa organoleptik. Jika diperlukan dilakukan pengambilan sampel. Pemeriksaan kelengkapan berupa 
Sertifikat Veteriner dan Sertifikat Halal, Kemasan dan label (nama produk, nama dan nomor produsen, tanggal penyembelihan/ 
pemotongan/ produksi, jenis/kategori produk, serta tanda halal bagi yang mempersyaratkan), tempat penyimpanan dan alat 
angkut. Ada beberapa Opsi Kebijakan Tindakan Mitigasi Risiko dan Fasilitasi Perdagangan (OIE TAHC dan Perjanjian SPS), yaitu:
1. Negara bebas penyakit (country freedom from disease) – dengan atau tanpa vaksinasi untuk penyakit tertentu;
2. Zona bebas penyakit (zonal freedom from disease) – dengan atau tanpa vaksinasi;
3. Pembentukan kompartemen bebas penyakit (disease-free compartments); 
4. Pemasaran komoditi aman (marketing of safe commodities) dari negara-negara atau wilayah tertular (contohnya daging sapi) 

dimana negara atau zona bebas penyakit tidak tercapai.

Fakta tentang penyakit pada zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) adalah penyakit yang spesifik. Perbatasan di demarkasi 
dengan jelas. Populasi hewan di dalam zona harus terpisah secara jelas dengan populasi hewan di luar zona (status berbeda). 
Masuk ke dalam zona, termasuk untuk satwa liar yang peka, harus dikendalikan secara ketat. Hewan di dalam zona harus 
teridentifikasi dan teregistrasi.
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Surveilans yang konstan dan tindakan biosekuriti harus diaplikasikan (untuk penyakit yang dinyatakan bebas). Diterangkan, 
bahwa jika dalam suatu populasi di satu negara terinfeksi penyakit, ada zona bebas penyakit. Pengakuan OIE hanya ditujukan 
untuk PMK, BSE, CBPP dan AHS (yang lain: dideklarasilan sendiri). Setiap deteksi infeksi menyebabkan langsung kehilangan status 
yang diperoleh. Pemulihan status bisa terjadi antara 3 bulan dan 2 tahun. Pembentukan dan mempertahankan zona bebas 
penyakit adalah sulit, mahal dan menimbulkan dampak sosial.

Mitigasi Risiko ditujukan untuk Komoditi aman (safe commodities), Pendekatan berbasis komoditi (Commodity-based approach), 
Perdagangan berbasis komoditi (Commodity-based trade), Standar berbasis risiko (risk- based standard). Bab-bab spesifik 
dalam OIE TAHC merupakan referensi dari “komoditi aman”. Artikel-artikel merupakan rujukan bagi tindakan-tindakan mitigasi 
risiko untuk komoditi (ante mortem dan post mortem). Prosedur inaktivasi untuk sejumlah komoditi tertentu. Komoditi aman 
(safe commodity) adalah suatu komoditi yang dapat diperdagangkan tanpa membutuhkan tindakan-tindakan mitigasi risiko 
secara spesifik yang ditujukan terhadap suatu penyakit, infeksi atau infestasi tertentu dan terlepas dari status negara atau zona 
pengekspor untuk penyakit, infeksi atau infestasi tersebut. Pendekatan berbasis komoditi (commodity-based approach) adalah 
suatu pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) yang dapat digunakan untuk perdagangan yang aman dalam keadaan 
dimana status bebas penyakit sulit atau tidak tercapai (Modisane B.M. et al, 2013).

Pendekatan berbasis risiko mengacu pada Prinsip OIE TAHC menyatakan bahwa sejumlah komoditi hewan memiliki risiko penyakit 
yang berbeda-beda bergantung kepada penyakitnya. Sejumlah komoditi hewan tidak mengandung infektivitas yang bisa menulari 
hewan dan/atau manusia, sehingga aman untuk diperdagangkan atau digunakan. Sejumlah komoditi hewan lain bahkan dilarang 
untuk diperdagangkan atau digunakan, oleh karena mengandung infektivitas yang bisa menulari hewan dan/atau manusia. 
Pendekatan berbasis komoditi (commodity-based approach). Suatu pendekatan yang semakin menarik perhatian dunia.

Perdagangan berbasis komoditi (commodity-based trade) adalah suatu alternatif yang dapat digunakan secara sendiri atau 
dengan kombinasi untuk memastikan bahwa produksi dan pemrosesan dari suatu komoditi tertentu dikelola sedemikan rupa, 
sehingga potensi bahaya keamanan pangan dan kesehatan hewan dapat direduksi sampai tingkat risiko yang masih dapat diterima. 
Rekomendasi komoditi spesifik (Commodity specific recommendations) fokus pada sifat-sifat produk (kualitas, keamanan pangan) 
daripada status penyakit negara asal. Contoh: daging sapi tanpa tulang yang sudah dimaturasi secara tepat dan diuji pHnya 
(deboned, properly matured beef and pH tested) dianggap tidak akan menimbulkan ancaman bagi penularan PMK. Dalam hal ini 
sumber hewan dianggap terpisah atau independen dari risiko penyakit yang berasal dari daging (Rich K.M. and Perry B.D., 2009).
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Tindakan kombinasi mitigasi risiko menerangkan bahwa apabila prasyarat dalam mencapai negara atau zona atau kompartemen 
bebas penyakit tidak tercapai, maka opsi yang mungkin untuk diterapkan adalah melakukan tindakan-tindakan mitigasi risiko 
sebelum masuk ke dalam pasar regional atau internasional produk hewan. Suatu kombinasi yang sangat mungkin dilakukan 
adalah dengan cara menerapkan kompartementalisasi bersamaan dengan suatu tindakan mitigasi risiko, seperti Hazard Analysis 
Critical Control Points (HACCP) selama proses pra- dan pasca penyembelihan untuk menghasilkan suatu ‘komoditi aman’ untuk 
perdagangan.

Ada 3 (Tiga) Kombinasi mitigasi risiko yaitu: 
1. Mitigasi risiko pra-RPH, misalnya telah divaksin PMK selama paling kurang 2 (dua) kali, dipelihara selama 30 hari dalam 

kandang penampungan dlsbnya;
2. Mitigasi risiko di RPH, misalnya pemeriksaan ante dan post mortem, penerapan HACCP dlsbnya; dan
3. Mitigasi risiko selama dan setelah proses penyembelihan, misalnya pengawasan terhadap pelepasan tulang (deboning) dan 

kelenjar limfe (deglanding), pengwasan pH < 6,0 dan proses maturasi selama 24 jam, HACCP untuk memastikan tidak ada 
kontaminasi silang (cross contamination) dlsbnya.

HACCP (5 dari 7 elemen penting) meliputi Identifikasi & analisis bahaya potensial yang melekat pada sistem produksi, Kembangkan 
tindakan-tindakan yang memitigasi secara efektif masing-masing bahaya tersebut, Identifikasi ‘critical control points’ (CCPs) 
dimana pengendalian yang efektif dapat diaplikasikan, Kembangkan batasan yang masih dapat diterima untuk setiap CCPs, 
Monitoring dan rekording. Kombinasi pendekatan HACCP & CBT meliputi Integrasi manajemen risiko untuk keamanan pangan & 
penyakit hewan (pendekatan ‘farm-to-fork’ untuk risiko sanitary) fasiltasi perdagangan. CCPs menyediakan titik-titik manajemen 
risiko yang jelas diidentifikasi yang relatif mudah untuk desain, audit & sertifikasi sesuai waktu nyata (real time). Hasil pendekatan 
“nilai suplai” (value chain) terhadap manajemen risiko sanitary menjadi lebih mungkin untuk dilakukan.

Tindakan mitigasi risiko PMK dinilai dari daging sapi tanpa tulang (deboned beef) dianggap sebagai suatu komoditi sangat 
‘aman’ dalam kaitannya dengan PMK yang dijelaskan dalam suatu publikasi ilmiah (Thomson G.R. et al, 2009) dan dalam suatu 
laporan yang disusun mewakili OIE (Paton D.J. et al, 2010). Sejumlah tindakan mitigasi risiko dapat diaplikasikan selama produksi, 
prosesing, transportasi dan penyimpanan, seperti memastikan tidak terkontaminasi setelah dilakukan inaktivasi atau prosesing 
daging dan susu di unit yang telah disetujui. Perlakuan terhadap produk hewan seperti pada proses-proses tertentu seperti 
pengalengan (canning), pemasakan menyeluruh dengan mempertahankan temperatur 70°C atau lebih selama minimum 30 
menit, atau pengawetan (curing) dengan pengeringan dan penggaraman, kesemuanya dapat diterima sebagai cara-cara efektif 
untuk menghancurkan virus PMK dalam daging (Artikel 8.8.31.).
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Oleh karena itu tidak ada alasan mengapa daging dan produk daging yang telah mendapatkan perlakuan seperti yang 
disampaikan di atas tidak dapat diekspor terlepas dari status PMK negara asal (Thomson G.R. and Penrith M.L., 2015). Komoditi 
aman (Artikel 8.8.22. OIE Code): daging tanpa tulang, telah dilepaskan limpfoglandulanya (deboned and deglanded meat) yang 
telah melalui maturasi pada temperatur > 20 C selama minimum 24 jam dan diuji pHnya < 6,0 di tengah-tengah otot longissimus 
dorsi. Dalam hal pengamanan terhadap importasi produk hewan dari India, Pemerintah hanya mengizinkan pemasukan daging 
kerbau beku tanpa tulang sebagai ‘komoditi aman’ seperti yang dipersyaratkan OIE.

Perdagangan daging sapi/kerbau dari negara/zona tertular PMK (Artikel 8.8.22 OIE Code.) diperbolehkan jika vaksinasi sistematik 
sapi/kerbau (2x dan &#60;12 bulan &#62;1 bulan) sebelum dipotong. Radius 10 km tidak ada PMK selama 30 hari terakhir. 
Transportasi dibersihkan & didisinfeksi. RPH ekspor yang telah disetujui. Ante- dan post mortem dengan hasil baik. Karkas tanpa 
tulang (deboned carcasses) dengan proses maturasi (&#62;2°C, 24 jam pH &#60;6 di otot longissimus dorsi). Tindakan karantina 
terhadap pemasukan daging kerbau (Alana) dari India ke Indonesia sesuai Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor: 
1237/KPTS/KR.140/L/8/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tindakan Karantina terhadap Pemasukan Karkas, Daging Dan/Atau 
Jeroan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, menegaskan bahwa Khusus untuk daging dari zona atau negara yang 
memiliki program pengendalian resmi PMK, dilakukan:Pemeriksaan fisik daging terhadap pemenuhan spesifikasi teknis yaitu 
hanya deboned dan deglanded yang dapat masuk ke Indonesia, Pemeriksaan pH dan Pengambilan sampel untuk uji PMK. Jika 
persyaratan karantina dipenuhi, dan hasil TKH dinyatakan sanitasinya baik, kemasannya utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak 
terkontaminasi, dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia, maka dilakukan pembebasan.  Hal tersebut 
mendukung percepatan arus barang di pelabuhan program Indonesia Single Windows paket kebijakan ekonomi 9.
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