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Perihal : Registrasi Ulang Pengguna Jasa Karantina

Kepada Yth
Kepa la Balai Besa rIBa lailStasiu n Kara ntina Pe rta nian
di

Seluruh lndonesia

Menindaklanjuti upaya Barantan dalam melakukan penataan profrling pengguna jasa
karantina berdasarkan tingkat kepatuhan sebagai refleksi penerapan Permentan 05
tahun 2017 sekaligus menyelaraskan dengan program lndonesia Single Risk
Management (ISRM) INSW, bersama inidisampaikan heberapa halsebagai berikut :

1. Pengguna jasa karantina akan ditakukan penataan kembali dengan memberikan
akses tunggal kepada pengguna jasa karantina disetiap UFT, sehingga tidak ada
lagi pemisahan antara pengguna jasa karantina hewan dan pengguna jasa
karantina tumbuhan.

2. Untuk itu pengguna jasa karantina diminta melakukan registrasi kembali profil
perusahaan masing-masing dengan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan
yang dibutuhkan sebagai pemenuhan aspek legalitas. Proses registrasi dilakukan
secara on line melalui http://iqfast.karantina,pertanian.qo.id. Selanjutnya Sistem
Barantan akan memberikan kode akses untuk penggunaan ppK on iine.-

3. Pengguna jasa karantina akan dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu Pemilik dan
pihak yang diberi kuasa (PPJIVEMKL dsb) sehingga memudahkan Barantan
dalam melakukan profiling atas tingkat kepatuhan plngguna iasa dilingkup UpT
masing-masing sekaligus memudahkan dalarn melakukin triceablity pengguna
jasa karantina. Regis-trasi hanya dapat dilakukan oleh Pemilik, sedangkan-fiinaf
yang diberi kuasa akan di daftar"kan oleh pemilik dengan menyampiikan pula
dokumen kerjasama yang ada.

+ fgtlksanaan registrasi dapat dimr.rlai pada hari Selasa tanggal 21 November
2017 dan akan diberlakukan secara penuh pada tanggal 1- Desember 2017
p9rygmaan dengan penerapan lQFast dan respon barl- karantina pada portal
INSW. Untuk mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi, diminta agar Saudara
dapat menugaskan petugas Adminlstrator lQFlst uniuk melakukai koordinasi
dengan Pusat Kepatuhan, Kerjasama dan lnformasi.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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Tgmbusan Yth. :

1. Bapak Menteri Pertanian Rl (sebagai laporan)
2. Para Pejabat Eselon lldi lingkungan Badan Karantind


