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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena senantiasa memberikan 

nikmat-Nya, sehingga penyusunan Modul Kelayakan Dasar Unit Pengolahan Ikan 

untuk Taruna dan Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku dapat 

terselesaikan. 

Modul ini disusun untuk memenuhi satu standar kompetensi yang diberikan 

pada Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku Program Studi Pengolahan Hasil Laut 

Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021. 

Dengan membaca Modul ini, penyusun berharap dapat membantu para 

taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku dalam memahami 

materi pelajaran Kelayakan Dasar Unit Pengolahan Ikan, kiranya Modul ini dapat 

memperkaya pengetahuan tentang materi yang diajarkan. 

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua 

sehingga penyusunan Modul ini dapat terselesaikan. Untuk itu kami selalu 

menantikan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi perbaikan 

dalam penyusunan Modul ini. 

 

Ambon, 08 Maret 2021 

Penyusun 

 

 

 

 

 



Petunjuk Penggunaan Modul 

 

Modul ini berisikan tentang Kelayakan Dasar Unit Pengolahan Ikan. Modul 

terdiri dari tiga kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pertama berisi uraian 

tentang kompetensi dan sub kompetensi, pembelajaran yang berisi setiap materi 

dari Kelayakan Dasar Unit Pengolahan Ikan. Setiap Pembelajaran yaitu penugasan, uji 

tes formatif dan tes sumatif. 

Untuk membantu taruna dan taruni dalam menguasai kemampuan dalam 

proses pembelajaran mata kuliah Kelayakan Dasar Unit Pengolahan Ikan, materi yang 

terdapat dalam modul ini mencakup ; 

A. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup kelayakan dasar pada unit 

pengolahan ikan   

1. Pengertian dan ruang lingkup kelayakan dasar 

2. Prinsip-prinsip kelayakan dasar unit pengolah ikan 

B. Menerapkan cara berproduksi yang baik (GMP) 

1. Pengertian dan ruang lingkup cara berproduksi yang baik (GMP) 

2. Penerapan aspek cara pengolahan yang baik (GMP) pada unit pengolah 

ikan 

3. Metode pengembangan GMP dan membuat manual GMP 

C. Menerapkan sanitasi dan higyene (SSOP) di unit pengolahan i 

1. Pengertian dan perencanaan SSOP  

2. Penerapan 8 kunci SSOP  

3. Membuat manual SSOP 

D. Menerapkan persyaratan kelayakan dasar lainnya (other pre requisite 

program) 

1. Pengertian dan ruang lingkup kelayakan dasar lainnya 

2. Prosedur verifikasi 

3. Approved Supplier  

4.  Audit internal dan eksternal  

5. Program kalibrasi 

6. Pelatihan/training  

7. Prosedur pengaduan konsumen (consumer complain) 

8. Prosedur penarikan produk (product recall) 

9. Ketertelusuran (traceability) 

 

 

 

 

 

 

 



Glosarium 

Sanitation standard operating procedures (SSOP) Adalah : Prosedur 

untuk memelihara kondisi sanitasi/kebersihan UPI yang berhubungan dengan 

seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang dihasilkan memenuhi 

persyaratan mutu dan keamanan 

Prosedur Penerapan SSOP 

a. Analisis Sistem Dan Prosedur Kerja 

b. Analisis Tugas 

c. Analisis Prosedur Kerja 

Prinsip Yang Harus Diperhatikan Analisis Prosedur Kerja 

a. Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban 

pengawasan 

b. Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya 

c. Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu 

d. Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya 

e. Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan 

f. Harus ada pengecualian yang seminimum-minimumnya terhadap 

peraturan 

g. Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu 

h. Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi yang 

berubah 

i. Pembagian tugas tepat 

j. Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan yang 

dilakukan 

k. Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan yang sebaik-baiknya 

l. Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan 

dengan memperhatikan tujuan 

m. Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yang minimum 

n. Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya 

Delapan Kunci Persyaratan Sanitasi  

NSHATE (1999) mengelompokkan prinsip-prinsip sanitasi untuk 

diterapkan dalam SPO Sanitasi menjadi 8 Kunci persyaratan Sanitasi, 

yaitu :  

 

 



a. Kunci 1. Keamanan air  

b. Kunci 2. Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dgn 

bahan pangan  

c. Kunci 3. Pencegahan kontaminasi silang  

d. Kunci 4. Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet  

e. Kunci 5. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan  

f. Kunci 6. Pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin 

yang benar  

g. Kunci 7. Pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat 

mengakibatkan kontaminasi  

h. Kunci 8. Menghilangkan hama dr unit pengolahan  
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KEGIATAN BELAJAR 1 
 

1. MENJELASKAN PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KELAYAKAN DASAR PADA 
UNIT PENGOLAHAN IKAN 

1.1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KELAYAKAN DASAR 
Menjamin   keamanan   pangan   dalam rangka   melindungi   kesehatan   

masyarakat dan   meningkatkan   pertumbuhan   ekonomi  merupakan   tantangan   
besar   bagi   negara maju maupun negara berkembang. Berbagaibentuk   upaya   
untuk   memperkuat   sistem keamanan   pangan   telah   dilakukan   oleh banyak  
negara,  terutama  dalam  mencegah dan  mengurangi  penyakit  yang  disebabkan 
oleh  pangan.  Selain  itu,  kepedulian  terhadap  kesehatan masyarakat terus 
meningkat seiring dengan   banyaknya   pemberitaan   mengenai produk  pangan  
yang  terkontaminasi  cemaran mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan 
manusia.  Pada  kenyataannya  cemaran  dapat terjadi  di  sepanjang  rantai  pangan,  
dimana keberadaan  cemaran  dalam  pangan  mungkin ada    akibat    dari    
kontaminasi    lingkungan. Tahapan  produksi Menurut  Sulistijowati,  dkk (2011),  
produk  perikanan  merupakan  salah satu   jenis   pangan   yang   perlu      mendapat 
perhatian  terkait  dengan  keamanan  pangan. Mengingat  di  satu  sisi,  Indonesia  
merupakan negara   maritim   terbesar   di Asia   Tenggara sehingga     sektor     
perikanan     memegang peranan  penting  dalam  penyediaan  lapangan kerja,    
sumber    pendapatan    nelayan    dan sumber  devisa  negara.  Namun  di  sisiyang 
dimaksud adalah sejak dari pengadaan bahan baku,    proses,    pengolahan,    
pengemasan, transportasi hingga penyimpanan lain,  produk  perikanan  dapat  
menjadi media  perantara  bagi  bakteri  patogen  dan parasit     yang     dapat     
menginfeksi     dan menyebabkan  penyakit  pada  manusia.   

Oleh karena    itu    jelaslah    bahwa    kemananan pangan  harus  menjadi  
perhatian  mendasar bagi    kesehatan    publik    dan    mendukung kepentingan   
perdagangan/ekspor.   Dengan demikian  produk  perikanan  perlu  ditangani  
dengan   benar   dari   hulu   ke   hilir   melalui penerapan good  practicedi  setiap  lini  
untuk menjamin mutu dan keamanannya. Dalam    Undang-Undang    Nomor    7  
Tahun  1996  tentang  Pangan  dan  Undang-Undang   Nomor   45   Tahun   2009   
tentang Perikanan     serta     Peraturan     Pemerintah Nomor  28  tahun  2004  
tentang  keamanan mutu  dan  gizi  pangan  telah  ditetapkan  agar produk pangan 
dalam hal ini hasil perikanan yang  dipasarkan  untuk  dikonsumsi  manusia harus    
memenuhi    persyaratan-persyaratan yang  ditetapkan  sehingga  dapat  menjamin 
kesehatan    manusia. Di    bidang    perikanan untuk menjamin mutu dan keamanan 
produk perikanan,   sesungguhnya   Indonesia   telah mewajibkan   rantai   pasok   
perikanan   wajib menerapkan  sistem  mutu  melalui  Program  Manajemen      Mutu      
Terpadu      (PMMT) berdasarkan   konsep   HACCP   sejak   tahun 1998,  namun  
kenyataanya  masih  terdapat produk  perikanan  yang  ditolak  di  Amerika Serikat.     
Hasil     penelitian     Rinto dalam Rahmawaty,     dkk     (2014)     menunjukkan 
terdapat   146   kasus   penolakan   dari   FDA(Food  and  Drug  Administration).  
Sebanyak 64%  kasus  penolakan  disebabkan  adanya bakteri    patogen    maupun    
toksin    yang dihasilkan  seperti  histamin,  26%  disebabkan filthy,  6%  disebabkan  
residu  kimia,  dan  4% disebabkan misbranding. Dari contoh kasus di atas, maka 
untuk mengurangi  atau  menekan  kerugian  yang ada  seyogyanya  Industri  
Pengolahan    Ikan yang      merupakan      kegiatan      ekonomi menggunakan  unit  
pengolahan  ikan  sebagai tempat    untuk    mengolah    ikan    dengan menggunakan   
peralatan   penanganan   dan pengolahan  ikan,  sehingga  menjadi  produk dengan  
nilai  yang  lebih  tinggi  wajib memiliki dan      menerapkan      sistem majamenen 



keamananan  pangan  yang  mencakup Good Manufacturing   Practices (GMP), 
Standard Sanitation  Operating  Procedure (SSOP)  dan Hazard    Analysis    Critical    
Control    Point (HACCP)     dimana     Sertifikat     Kelayakan Pengolahan   Ikan   
menjadi   jaminan   bahwa Unit   Pengolahan   Ikan   baik   yang   di   laut maupun  di  
darat  telah  menerapkan  prinsip-prinsip  penanganan  dan  pengolahan  yang tepat 
dan benar.II.Unit  Pengolahan  Ikan  Wajib  Memiliki Sertifikat Pengolahan Ikan 
(SKP)Semua  industri  pengolahan  ikan  dari skala  besar, menengah,  kecil  sampai  
rumah tangga  harus  memiliki  Sertifikat  Kelayakan Pengolahan   (SKP),   dimana   
hal   ini   untuk mendorong        pengusaha        menjalankan usahanya  secara  
higienisserta  melindungi konsumen   agarterhindar   dari   makanan olahan    ikan    
menggunakan    bahan-bahan berbahaya.     Sebagaimana     penyampaian Direktur       
Jenderal       Pengolahan       dan Pemasaran   Hasil   Perikanan   (P2HP)   Saut 
Hutagalung,  bahwa  sampai  dengan Tahun 2013 tercatat jumlah usaha pengolahan 
ikan di  Indonesia  sebanya  63.887  unit  terdiri  dari 917  unit  skala  menengah-
besar  dan  62.272 unit  skala  kecil.  Ditambahkan  oleh  Dirjen P2HP  sampai  dengan    
bulan  April  2015 jumlah  SKP  yang  telah diterbitkan  sebanyak 3.022  sertifikat  
terdiri  atas    2.906  sertifikat untuk  UPI    skala  menengah-besar  dan  116 sertifikat     
untuk     UPI     skala     mikro-kecil (http//www.harianjogja.bisnis.com.     

Sertfikat Kelayakan   Pengolahan   Gratis   bagi   2.000 UKM-Bisnis.com 
Kewajiban   setiap   Unit   Pengolahan   Ikan untuk   memiliki   Sertfikat   Penglahan   
Ikan sebagaimana  diamanatkan  dalam  beberapa regulasi pemerintah sebagai 
berikut : a.Undang-Undang    Nomor  45  tahun  2009 tentang   Perikanan   Pasal   20   
ayat   (3)  setiap        orang        yang        melakukan penanganan  dan  pengolahan  
ikan  wajib memenuhi  dan  menerapkan  persyaratan kelayakan     pengolahan     
ikan,     sistem jaminan    mutu    dan    keamanan    hasil perikanan,   dan   ayat   (4)   
bahwa   setiap orang     memenuhi     dan     menerapkan persyaratan  kelayakan  
pengolahan  ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); b.Peraturan  Pemerintah  
Nomor  28  Tahun 2004  tentang  Keamanan,  Mutu,  dan  Gizi Pangan,  Pasal  2  ayat  
(1)  Setiap  orang yang       bertanggung       jawab       dalam penyelenggaraan   
kegiatan   pada   rantai pangan  yang  meliputi  proses  produksi, penyimpanan,        
pengangkutan        dan peredaran     pangan     wajib     memenuhi persyaratan   
sanitasi   sesuai   ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan ayat        (2)        
Persyaratan        sanitasi sebagiamana   diamaksud   ayat   1   diatur lebih      lanjut      
oleh      Menteri      yang bertanggung  jawab  di  bidang  kesehatan yang   meliputi   
antara   lain:   a)   sarana dan/atau  prasarana;  b)  penyelenggaraan kegiatan; 
c.Peraturan      Menteri      Kelautan      dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 Tentang 
Sistem   Jaminan   Mutu   dan   Keamanan Hasil Perikanan, Pasal 5 ayat (3) Sertifikat 
penerapan     HACCP     dapat     diberikan kepada   Unit   Pengolahan   Ikan   apabila 
telah terdapat SKP dan telah menerapkan konsepsi   HACCP,   dan   ayat   (4)   SKP 
diterbitkan oleh Dirjen P2HP sebagai hasil pembinaan   terhadap   UPI   yang   telah 
menerapkan     GMP     dan     memenuhi persyaratan SSOP; d.Keputusan      Menteri      
Kelautan      dan PerikananNomor    52A/Kepmen-KP/2013 Tentang  Persyaratan  
Jaminan  Mutu  dan Kemanan  Pangan  Hasil  Perikanan  Pada Proses     Produksi,     
Pengolahan     dan Distribusi    dalam    Pejelasan    Point    (F) disebutkan  Unit  
Pengolahan  Ikan  (UPI) harus     memiliki     sistem     manajamen keamananan   
panganyang   mencakup Good   Manufacturing   Practices (GMP), Standard  
Sanitation  Operating  Procedure (SSOP)   dan Hazard   Analysis   Critical Control         
Point(HACCP)         dan merapkannya. 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) merupakan suatu sistem 
yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengontrol  setiap tahapan proses yang 



rawan terhadap resiko bahaya signifikan, terkait dengan ketidakamanan pangan 
(Mayes 2001 ). Menurut Otwell (2001), sistem HACCP menggunakan pendekatan 
yang sistematis terhadap identifikasi bahaya dan pengukuran yang spesifik terhadap 
pengendalian untuk menjamin keamanan pangan. Pengukuran pada tindakan 
pencegahan terhadap resiko bahaya harus diuraikan secara detail. Sistem HACCP ini 
menekankan pelaksanaan perekaman yang cermat terhadap semua proses, sehingga 
merupakan sistem dokumentasi yang dapat memberikan informasi bahwa semua 
resiko bahaya pada sistem operasi berada dibawah kontrol. 

Menurut Mayes (2001) alasan utama pembuatan dan penerapan sistem 
HACCP dalam industri pangan adalah: 

1. Meningkatnya tuntutan konsumen atas keamanan pangan (food safety) 
2. Pengujian pada produk akhir (end product inspection) sudah tidak 

mampu memenuhi kebutuhan konsumen 
3. Adanya pendekatan baru yang berdasarkan atas tindakan pencegahan 

(preventive measure), pengawasan selama proses (in process 
inspection) dan semakin dominannya peranan perusahaan dalam 
pengawasan mutu secara mandiri (self regulatory quality control). 
 

Prinsip HACCP 
Secara umum, program HACCP didasarkan pada tujuh prinsip yang 

dikembangkan oleh  NACMCF (National Advisory Comittee on Microbiological 
Criteria for Foods). Ketujuh prinsip tersebut adalah ( Mayes 2001 ): 
1. Melakukan suatu analisis bahaya (hazard analysis) dengan mengidentifikasi dan 

menginventarisasi bahaya-bahaya terhadap keamananan  produk pangan yang 
dapat terjadi dalam proses produksi serta tindakan-tindakan pencegahan yang 
diperlukan untuk mengendalikan bahaya atau resiko potensial yang 
membahayakan. 

2. Mengidentifikasi titik pengendalian kritis (Critical Control Point). CCP adalah 
tahapan dari prosedur dimana pengendalian dapat diterapkan dan bahaya bagi 
keamanan produk makanan itu dapat dicegah, dihilangkan, atau dikurangi. 

3. Menetapkan batas-batas kritis (Critical limit) untuk dapat dilakukan tindakan-
tindakan pencegahan terhadap resiko bahaya pada setiap CCP. Suatu batas kritis 
adalah nilai maksimum atau minimum yang harus dikendalikan pada setiap CCP. 

4. Melakukan pemantauan (monitoring) yang terdiri atas aktivitas pengamatan, 
pengukuran atau pengujian yang dilakukan untuk menilai apakah suatu CCP 
berada dalam batas-batas kritis yang ditetapkan atau tidak. 

5. Melakukan tindakan korektif dan pencegaan yang diperlukan. Program HACCP 
harus mencakup prosedur tindakan korektif dan/atau preventif untuk 
menghindari pemusnahan produk dari ketidaksesuaian serta melakukan 
perbaikan atau korektif dengan mencari akar-akar penyebab masalah dan 
memperbaikinya. 

6. Melakukan verifikasi ulang terhadap rencana HACCP secara regular dan periodik 
untuk melihat apakah sistem efektif sesuai dengan rencana awal dan jika 
memungkinkan rencana-rencana dapat dimodifikasi untuk mencapai tujuan 
keamanan produk. 

7. Mendokumentasikan catatan-catatan untuk mengembangkan suatu prosedur 
pengendalian catatan yang efektif, konsisten dan dapat diandalkan harus 
diperoleh selama operasi program HACCP dan harus selalu tersedia untuk 
penggunaan dan tinjauan manajemen. 

 



KELAYAKAN DASAR SUATU SISTEM UNIT PENGOLAHAN 
 

Menurut Otwell (2001), sistem HACCP sebagai suatu sistem pengendalian 
mutu tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus diunjang oleh faktor-faktor lain yang 
menjadi dasar dalam menganalisis besar kecilnya resiko terjadinya bahaya. Faktor 
penunjang yang menjadi prasyarat (pre-requisite) keefektifan penerapan program 
HACCP sebagai sebuah sistem pengendalian mutu  adalah terpenuhinya persyaratan 
kelayakan suatu sistem unit pengolahan, yang meliputi: 
a. Cara berproduksi yang baik dan benar (Good Manufcturing Practices – GMP), 

meliputi persyaratan bahan baku, bahan pembantu, bahan tambahan makanan, 
persyaratan produk akhir, penanganan, pengolahan, perwadahan atau 
pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi. 

b. Prosedur operasional standar sanitasi (Sanitation standard operating procedure 
– SSOP), meliputi persyaratan kondisi fisik sanitasi dan higienis fisik perusahaan 
atau unit pengolahan, sanitasi dan kesehatan karyawan dan prosedur 
pengendalian sanitasi. 

 

 
 



 
Apa yang paling ditakuti oleh industri pangan ? 

 
 

ISU KEAMANAN PANGAN PADA PRODUK PERIKANAN 

 
 
 
 
 



PERMASALAHAN LAIN 

 
 
 

Jaminan Mutu & Keamanan Hasil Perikanan 

 Terjaminnya keamanan hasil perikanan  tergantung pada peranan dan 

tanggung jawab pemerintah, sebagai fasilitator, pembimbing dan pengawas 

dan produsen hasil perikanan sebagai pelaku utama (produsen bahan baku, 

pelaku usaha, distributor, pengecer maupun jasa boga)  serta  konsumen 

 Sinergi ketiganya  akan mewujudkan keamanan hasil perikanan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. Regulasi Keamanan Pangan Nasional 
UU PANGAN NO. 18/2012 

 Produk sumberhayati perikanan dan perairan secara eksplisit telah 
dimasukan sebagai pangan. 

 Pasal 68 ayat 3 menjelaskan bahwa : Petani, Nelayan, Pembudidaya 
ikan dan Pelaku Usaha Pangan wajib menerapkan norma, standar, 
prosedur dan kriteria keamanan pangan. 

 
UU Perikanan No.31/2004 rev. No.45/2009, Pasal 20-21 

 Pasal 20 
Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi 
persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem Jaminan mutu dan 
keamanan hasil perikanan. 

 Pasal 21 
Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan 
dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah RI harus 
melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia 

Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2015 
Tentang Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan 
Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan 

1. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar Bahan Baku;  
2. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar higienis, 

teknik penanganan, dan teknik pengolahan;  
3. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar mutu produk;  
4. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar sarana dan 

prasarana;  
5. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar metode 

pengujian;  
6. Pengendalian Mutu;  
7. Pengawasan Mutu; dan  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMEN KP NO.  PER.19/MEN/2010, tentang Pengendalian Sistem Jaminan 
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan 

 
BAB II 

TANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN 
Pasal 4  : 

Menteri memberikan kewenangan Kepada Kepala Badan sebagai Otoritas 
Kompeten untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan 
hasil perikanan 

Pasal 5 ayat 3 : 
Sertifikat Penerapan HACCP diberikan kepada UPI apabila telah memiliki 
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan telah menerapkan konsepsi HACCP 

Pasal 5 ayat 4 : 
SKP diterbitkan oleh Direktur Jenderal P2HP sebagai HASIL PEMBINAAN  
terhadap UPI yang telah menerapkan GMP dan SSOP  

Pasal 5 ayat 5 : 
HC diberikan apabila UPI konsisten dalam memenuhi persyaratan PENERAPAN 
HACCP 
 

BAB III 
SERTIFIKASI 

Pasal 16 ayat 3 : 
Sertifikat  CBIB diterbitkan oleh Kepala UPT lingkup Ditjen Budidaya  atau  
Kepala Dinas  atas nama Otoritas Kompeten 

Pasal 16 ayat 4 : 
Sertifikat  CPIB pada kapal penangkap atau pengangkut  ikan diterbitkan oleh 
Kepala Pelabuhan Perikanan  atau  Kepala Dinas  atas nama Otoritas 
Kompeten 

Pasal 16 ayat 5 : 
Sertifikat  CPIB pada tempat pengumpulan, suplier, atau unit distribusi 
diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Badan,  Kepala Dinas atau pihak 
ketiga yang berkompeten  atas nama Otoritas Kompeten 
 



Pasal 16 ayat 6 : 
Sertifikat Penerapan HACCP diterbitkan oleh Kepala Badan selaku Otoritas 
Kompeten 

Pasal 16 ayat 7 : 
HC dalam pelaksanaannya diterbitkan oleh Kepala UPT di lingkungan Badan, 
Pimpinan Laboratorium atau pihak ketiga yang berkompeten atas nama Otoritas 
Kompeten  

 
 

SOAL LATIHAN : 
1. Jelaskan pendapat anda tentang mengapa harus ada regulasi 

pemerintah terhadap standar mutu produk perikanan ! 
2. Sebutkan dan jelaskan regulasi pemerintah terkait dengan standat 

mutu perikanan di Indonesia! 
3. Jelaskan menurut pendapat anda mengapa pemerintah 

mengeluarkan untuk setiap peruisahaan yang bergerak di bidang 
perikanan harus memiliki sertifikat kelayakan usaha di bidang produk 
perikanan! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN BELAJAR 1.2. 

 

1.2. PRINSIP-PRINSIP KELAYAKAN DASAR UNIT PENGOLAH IKAN 

 

Kemunduran Mutu Ikan 

Segera setelah ikan mati, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang 

mengarah kepada terjadinya pembusukan, yang disebabkan : Aktivitas Enzim, 

Kimiawi Dan Bakteri  

Aktivitas enzim  (autolysis) :  

Proses penguraian protein dan lemak oleh enzim (protease dan lipase)                  

perubahan rasa (flavor), bau (odor), rupa (appearance) dan tekstur (texture).  

Aktivitas kimiawi : 

terjadinya oksidasi lemak daging oleh oksigen Oksigen yang ada di udara 

mengoksida lemak daging ikan tengik (rancid) 

Aktivitas bakteri  

Dipicu oleh terjadinya kerusakan komponen dalam tubuh ikan karena aktivitas 

enzim  dan aktivitas kimia pertumbuhan bakteri pada tubuh ikan 

Faktor yang Mempengaruhi Kemunduran Mutu Ikan 

 Cara/alat penangkapan 

 Cara penanganan 

 Reaksi ikan menghadapi kematian 

 Jenis dan ukuran ikan 

 Keadaan fisik sebelum mati 

 Suhu lingkungan 

Proses perombakan  pada ikan terdiri dari 3 tahap : 

1. Tahap Pre rigor  

 Mutu dan kesegaran bahan pangan sama seperti ketika masih hidup  

 Terlepasnya lendir (glukoprotein dan musin) dari kelenjar bawah kulit  

2. Rigor 

 Bahan pangan memiliki kesegaran dan mutu seperti ketika masih 

hidup,namun kondisi tubuhnya secara bertahap menjadi kaku (berubah dari 

elastis menjadi kaku) 

 Akibat perubahan kimia yang kompleks (sirkulasi darah berhenti, suplai 

oksigen berkurang   glikogen berubah menjadi asam laktat 



 pH ikan menurun, jumlah ATP menurun, kekenyalan menurun 

 

3. Tahap Post Rigor 

 Ikan masih segar, namun proses pembusukan daging ikan telah dimulai 

 Kondisi isi kembali elastis  

Tahapan Perubahan Sejak Ikan Mati Menjadi Busuk 

Diklasifikasikan menjadi 3 tahap : 

A. Tahap I 

 Perubahan : 

 ATP dan Kreatin Fosfat (menurun) 

 Glikogen asam laktat  (proses glikolisa) 

 Aktivitas enzim ATP-ase dan Kreatinfosfokinase meningkat 

 Terjadi antara 1 – 7 jam setelah ikan mati 

 Tergantung jenis ikan 

B. Tahap II 

Daging menjadi lebih keras/ kaku Terjadi penggabungan protein aktin dan 

protein miosin mejadi protein aktomiosin 

C. Tahap III 

Daging menjadi lunak secara perlahan Bakteri mulai berkembang 

 

 



  

 

Histamin 

 Indikator utama keracunan scombrotoxin (toxin yang dihasilkan ikan 

Scombroidae) 

 Komponen amin biogenik (bahan aktif yang diproduksi secara biologis melalui 

dekarboksilasi asam amino/histidin bebas) 

 Proses dekarboksilase melalui 2 cara : autolisis (aktivitas enzim histidine 

decarboxylase/HDC) dan aktivitas bakteri (Enterobacteriaceae dan 

Bacillaceae) 

Pembentukan Histamin 

 



Prinsip penanganan ikan 

   

c. Penurunan Suhu Ikan (Lowering temperature/slurry ice) 

 Pendinginan dilakukan dengan cara memberikan es (pengesan) 

 Pengesan dilakukan dengan memasukkan hancuran es kedalam isi perut 

terlebih dahulu, kemudian ikan tuna direndam dalam air laut yang telah 

diberi es (air laut : es = 1 : 2) antara 6-12 jam. 

 Pindahkan ikan ke dalam palka yang berisi es curai pada bagian dasar dan 

ditutup dengan es curai secukupnya serta dihindari penumpukan ikan 

yang terlalu tinggi. 

d. Penyimpanan Ikan 

 

Cara Yang Sederhana Dan Murah Menghambat Kemunduran Mutu Ikan Dengan Suhu 

Rendah /Penges-An 

 Es adalah medium yang ideal, karena : 

 Mempunyai kemampuan pendinginan yang besar 

 Tidak berbahaya/ merusak ikan 



 Cepat mendinginkan ikan 

 Cairan es dapat membersihkan lendir, darah, dan kotoran lain 

 Ikan tetap basah/ tidak kering 

 

 

 

TUGAS : 

1. Jelaskan menurut pendapat anda bagaimana terjadi proses ikan mengalami 

kemunduran mutu ! 

2. Jelaskan bagaimana proses atau cara menangani proses kemunduran mutu 

ikan! 

 

 

 

 



KEGIATAN BELAJAR 2 

 

2. MENERAPKAN CARA PERPRODUKSI YANG BAIK (GMP) 

2.1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP CARA BERPRODUKSI YANG BAIK (GMP) 

Good Manufacturing Practices (GMP) Adalah : Cara/teknik berproduksi yang 

BAIK dan  BENAR untuk menghasilkan produk yang MEMENUHI PERSYARATAN  mutu 

dan keamanan.  

Faktor Yang Perlu Diperhatikan Dalam GMP 

1. Seleksi Bahan Baku 

2. Penanganan Dan Pengolahan 

3. Bahan Pembantu 

4. Bahan Kimia 

5. Pengemasan 

6. Penyimpanan 

7. Distribusi 

   

   



 

   

   

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN BELAJAR 2.2. 

 

2.2. PENERAPAN ASPEK CARA PENGOLAHAN YANG BAIK (GMP) PADA UNIT 

PENGOLAH IKAN 

 

Pengelompokan Teknologi Hasil Perikanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  SUHU RENDAH 

2.  SUHU TINGGI 

3.  PENGERINGAN 

6.  LAIN-LAIN 

4.  FERMENTASI 

5.  PENGASAPAN 

 Pendinginan 

 Pembekuan 

 Pengalengan 

 Perebusan 

Pengasinan dan 

pengeringan 

Terasi, peda, 

bekasam, dll 

Ikan asap, ikan kayu, 

dll 

Kerupuk, fish jelly 

produk, dll. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



KEGIATAN BELAJAR 2.3. 

 

2.3. Metode Pengembangan Gmp Dan Membuat Manual GmpMenyusun Manual 

Rencana HACCP 

1   Pembentukan Tim HACCP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   Deskripsi Produk 

 

 

 

 

 

 



2   Lanjutan.... 

 

 

3   Diagram Alir 

 

4   Tabel Analisa Bahaya 

 



5   Identifikasi CPP 

 

 

5 Lanjutan.... 

 

 

 

 



6 Pengendalian CPP 

 

 

7   Persyaratan Dasar (GMP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN BELAJAR 3 

 

3. Menerapkan Sanitasi dan Higyene (SSOP) di Unit Pengolahan 

3.1. Pengertian Dan Perencanaan Ssop 

A. Pengertian SSOP 

Sanitation standard operating procedures (SSOP) Adalah : Prosedur 

untuk memelihara kondisi sanitasi/kebersihan UPI yang berhubungan 

dengan seluruh fasilitas produksi untuk menjamin produk yang 

dihasilkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan 

 

B. Prosedur Penerapan SSOP 

1. Analisis Sistem Dan Prosedur Kerja 

Analisis Sistem Dan Prosedur Kerja Adalah Kegiatan 

Mengidentifikasikan Fungsi-fungsiutama Dalam Suatu Pekerjaan, 

Dan Langkah-langkah Yang Diperlukan Dalam Melaksanakan 

Fungsi Sistem Dan Prosedur Kerja 

2. Analisis Tugas 

Analisis Tugas Merupakan Proses Manajemen Yang Merupakan 

Penelaahan Yang Mendalam Dan Teratur Terhadap Suatu 

Pekerjaan, Karena Itu Analisa Tugas Diperlukan Dalam Setiap 

Perencanaan Dan Perbaikan Organisasi 

3. Analisis Prosedur Kerja 

Analisis Prosedur Kerja Adalah Kegiatan Untuk Mengidentifikasi 

Urutan Langkah-langkahpekerjaan Yang Berhubungan Apa Yang 

Dilakukan, Bagaimana Hal Tersebut Dilakukan, Bilamana Hal 

Tersebut Dilakukan, Dimana Hal Tersebut Dilakukan, Dan Siapa 

Yang Melakukannya 

 

C. Prinsip Yang Harus Diperhatikan Analisis Prosedur Kerja 

Dalam melakukan prosedur kerja harus diperhatikan beberapa hal 

terkait dengan prinsip analisis prosedur kerja antara lain : 

1. Prosedur kerja harus sederhana sehingga mengurangi beban 

pengawasan 

2. Spesialisasi harus dipergunakan sebaik-baiknya 

3. Pencegahan penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu 

4. Berusaha mendapatkan arus pekerjaan yang sebaik-baiknya 



5. Mencegah kekembaran (duplikasi) pekerjaan 

6. Harus ada pengecualian yang seminimum-minimumnya terhadap 

peraturan 

7. Mencegah adanya pemeriksaan yang tidak perlu 

8. Prosedur harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi 

yang berubah 

9. Pembagian tugas tepat 

10. Memberikan pengawasan yang terus menerus atas pekerjaan 

yang dilakukan 

11. Penggunaan urutan pelaksanaan pekerjaaan yang sebaik-baiknya 

12. Tiap pekerjaan yang diselesaikan harus memajukan pekerjaan 

dengan memperhatikan tujuan 

13. Pekerjaan tata usaha harus diselenggarakan sampai yang 

minimum 

14. Menggunakan prinsip pengecualian dengan sebaik-baiknya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN BELAJAR 3.2. 

 

3.2. Penerapan 8 Kunci SSOP 

NSHATE (1999) mengelompokkan prinsip-prinsip sanitasi untuk 

diterapkan dalam SPO Sanitasi menjadi 8 Kunci persyaratan Sanitasi, 

yaitu :  

a. Kunci 1. Keamanan air  

b. Kunci 2. Kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dgn 

bahan pangan  

c. Kunci 3. Pencegahan kontaminasi silang  

d. Kunci 4. Menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi dan toilet  

e. Kunci 5. Proteksi dari bahan-bahan kontaminan  

f. Kunci 6. Pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin 

yang benar  

g. Kunci 7. Pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat 

mengakibatkan kontaminasi  

h. Kunci 8. Menghilangkan hama dr unit pengolahan  

 

Kunci 1. Keamanan air  

Air merupakan komponen penting dlm industri pangan yaitu 

sebagai bagian dari komposisi; untuk mencuci produk; membuat 

es/glazing; mencuci peralatan/sarana lain; untuk minum dan 

sebagainya. Karena itu dijaga agar tidak ada hubungan silang antara air 

bersih dan air tidak bersih (pipa saluran air hrs teridentifikasi dengan 

jelas). 

Sumber air yang digunakan dalam industri pangan :  

a. Air PAM, biasanya memenuhi standar mutu ;  

b. Air sumur, peluang kontaminasinya sangat besar, karena adanya 

banjir, septictank, air pertanian dan sebagainya;  

c. Air laut (digunakan industri perikanan) harus sesuai dengan standar 

air minum, kecuali kadar garam.  

 

Monitoring keamanan air :  

1. Air PAM : bukti pembayaran dari PAM, fotokopi hsl analisa air 

dari PAM. Bila ragu disarankan untuk dianalisa tambahan dari 

lab penguji terakreditasi  



2. Air sumur : dilakukan sebelum usaha bisnis dimulai. Pengujian 

kualitas air dari lab. penguji pangan yang terakreditasi. 

3. Air laut: harus dilakukan lebih sering dari air PAM/sumur; dengan 

inspeksi secara visual/organoleptik.  

Tindakan Koreksi :  

Harus segera lakukan tindakan koreksi bila terjadi atau ditemukan 

adanya penyimpangan. Misal : dengan penyetopan saluran, stop 

proses produksi untuk sementara; tarik produk yang terkena. 

Rekaman :  

Dilakukan pada setiap monitoring, serta bila terjadi tindakan koreksi 

Bentuk rekaman : rekaman monitoring periodik, rekaman periodik 

inspeksi plumbing, rekaman monitoring sanitasi harian  

 

Kunci 2. Kondisi dan Kebersihan Permukaan yang Kontak dengan 

Bahan Pangan  

Monitoring :  

Kondisi permukaan yang kontak dengan pangan : dilakukan dengan 

inspeksi visual terhadap permukaan Kebersihan dan sanitasi 

permukaan yang kontak dengan pangan : apakah terpelihara Tipe 

dan konsentrasi bahan sanitasi : dengan test strips/kits. Verifikasi 

dilakukan dengan pengujian mikrobial permukaan secara berkala 

Kebersihan sarung tangan dan pakaian pekerja. : apakah dalam 

kondisi baik  

Tindakan koreksi :  

Bila terjadi konsentrasi sanitiser bervariasi setiap hari maka harus 

memperbaiki / ganti peralatan dan melatih operator Observasi 

pertemuan dua meja, bila terisi rontokan produk maka pisahkan agar 

mudah dibersihkan Bila meja kerja menunjukkan tanda korosi maka 

perbaiki / ganti meja yang tidak korosi  

 

Rekaman :  

Dilakukan pada setiap monitoring dan bila terjadi koreksi Bentuk 

rekaman : monitoring periodik, rekaman monitoring sanitasi harian / 

bulanan  

 

 



Kunci 3. Pencegahan Kontaminasi Silang  

Kontaminasi silang sering terjadi pada industri pangan akibat 

kurang dipahaminya masalah ini. Beberapa hal untuk pencegahan 

kontaminasi silang adalah : tindakan karyawan untuk pencegahan, 

pemisahan bahan dengan produk siap konsumsi, disain sarana 

prasarana.  

Monitoring :  

Pemisahan yg cukup antara aktivitas penanganan dan pengolahan 

bahan baku dengan produk jadi Pemisahan yang cukup produk-

produk dlm penyimpanan Pembersihan dan sanitasi area, alat 

penangan dan pengolahan pangan Praktek higiene pekerja, pakaian 

dan pencucian tangan Praktek pekerja dan peralatan dalam 

menangani produk Arus pergerakan pekerja dalam pabrik dan unit 

usaha perlu diatur alirannya baik  

Tindakan koreksi :  

Bila pada monitoring terjadi ketidak sesuaian yang mengakibatkan 

kontaminasi silang maka stop aktivitas sampai situasi kembali 

sesuai; ambil tindakan pencegahan terjadinya pengulangan; 

evaluasi keamanan produk, jika perlu disposisi ke produk lain, 

reproses atau dibuang bila produk terkontaminasi. 

Rekaman :  

Dokumentasikan koreksi yg dilakukan Rekaman periodik saat 

dilakukan monitoring  

 

Kunci 4. Menjaga Fasilitas Pencuci Tangan, Sanitasi dan Toilet  

Kondisi fasilitas cuci tangan, toilet dan sanitasi tangan sangat 

penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi terhadap proses 

produksi pangan. Kontaminasi akibat kondisi fasilitas tersebut akan 

bersifat fatal, karena diakibatkan oleh bakteri patogen.  

Monitoring :  

Mendorong program pencucian tangan untuk mencegah penyebaran 

kotoran dan mikroorganisme patogen pada area penanganan, 

pengolahan dan produk pangan 

Koreksi :  

Perbaiki atau isi bahan perlengkapan toilet dan tempat cuci tangan 

Buang dan buat larutan baru jika konsentrasi bahan sanitasi salah 



Observasi catatan tindakan koreksi ketika kondisi sanitasi tidak 

sesuai Perbaiki toilet ang rusak  

Rekaman :  

Rekaman yang dapat dilakukan untdk menjaga kunci sanitasi : 

kondisi dan lokasi fasilitas cuci tangan, toilet; kondisi dan 

ketersediaan tempat sanitasi tangan, konsentrasi bahan sanitasi 

tangan, tindakan koreksi pada kondisi yang tidak sesuai  

Kunci 5. Proteksi dari Bahan-Bahan Kontaminan  

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa produk pangan, 

bahan pengemas, dan permukaan kontak langsung dengan pangan 

terlindung dari kontaminasi mikrobial, kimia dan fisik.  

Monitoring :  

Yang perlu dimonitor : bahan-bahan berpotensi toksin dan air yang 

tidak saniter. Dilakukan dlm frekuensi cukup, saat dimulai produksi 

dan setiap 4 jam Observasi kondisi dan aktivitas sepanjang hari.  

Tindakan koreksi :  

Hilangkan bahan kontaminasi dari permukaan; Perbaiki aliran udara 

suhu ruang untuk mengurangi kondensasi; Gunakan air pencuci kaki 

dan roda truk sebelum masuk ruang prosesing; Pelatihan Buang 

bahan kimia tanpa label dll.  

 

Kunci 6. Pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang 

benar  

Monitoring :  

Tujuan monitoring ini adalah untuk menjamin bahwa pelabelan, 

penyimpanan dan penggunaan bahan toksin adalah benar untuk 

proteksi produk dari kontaminasi. Beberapa hal yg hrs diperhatikan 

dalam pelabelan: Nama bahan/larutan dlm wadah; nama dan 

alamat produsen/distributor; petunjuk penggunaan; label wadah 

untuk kerja hrs menunjukkan :  

a) Nama bahan/larutan dalam wadah 

b) Petunjuk penggunaannya  

c) Penyimpanan bahan yang bersifat toksin seharusnya : tempat 

dan akses terbatas;  

d) memisahkan bahan food grade dengan non food grade;  



e) jauhkan dari peralatan dan barang-barang kontak dengan 

produk;  

f) penggunaan bahan toksin harus menurut instruksi perusahaan 

produsen;  

g) prosedur yang menjamin tidak akan mencemari produk.  

Waktu monitoring :  

frekuensi yang cukup; direkomendasikan paling tidak sekali sehari; 

observasi kondisi dan aktivitas sepanjang hari.  

Tindakan Koreksi :  

Bila terjadi ketidak sesuaian pelabelan, penyimpanan, dan 

penggunaan bahan toksin, maka koreksinya antara lain :  

a. pindahkan bahan toksin yg tdk benar penyimpanannya;  

b. kembalikan ke pemasok bahan yg tdk diberi label dgn benar;  

c. perbaiki label;  

d. buang wadah rusak;  

e. periksa keamanan produk,  

f. diadakan pelatihan  

Rekaman :  

Rekaman kontrol sanitasi periodik; rekaman kontrol sanitasi 

harian; log informasi harian  

 

Kunci 7. Pengawasan kondisi kesehatan personil yang dapat 

mengakibatkan kontaminasi  

Tujuan dari kunci 7 ini adalah untuk mengelola personil yang 

mempunyai tanda-tanda penyakit, luka atau kondisi lain yang dapat 

menjadi sumber kontaminasi mikrobiologi.  

Monitoring :  

Untuk mengontrol kondisi kesehatan yang dapat menyebabkan 

kontaminasi mikrobiologi pada pangan, bahan pengemas, dan 

permukaan kontak dengan pangan. Beberapa tanda kesehatan 

yang perlu perhatian pada monitoring : diare, demam, muntah, 

penyakit kuning, radang tenggorokan, luka kulit, bisul dan dark 

urine 

 

 

 



Tindakan Koreksi :  

Tindakan yang harus dilakukan oleh manajemen: memulangkan 

/ mengistirahatkan personil, mencover bagian luka dengan 

impermeable bandage  

Rekaman :  

Data kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan reguler dan 

rekaman tindakan koreksi bila terjadi penyimpangan.  

 

Kunci 8. Menghilangkan Hama dari Unit Pengolahan  

Tujuan dari kunci 8 ini adalah : menjamin tidak adanya pest 

(hama) dalam bangunan pengolahan pangan. Beberapa pest yang 

mungkin membawa penyakit :  

a. Salmonella, Streptococcus, 

C.botulinum, Staphyllococcus, C.perfringens, Shigella  

b. Salmonella dan parasit  

c. Salmonella dan Listeria  

Monitoring :  

Tujuan monitoring untuk mengkonfirmasikan bahwa hama (pest) telah 

dikeluarkan dari area pengolahan seluas-luasnya dan prosedur diikuti 

untuk menjegah investasi. Monitoring dilakukan dengan inspeksi visual, 

tempat persembunyian tikus, alat perangkap tikus, alat menjaga 

kebersihan dan memfasilitasi pengawasan.  

Koreksi :  

Misal, setelah gunakan pestisida dan perangkap, lalat kembali masuki 

ruang pengolahan, maka tambahkan “air curtain” di atas pintu luar dan 

pindahkan wadah buangan  

Rekaman :  

Rekaman kontrol sanitasi periodik dan rekaman kontrol sanitasi harian.  

 

 

 

 

 

 

 

 



KEGIATAN BELAJAR 3.3. 

3.3. MEMBUAT MANUAL SSOP 

Persyaratan Dasar (SSOP) 

 

 

LATIHAN : 

1. Jelaskan tujuan dan fungsi dari SSOP menurut pengamatan dan 

pengetahuan anda! 

2. Jelaskan prosedur dari delapan kunci SSOP (minimal 3 kunci  

SSOP) 

3. Jelaskan menurut pendapat anda tujuan dari kunci ke tujuh dalam 

SSOP! 

4. Bagaimana cara menjalankan maonitoring pelaksanaan dari kunci k3 

tiga dari SSOP 

5. Buatlah manual SSOP dari keamanan air dan es 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KEGIATAN BELAJAR 4 

 

4. Menerapkan Persyaratan Kelayakan Dasar Lainnya (Other Pre Requisite 

Program) 

A. Prosedur Verifikasi 

Mencakup : 

1. Pernyataan verifikasi (mencakup validasi, verifikasi, kaji ulang) 

2. Metode verifikasi : audit internal, review hasil audit periodik, kaji ulang 

manajemen 

3. Waktu verifikasi 

4. Bahan dan alat verifikasi : data audit periodik, check list, data keluhan 

pelanggan, dan lain-lain. 

5. Penanggungjawab verifikasi 

6. Prosedur verifikasi yang berisi : 

 Menetapkan jadwal verifikasi 

 Menetapkan agenda verifikasi 

 Review data hasil audit dan informasi lain 

 Melakukan audit lapang 

 Menetapkan tindakan koreksi 

 Amandemen bila diperlukan 

7. Rekaman verifikasi, terdiri dari rekaman hasil verifikasi, tindakan 

koreksi dan amandemen 

  

B. Approved Supplier 

Pengertian 

Sebuah penilaian untuk menentukan  kemampuan 

dari supplier untuk menyediakan barang atau jasa sesuai dengan 

persyaratan pembeli termasuk jumlah  yang dibutuhkan oleh pembeli 

untuk memenuhi kontrak yang terkait. 

Isinya mencakup : 

1. Persyaratan bahan baku yang diperlukan 

2. Daftar supplier potensial 

3. Persyaratan yang harus dipenuhi, meliputi produk, fasilitas, dan 

dokumen 

4. Perjanjian lainnya 



5. Penetapan kontrol/ kerjasama 

6. Pengendalian terhadap supplier 

C. Audit Internal/Eksternal 

Pengertian (Berdasarkan ISO 8402) 

 Suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk 

menentukan : 

1. Apakah hasil kegiatan mutu dan yang terkait dengannya sesuai 

dengan perencanaan 

2. Apakah perencanaan tersebut telah dilaksanakan secara efektif 

dan sesuai untuk mencapai tujuan/sasaran 

 Kegiatan/proses yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan 

independen untuk mendapatkan informasi yang terukur, dari bukti 

rekaman tentang sistem atau organisasi untuk membuat dan 

melaporkan tingkat keakuratan dan kriteria yang dipersyaratkan. 

  

Tujuan umum audit keamanan hasil perikanan 

 Untuk memastikan apakah fasilitas produksi perikanan secara 

konsisten memproduksi pangan hasil perikanan yang aman 

 Untuk memastikan bahwa sistem keamanan pangan hasil perikanan 

didesain dengan benar dan diikuti 

  

Manfaat Audit 

 Mendapatkan informasi aktual pada keputusan manajemen 

 Memperoleh informasi yang tidak bias/menyimpang 

 Memastikan berbagai resiko yang disebabkan oleh produk dan proses 

 Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan yang perlu dilakukan 

 Memfasilitasi komunikasi timbal balik/feedback 

 Mengakses performance sistem mutu perusahaan 

 Mengakses kelayakan berdasarkan fakta 

 Mengakses peralatan dan perusahaan 

 Mengakses kebutuhan pelatihan di perusahaan 

 Mengakses supplier/pemasok 

 Mendapatkan registrasi bagi perusahaan 

  

 

 



Tipe Audit 

 First party audit (audit internal) 

          Adalah suatu teknik dimana manajemen mengetahui kekurangannya 

sendiri dan penilaian kinerja organisasi, yang dibutuhkan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangannya. 

Ciri-cirinya : 

1. Dilakukan sendiri oleh organisasi terhadap sistem, prosedur, produk 

dan fasilitas sendiri 

2. Bertujuan membantu inovasi dan memperbaiki mutu/sistem mutu 

3. Dilakukan oleh karyawan yang mampu dan terlatih 

Prinsip audit internal : 

       Seorang auditor tidak mengaudit bagian/sistem dimana mereka 

berada/bertanggung jawab atau di bawah kontrol mereka 

  

 Second party audit ( external audit ) 

               Adalah audit yang dilakukan oleh perusahaan 

terhadap supplier atau sub-supplier. Audit ini dapat dilakukan oleh auditor dari 

organisasi yang mampu melakukan audit atau Independent Auditor yang 

bekerja atas nama perusahaan. 

Tujuan : 

          Menilai status kontrak/agreement yang dibuat oleh perusahaan 

terhadap supplier atau sub-supplier untuk menentukan apakah persetujuan 

kontrak telah dipenuhi (Mutu, Higiene dan Spesifikasi) 

  

 Third party audit (external audit) 

               Audit ini adalah ketika perusahaan diaudit oleh pihak yang tidak 

berkepentingan pada organisasi. 

Ciri-ciri : 

 Dilakukan oleh Regulator Body / Pemerintah untuk keperluan 

Sertifikasi. 

 Dilakukan oleh Independent Auditor. 

  

 

 

 

 



D. Program Kalibrasi 

Pengertian 

Proses kalibrasi adalah kegiatan untuk memastikan kesesuaian 

dan fungsi peralatan berdasarkan standar tertentu yang mana standar 

tersebut telah dilakukan pengujian dengan ketelitian yang sesuai. 

  

Tahapan-tahapan Proses Kalibrasi adalah 

(1) Proses identifikasi peralatan 

 Lakukan proses pemberian identitas peralatan yang digunakan. 

 Pastikan identitas tersebut menunjukkan pada lokasi, nomor seri 

maupun informasi yang berhubungan dengan karakteristik unik 

peralatan tersebut. 

 Kebutuhan dari proses identifikasi peralatan ini akan mengarah kepada 

konsep untuk memastikan bahwa peralatan ini sesuai penggunaannya 

dan tidak terdapat resiko untuk digunakan pada pekerjaan lainnya. 

  

(2) Penetapan status kalibrasi dan verifikasi 

Perusahaan sebaiknya menentukan status pengendalian peralatan tersebut, 

dapat dilakukan proses kalibrasi dan verifikasi, dipilih salah satunya. Verifikasi 

adalah proses pemastian kesesuaian alat atau pengukuran terhadap suatu 

alat atau metode pengukuran tertentu yang dipastikan oleh perusahaan 

sebagai cara yang tepat. 

 

(3) Proses penanganan dan pencatatan peralatan 

 Proses kalibrasi harus dipastikan tercatat dan tersedia laporan 

pencatatannya, 

 Lakukan proses evaluasi terhadap status kesesuaiannya berdasarkan 

kesepakatan ditetapkan dalam proses kalibrasi tersebut. 

 Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses kalibrasi ini, maka 

pihak perusahaan harus memastikan bahwa peralatan tersebut 

dievaluasi dan produk yang dihasilkan dalam selang waktu tersebut 

diperiksa  

  

 

 

 



E. Pelatihan / Training 

Tujuannya adalah menjamin dan memelihara kompetensi. 

Kegiatan pelatihan antara lain 

 Pelatihan awal setelah disain HACCP 

 Pelatihan bila ada perubahan prosedur/standar baru 

 Retraining apabila terjadi kegagalan akibat SDM 

 Reases/rekalibrasi kompetensi 

  

F. Prosedur Pengaduan Konsumen (Consumer Complain) 

Mencakup : 

1. Pernyataan manajemen 

2. Penanggung jawab 

3. Prosedur meliputi : 

o Melayani dengan baik setiap pengaduan; 

o Pemberian kompensasi pada pengadu; 

o Identifikasi ketidaksesuaian; 

o Inspeksi sumber masalah; 

o Melakukan tindakan koreksi; 

o Amandemen bila diperlukan. 

4. Rekaman pengaduan : rekaman pengaduan, rekaman kompensasi, 

rekaman tindakan koreksi 

  

G. Prosedur Penarikan Produk (Product Recall) 

Mencakup : 

1. Pernyataan prosedur penarikan atau recall 

2. Metode : 

 Notifikasi pada jaringan distribusi 

 Penarikan produk 

 Menentukan sumber masalah 

 Menangani keluhan konsumen 

 Melakukan tindakan koreksi 

1. Waktu recall : segera setelah ditemukan ketidaksesuaian 

2. Penanggung jawab 

3. Prosedur recall : 

 Menetapkan agenda recall 

 Menetapkan jadwal penarikan kembali 



 Notifikasi pada jaringan distribusi 

 Penarikan produk 

 Menentukan sumber masalah 

 Menangani keluhan konsumen 

 Melakukan tindakan koreksi 

 Amandemen bila diperlukan 

1. Rekaman : rekaman notifikasi, jumlah produk yang berhasil ditarik, 

sumber masalah, dan tindakan koreksi 

  

H. Ketertelusuran (Traceability) 

Pengertian 

Menurut ISO 8402 : Kemampuan untuk penelusuran balik atau mendapatkan 

kembali informasi mengenai asal – usul (lokasi, proses, dan lain-lain) suatu 

produk melalui identifikasi nomor/kode registrasi yang dibuat sebelumnya. 

Manfaat Traceability 

 Mengendalikan insiden keamanan pangan (food safety incidents) : 

Produk dapat direcall dengan mudah jika sumber material yang 

berbahaya dapat diidentifikasi dan produk bermasalah dapat 

dikeluarkan dari rantai suplai. 

 Verifikasi asal produk atau Country of Origin (transhipment) 

 Verifikasi food safety produk 

 Chain of Custody : pemenuhan rantai informasi dari hilir ke hulu 

 Dasar Pengambilan Keputusan 

 Meningkatkan efisiensi pabrik : meminimalkan kerugian pada waktu 

me-recall produk karena hanya dilakukan pada produk yang 

bermasalah saja. 

Komponen Sistem Traceability 

 Supplier traceability : memastikan bahwa sumber atau asal bahan 

baku/bahan tambahan dapat diidentifikasi dari catatan/dokumen dan 

rekaman yang ada. 

 Process traceability : kemampuan untuk mengidentifikasi semua bahan 

baku/bahan tambahan yang digunakan untuk setiap produk yang 

dihasilkan suatu pabrik. 

 Customer traceability : memastikan bahwa ada rekaman/ dokumen 

untuk mengindentifikasi pelanggan yang menerima produk. 

  



Aplikasi Traceability dari Produsen sampai UPI 

1. Unit Produsen (Pembudidaya Ikan/Udang) 

     Pada setiap kode produksi, para pembudidaya mampu memberikan 

informasi data : tanggal panen, alamat tambak dan kode petak/kolam, jenis 

udang, ukuran, volume, dan mutu udang mentah segar. 

1. Unit Produsen (Nelayan) 

     Pada setiap kode produksi, para nelayan mampu memberikan informasi 

data : nama kapal/nelayan, alamat nelayan, tanggal panen/penangkapan, 

ukuran, volume, dan mutu ikan segar. 

1. Unit Pemasok (Supplier) 

     Penerapan alur informasi dan koleksi data untuk traceability di 

unit supplier dapat menggunakan prinsip transfer data, dan atau 

penggabungan data sebagaimana contoh sebagai berikut. 

1. Koleksi data dari nelayan meliputi : 

-  Daftar nama nelayan atau kapal/kode nelayan 

-  Alamat nelayan 

-  Lokasi pendaratan 

-  Jenis Ikan 

-  Tanggal pembelian bahan baku 

-  Volume ikan per nelayan/ kapal 

-  Mutu Ikan 

ID Suplai ke UPI terdiri dari : 

 Kode supplier 

 Jenis Ikan 

 Tanggal pengiriman 

 Volume ikan 

 Mutu ikan 

2. Koleksi data dari pembudidaya meliputi : 

 Daftar nama pembudidaya ikan/udang (Kode) 

 Alamat pembudidaya 

 Lokasi budidaya 

 Jenis Ikan/udang 

 Tanggal pembelian bahan baku 

 Volume per pembudidaya 

 Mutu Ikan/udang : bebas bahan kimia/antibiotik 

  



ID Suplai ke UPI terdiri dari : 

 Kode supplier 

 Jenis Ikan/udang 

 Tanggal pembelian 

 Volume ikan/udang 

 

AUDIT INTERNAL DAN EKSTERNAL 

 

Prinsip auditing 

Yaitu proses formal dan terencana untuk mengumpulkan informasi/ 

bukti/ fakta baik secara internal maupun external. “ fact finding not fault 

finding” 

Auditing 

Definisi : proses yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dan 

independen untuk mendapatkan informasi terukur (measurable), terverifikasi 

dan memperoleh bukti untuk menentukan tingkat/level yang berkait dengan 

kriteria persyaratan/ standar. 

Tujuan umum 

o Untuk memastikan apakah fasilitas produksi perikanan secara 

konsisten memproduksi pangan hasil perikanan yang aman. 

o Untuk memastikan bahwa sistem keamanan pangan hasil perikanan 

didisain dengan benar dan diikuti. 

  

Manfaat audit 

o Mendapatkan informasi faktual dan untuk membuat keputusan. 

o Mengindentifikasi potential risks pada sistem (unit processing). 

o Mengasses sistem mutu dan efektifitas. 

o Memberikan data akurat untuk perbaikan-perbaikan. 

o Mengasses performance pabrik, peralatan, dan karyawan. 

o Mengasses suplai bahan baku dan lain-lain. 

  

Tipe audit 

1) Audit internal  (First party audit) 

2) Audit eksternal 

1. Second party audit 

2. Third party audit 



3. Audit Internal / first party audit 

 Audit yang dilakukan dalam organisasi/ sistem itu sendiri 

 Bertujuan membantu inovasi dan memperbaiki mutu/sistem mutu 

 Dilakukan oleh karyawan yang mampu dan terlatih 

2. Audit eksternal/second party audit 

Audit dilakukan oleh organisasi/sistem terhadap suppliers atau sub-

suppliers bertujuan : status kontrak/agreement yang dibuat dengan supplier 

sudah terpenuhi (mutu, higiene & spesifikasi). 

Dilakukan oleh : auditor dari perusahaan atau independent auditor. 

Prosedur pemberitahuan dan pelaksanaan audit harus mengikuti proses 

formal. 

3. Audit eksternal /third party audit 

Dilakukan oleh independent auditor atas permintaan sendiri. 

Dilakukan oleh regulatory body yaitu pemerintah untuk keperluan “sertifikasi”. 

Tipe audit internal 

o Audit penuh sistem HACCP 

Semua elemen sistem HACCP diases sekaligus (contoh: pada saat 

pertama dan tahunan). 

o Audit target 

Fokus audit pada elemen khusus dalam sistem HACCP 

 Proses audit mencakup asessmen dokumentasi dan prosedur : 

o untuk  HACCP 

o untuk semua program persyaratan dasar (GMP, SSOP, training, dan 

lain-lain) 

Taktik auditee 

 time wasters (mengulur waktu) 

 the waffler (berbicara panjang lebar) 

 the dog and pony show (presentasi panjang-panjang) 

 long lunch break (makan siang yang lama) 

 late arrivals (terlambat) 

 the long way around (berputar-putar) 

 the forgotten document (lupa dokumen) 

 interruptions (interupsi) 

 lack of preparedness (tidak siap) 

 the cook’s tour (menyembunyikan sesuatu) 

 provocations (provokasi) 



 loaded dice (sample diatur) 

 the trial of strength (menguji auditor) 

 lain-lain (penipuan, pemalsuan, ketidaksesuaian dokumen) 

 

Auditor 

•capable 

•tetap / selalu pada scope audit 

 objective → standard/persayaratan yang ilmiah / regulated 

 image / performance → professional 

-penampilan / sikap 

-disiplin → waktu 

-tegas dalam keputusan 

-jujur dan fair 

  

Teknik bertanya / interview 

 interviewer yang baik 

 gunakan bahasa / istilah / singkatan yang komunikatif 

 dengarkan jawaban dengan seksama dan klarifikasi jawaban yang 

tidak 

  jelas 

 catat jawaban pertanyaan dengan baik 

 

Jenis pertanyaan 

 pertanyaan terbuka (open question)→ informasi 

 pertanyaan tertutup (closed questions) → ya / tidak 

 pertanyaan mendahului (leading question) → memvonis 

 pertanyaan hypotetik (hypothetical question) → apa yang terjadi jika 

 

 

KETERTELUSURAN (TRACEABILITY) 

 

Globalisasi industri pangan berkembang secara dramatis dengan 

segala sistem dan pendukungnya : sumber bahan baku, teknologi 

pengolahan, komunikasi elektronik, rantai bisnis (pangan) yang rumit. Salah 

satu komponen utama yang terintegrasi dalam jaminan keamanan pangan 

(food safety) tersebut adalah kemampuan telusur (traceability) akan asal-usul 



dan riwayat bahan makanan. Dengan mengetahui asal- usul dan rantai 

produksi ikan yang dikonsumsi, semakin jelas bagi konsumen untuk 

pemenuhan jaminan keamanan pangan. 

Traceability / ketertelusuran adalah kemampuan telusur, mengikuti 

(follow) dan identifikasi secara spesifik terhadap produk melalui seluruh 

tahapan produksi, pengolahan dan distribusi sehingga mampu menunjukkan 

pergerakan produk yang meliputi rantai proses dan suplai. 

Konsep penelusuran berbagai macam produk mulai dari bahan 

baku (asal barang) sampai dengan tangan konsumen. Ketertelusuran dalam 

industri makanan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melacak dan 

mengikuti jejak pakan, makanan, dan ternak atau ikan yang dimanfaatkan 

untuk makanan pada seluruh mata rantai produksi, pengolahan, serta 

distribusi. Prinsip dasar sistem ini adalah melacak produk pada seluruh rantai 

distribusi, memberikan informasi tentang product ingredients, dan memahami 

serta mengkomunikasikan dampak dari cara produksi dan distribusi terhadap 

mutu dan keamanan pangan. 

Bentuk traceability terbagi menjadi dua yaitu traceability dalam 

konsep dan traceability praktik. Traceability Dalam Konsep dijelaskan, 

bahwa traceability biasa diterjemahkan dengan ketertelusuran. Sejumlah 

definisi telah dikenal, namun yang terkait dengan pangan setidaknya ada dua 

yang relevan, yaitu Codex Alimentarius dan dari Uni Eropa. Definisi 

oleh Codex Alimentarius dibuat cukup sederhana, yaitu kemampuan untuk 

mengikuti perjalanan panjang, disetiap tahapan produksi, proses dan 

distribusi. Sedangkan Uni Eropa mendefinisikan secara lebih komprehensif 

dan terperinci untuk semua produk atau bahan yang terkait dengan pangan, 

yaitu kemampuan untuk mencari dan mengikuti jejak riwayat pangan, pakan, 

hewan yang menghasilkan pangan atau substansi yang akan atau mungkin 

dicampurkan ke dalam pangan dan pakan di setiap tahapan produksi, 

pengolahan dan distribusi. 

 

 

 

 

 

 



  

  

    Keterangan : 

         5089 : Julian date (Tahun dan hari pada tahun ke 2015) 

         108   : kode Supplier 

         5       : Kelompok Proses 

         0       : Banyak Hari Tampungan 

         7        : Group Packing 

  5089    108    5   0    7 

  

 Gambar 7. Kode Traceability pada Label Produk Perikanan 

  

Ketertelusuran dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu 

ketertelusuran internal dan ketertelusuran eksternal. Secara internal, hal ini 

mencakup ketertelusuran bahan baku, produk setengah jadi dan produk akhir 

di dalam satu unit produksi atau satu unit pengolahan, dan hanya melibatkan 

satu pihak. Sedangkan secara eksternal, ketertelusuran mencakup 

perpindahan produk sepanjang rantai nilai (misalnya dari kolam atau tambak 

ke konsumen), dan dapat melibatkan lebih dari satu pihak. Langkah internal 

perusahaan dalam menyusun sistem traceability yang tepat dan efektif adalah 

sebagai berikut  

: Langkah pertama : melakukan proses identifikasi alir proses, 

dimana hal ini sangat penting untuk melakukan pembelajaran terhadap alur 

proses produksi yang ada untuk melakukan pengaturan 

sistem traceability yang ada. 

Langkah kedua : melakukan proses penyusunan terkait dengan 

sistem traceability yang ada dalam perusahaan. Mulai dari pengaturan sistem 

di pemasok, proses penyimpanan, sistem pencatatan, traceability produksi 

serta proses penyimpanan di gudang barang jadi. Sistem juga sebaiknya 

dapat mencakup adanya pengembangan terkait sistem return, system stock 

in place/ work in progress serta adanya reject. 

Langkah ketiga : menjalankan konsep mass balanced untuk 

dapat lebih memastikan bahwa sistem traceability yang tepat dapat 

memastikan adanya kesesuaian antara data administrasi dan data aktual. 

Traceability dalam praktik yang dijelaskan bahwa agar traceability dapat 

diterapkan, maka semua pihak yang terlibat dalam mata rantai nilai dan 



produksi harus melakukan pencatatan tentang hal-hal yang telah ditentukan 

terhadap input produksi, atau produk yang dikelolanya. Di sini, pelaku 

diharuskan mencatat dan memelihara catatan setidaknya tentang nama dan 

alamat pemasok serta jenis maupun kondisi bahan atau produk yang 

diperoleh darinya, nama dan alamat pembeli serta jenis maupun kondisi 

bahan atau produk yang dipasok kepadanya, serta tanggal setiap penerimaan 

atau penghantaran bahan atau produk. Di dalam sistem traceability hal ini 

biasa disebut sebagai pendekatan selangkah ke depan – selangkah ke 

belakang (one step backward – one step forward approach). 

Catatan ini manakala diperlukan, harus dapat diakses oleh Otoritas 

Kompeten. Dengan terlaksananya instrumen ini, maka Otoritas Kompeten 

akan dengan mudah mengambil langkah – langkah kebijakan yang diperlukan 

untuk menjamin kesehatan dan keamanan produk perikanan. Otoritas 

kompeten wajib menjaga kerahasiaan catatan yang diperolehnya, dan hanya 

menggunakannya dalam kerangka jaminan keamanan dan kesehatan produk 

perikanan. Secara ringkas, prinsip traceability yang harus dianut di dalam 

pencatatan ini adalah Akurat, Terdokumentasi, Terpelihara, Interkoneksi dan 

Terbuka bagi Otoritas Kompeten. 

  

Elemen Pendukung Traceability 

Produk pangan harus bisa ditelusuri. Idealnya, penelusuran bisa 

dilakukan untuk setiap batch atau lot produksi. Traceability harus meliputi 

penelusuran ke belakang, untuk mengetahui bahan baku dan bahan 

pengemas (terutama primer), bahan pendukung, beserta kode/tanggal 

kedatangan dan supliernya, serta penggunaannya pada saat proses. 

Penelusuran ke depan, untuk mengetahui jumlah dan lokasi setiap batch/lot 

produk, termasuk yang ada di gudang, cabang distributor, dan lain- lain.  

Untuk mendukung traceability yang baik diperlukan pemahaman 

yang menyeluruh tentang alur material mulai penerimaan, 

proses, rework, penyimpanan, hingga pengiriman. Diperlukan pengkodean 

setiap bahan baku dan kemasan berdasarkan lot dan tanggal kedatangan, 

diperlukan pencatatan pemakaian setiap kode bahan pada saat proses, 

diperlukan penerapan sistem FIFO pada penyimpanan, dan 

pencatatan rework, pencatatan pengiriman barang, identifikasi pelabelan 

yang jelas serta dokumentasi yang rapi. 

  



Manfaat Traceability 

Dengan dilakukannya penerapan internal traceability maka pelaku 

usaha akan mendapat keuntungan atau manfaat. Adapun manfaat yang akan 

diperoleh yaitu dapat dengan mudah mengendalikan insiden keamanan 

pangan (food safety incidents) dimana produk dapat direcall dengan mudah 

jika sumber material yang berbahaya dapat diidentifikasi dan produk 

bermasalah dapat dikeluarkan dari rantai suplai. Mempermudah verifikasi asal 

produk. Mempermudah Chain of Custody yaitu pemenuhan rantai informasi 

dari hilir ke hulu. Mempermudah dasar pengambilan keputusan. Serta dapat 

meningkatkan efisiensi pabrik, yaitu meminimalkan kerugian pada waktu me-

recall produk karena hanya dilakukan pada produk yang bermasalah saja. 

Mengapa Traceability Penting : 

 Mengurangi resiko ekonomi bila terjadi recall oleh pihak Buyer, UPI 

dengan mudah dapat mengoreksi & mengenali produk recall tsb 

 Country of Origin (transhipment) 

 Verifikasi food safety dan asal produk 

 Menggunakan data sendiri dan data rantai supplai 

 Menyampaikan cerita kepada konsumen 

 Meningkatkan efektifitas kegiatan sertifikasi dan inspeksi 

 Pemenuhan/pemeliharaan (Chain of Custody) rantai informasi dari hilir 

– hulu 

Traceability : Dalam Praktek 

 Ketika ada sesuatu yang salah, kita butuh untuk mencari siapa yang 

bertanggung jawab 

 Menghindari, kesalahan yang sama tidak akan dibuat lagi 

  

Tracing   ><   Tracking 

 Tracing :  upaya untuk mendapatkan kembali informasi yang berkaitan 

sebelum suatu produk dikirim (up stream) 

 Tracking : upaya untuk mengikuti rantai perdagangan dari produk 

setelah dikirim/ dikapalkan (down stream) 

 Traceability (ISO 8402) : kemampuan untuk penelusuran balik atau 

mendapatkan kembali informasi mengenai asal – usul (lokasi, proses, 

dan lain-lain) suatu produk melalui identifikasi nomor/code registrasi 

yang dibuat sebelumnya. 

            Trace : telusur, lacak ;  ability : kemampuan 



 Dasar Peraturan: 

 PERMEN KP RI Nomor : 52A/KEPMEN-KP/2013 tentang Persyaratan 

Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, 

Pengolahan dan Distribusi. 

 BAB II , Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 

huruf e. untuk tujuan pngawasan ketertelusuran (traceability) produk, 

digunakan label (untuk produk yang dikemas), adapun informasi 

tersebut mencakup : 

 Asal dan jenis produk yang dapat ditulis secara lengkap atau singkatan 

dengan menggunakan huruf besar, dan 

 Nama an nomor registrasi unit pengumpul/supplier. 

 Peraturan Direktur Jendral Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan Nomor : PER.001/DJ-P2HP/2007 tentang Pedoman 

Penerapan Sistem jaminan Mutu Hasil Perikanan. Pasal 10 lampiran 

XVI mengenai daftar Penilaian Kemampuan Telusur 

  

Komponen Sistem Traceability 

 Supplier traceability : memastikan bahwa sumber atau asal bahan 

baku/bahan tambahan dapat diidentifikasi dari catatan/dokumen dan 

rekaman yang ada. 

 Process traceability : kemampuan untuk mengidentifikasi semua 

bahan baku/bahan tambahan yang digunakan untuk setiap produk 

yang dihasilkan suatu pabrik. 

 Customer traceability : memastikan bahwa ada rekaman/ dokumen 

untuk mengindentifikasi pelanggan yang menerima produk. 

Internal traceability : Data milik sendiri 

Chain traceability : Data yang kita terima dan sampaikan 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



Internal Traceability Systems 

Komponen 

 Identifikasi Produk : ID codes untuk spesifik Batch produk 

Supplier 
Tanggal 

Penerimaan 
Species 

A 

B 

C 

D 

E 

Ahmad 

Budi 

Coki 

Dani 

Eko 

dd/mm/yy 

Sn        Snapper 

LJ         Leather Jacker 

Yt          Yellowtail 

Oc        Octopus 

Cf         Cuttlefish 

Sq        Squid 

        

  

Internal Traceability Systems 

 Manajemen Data 

1. Transfer 

2. Penambahan 

3. Penggabungan 

4. Pemisahan 

 Gambar 8. Model Alir Sederhana 

  

 Paper-based Traceability Systems 

Proces didokumentasikan melalui prosedur dan check-lists : 

1. By Whom (individu yang melaksanakan tugas) 

2. Where (Farm, pond, processor, process line where task is being 

carried out etc) 

3. When (Date and time of task being carried out) 

4. How (How task is being carried out, reference to procedures, methods 

etc) 

5. What (What task is being carried out) 

Keuntungan 

1. Biaya rendah 

2. Praktis 

3. Rekaman komprehesif dapat dirawat bila good document management 

practices diterapkan 

4. Tahan apabila arsip dalam kondisi baik 



5. Dokumen yang ditanda tangani dapat mewakili dokumen legal 

Kelemahan 

1. Untuk memperoleh kembali dokumen memakan waktu 

2. Jumlah dokumen yang diarsipkan dapat melimpah 

3. Kertas mudah lembab, terbakar, 

4. Pertukaran informasi hanya pada lokasi dan waktu tertentu 

5. Kertas mudah dicopy dan dipalsukan 

6. Cenderung salah 

7. Seketika hilang, informasi dapat dengan mudah diperbaiki 

8. Analisa data, statistik dan menggali data merupakan tantangan 

  

Gambar 9. Contoh Paper Based Sistem Traceability 

 Paperless Electronic Traceability Systems 

1. Relatif metode baru 

2. Solusi meniru paper-based melalui proses rekaman, procedur 

dan check-lists secara elektronik 

3. Menggunakan berbagai alat entry data 

4. Data yang disetujui melewati partner rantai supplai secara elektronik di 

catatan kiriman elektronik 

5. Data dapat dibuat tersedia tepat waktu, dimana saja, setiap saat 

  

Keuntungan : 

1. Memperbaiki food safety è prosedur recall cepat 

2. Perolehan kembali dokumen dengan segera 

3. Data dapat dengan mudah diakses oleh partner rantai supplai, agency 

sertifikasi, inspektur food safety dan otoritas import 

4. Fasilitasi analisis terkait statistik dan penggali dana, yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi 

5. Dapat dikonfigurasi untuk memberikan peringatan secara automatis. 

6. Memperbaiki produktifitas dan mengurangi biaya 

7. Menangani jumlah besar data secara tepat dan teliti 

8. Traceability monitoring system bagi competent authority, importers, 

buyers and consumers 

Kelemahan 

1. Biaya Mahal 

2. Mudah terkena gangguan / data rahasia 



3. Membutuhkan pemahaman tingkat bahasa IT oleh pemakai 

4. Hanya media penyimpan yang aman dan prosedur back-up yang bisa 

diterapkan 

  

Electronic traceability systems 

 Operator dituntut untuk mengikuti alur process yang benar 

  

Gambar 10. Contoh Paperless Sistem Traceability 

  

Aplikasi traceability di rantai suplai hasil perikanan 

1. a) Unit Produsen Pembudidaya Ikan/Udang Skala Kecil/Menengah 

Pada setiap kode produksi, para pembudidaya mampu memberikan informasi 

data : tanggal panen, alamat tambak dan kode petak/kolam, jenis udang, 

ukuran, volume, dan mutu udang mentah segar. 

Gambar 11. Contoh Kode Data Traceability 

  

b). Unit Produsen Nelayan Skala Kecil/Menengah 

Pada setiap kode produksi, para nelayan mampu memberikan informasi data 

: nama kapal/nelayan, alamat nelayan, tanggal panen/penangkapan, ukuran, 

volume, dan mutu ikan segar. Contoh kode data traceability menggunakan 

kertas : 

 c) Unit Pemasok (Supplier) 

 Unit Pengumpul : pelaku usaha perikanan baik perorangan maupun 

badan usaha yang menyediakan atau memasok bahan baku hasil 

perikanan baik yang belum diolah maupun yang sudah mengalami 

penanganan/pengolahan setengah jadi ke UPI. 

 Dalam rantai suplai hasil perikanan di Indonesia, unit supplier inilah 

yang berperan sangat besar untuk memasok bahan baku hasil 

perikanan ke UPI. 

 Penerapan alur informasi dan koleksi data untuk traceability di unit 

supplier dapat menggunakan prinsip transfer data, dan atau 

penggabungan data sebagaimana contoh sebagai berikut : 

 

 

 

 



Implementasi Sistem Traceability di UPI : 

 Dalam manajemen rantai suplai hasil perikanan, UPI seharusnya 

memiliki tanggung jawab/komitmen dalam menjamin mutu dan 

keamanan produk akhir serta penerapan kemampuan 

telusur (traceability) secara konsisten melalui upaya membangun 

kerjasama dengan para supplier (building alliances with suppliers) 

dalam rangka Approved Supplier 

 UPI membina dan menilai para supplier sampai mereka memenuhi 

persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan. 

 Selanjutnya unit supplier mendapatkan Approved Supplier dari UPI 

 UPI lalu melakukan audit secara berkala dan evaluasi para supplier, 

dan bukannya UPI hanya meminta surat garansi (letter of guarantee). 

 Apabila terjadi kasus penolakan produk oleh otoritas kompeten di 

negara importir, maka UPI bersama unit supplier yang akan 

bertanggung jawab atas terjadinya kasus penolakan. 

 Identifikasi lapangan menunjukkan UPI telah 

menerapkan traceability sesuai dengan desain dan prosedur masing-

masing. 

Implementasi Sistem Traceability di UPI : 

 Analisa sistem : 

 Menetapkan tim 

 Menentukan flow diagram 

 Identifikasi prosedur 

 Identifikasi rekaman dan konfirmasi di lapangan 

 Assesmen Traceability di Pabrik : Menilai apakah sistem yang ada 

sudah menjamin bahwa seluruh operasi di pabrik didokumentasi 

 Prosedur Recall 

o Tim Manajemen Recall 

o Arsip Complain 

o Daftar Recall contact 

o Melacak produk 

o Catatan Supplai dan distribusi 

 

  

  

  



 Tantangan dan Kendala dalam penerapan Traceability : 

 Komitmen/kesadaran Nelayan/Pembudidaya/Supplier masih rendah, 

serta mindset yang tidak berubah 

 Diperlukan komitmen dari Otoritas Kompeten di Daerah. 

 Diperlukan tambahan biaya bagi supplier 

 Pembinaan kepada supplier yang tidak maksimal, karena adanya 

kendala jarak tempuh supplier. 

 Keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOAL UTS MATA KULIAH KELAYAKAN DASAR UPI 

 

1. Mengapa Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) perlu 

diterapkan dalam unit pengolahan ikan? Jelaskan menurut pendapat 

anda!. 

2. Dalam kegiatan di unit pengolahan ikan sangat diperlukan persyaratan 

sanitasi dan higiene. Sebutkan kerugian akibat kegitan sanitasi dan 

higiene yang tidak baik (minimal 3 pernyataan) dan keuntungan bagi 

perusahaan yang melaksanakan program SSOP (minimal 3 

pernyataan) 

3. Sebutkan dan jelaskan persyaratan sanitasi dan higiene! 

 

Catatan : 

1. Hasil UTS dikirimkan lewat email saya : raniamura09@gmail.com 

“JAWABAN DITULIS TANGAN” 
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