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Kata Pengantar 

Program Jaminan Ternak Sedunia (PJTS) adalah program sertifikasi internasional untuk Operator 

dan Fasilitas yang mengekspor, mengimpor, mengelola, dan memproses ternak. 

Standar PJTS mendasari PJTS dan mencakup dokumen-dokumen berikut: 

• Jaminan ternak PJTS 1000 - Dasar-dasar dan kosakata; 

• Jaminan ternak PJTS 1001 - Persyaratan untuk kesejahteraan dan manajemen hewan;; 

• Jaminan ternak PJTS 1002 - Persyaratan untuk sistem manajemen Operator dan Fasilitas; 

dan; 

• Jaminan ternak PJTS 1003 - Persyaratan untuk lacak balak (chain of custody) operator. 

Standar PJTS telah dibuat oleh Komite Standar AniMark sesuai dengan metodologi 

pengembangan standar yang diterima secara internasional, termasuk kesempatan bagi pemangku 

kepentingan dan masyarakat untuk memberikan komentar. 
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Kontrol Dokumen 

Versi terbaru dari semua dokumen normatif dapat diunduh dari lokasi web AniMark: 

https://www.animark.com.au/ 

Bahasa 

Dokumen asli dalam bahasa Inggris. Dokumen PJTS akan diterjemahkan ke dalam bahasa lain dan 

dipublikasikan di lokasi web AniMark. Setelah diterbitkan, dokumen resmi PJTS ini akan menjadi 

satu-satunya dokumen yang dapat digunakan untuk sertifikasi dalam bahasa tersebut. Jika ada 

perbedaan antara terjemahan, versi bahasa Inggris yang akan berlaku. 

Perubahan pada dokumen 

Dokumen normatif diidentifikasi dengan kode dokumen unik, nomor versi dan tanggal. 

Tanggal dalam nama versi menunjukkan tanggal dokumen tersebut mulai beroperasi. 

Pembaruan akan dikirim ke semua Badan Sertifikasi yang Disetujui PJTS, Operator Tersertifikasi, 

dan Fasilitas Bersertifikat sebagai komunikasi resmi. 
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Pengantar 

Standar ini adalah salah satu dari rangkaian standar yang mendukung pengoperasian Program 

Jaminan Ternak Sedunia (PJTS). Bersama-sama, rangkaian standar tersebut membentuk 

seperangkat standar yang jelas untuk jaminan ternak dan membantu organisasi, dari semua jenis 

dan ukuran, untuk mengidentifikasi dan memenuhi komitmen jaminan ternak mereka.   

PJTS adalah program penilaian dan sertifikasi kesesuaian internasional untuk Operator dan Fasilitas 

yang mengekspor, mengimpor, mengelola dan memproses ternak, yang merupakan sumber protein 

penting bagi masyarakat Sedunia. Perlakuan terhadap ternak di sepanjang rantai pasokan semakin 

menjadi perhatian masyarakat Sedunia yang ingin mendapatkan jaminan bahwa harapan tertentu 

terkait kesejahteraan dan pengelolaan hewan terpenuhi.  

Standar ini berisi persyaratan yang memastikan Operator memelihara komitment terhadap 

kesejahteraan, manajemen dan pelacakan ternak di sepanjang rantai pasokan. Persyaratan 

tersebut meliputi kepatuhan pada hukum dan peraturan di yurisdiksi terkait, pemeliharaan pelacakan 

ternak dan pemastian adanya rencana kontijensi apabila terdapat gangguan pada rantai pasokan. 
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1 Ruang Lingkup 

Standar ini berisi persyaratan untuk pelacakan rantai pasokan dan kesejahteraan hewan yang 

diperuntukkan untuk disembelih dan dapat diterapkan di yurisdiksi manapun. Penyembelihan dapat 

dilakukan untuk tujuan persediaan makanan, atau untuk perayaan budaya atau agama. 

Standar ini berlaku untuk Operator, termasuk Eksportir dan Importir. 
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2 Referensi Normatif 

Tidak ada referensi normatif. 

.  
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3 Istilah dan Definisi 

Untuk tujuan dokumen ini, berlaku istilah dan definisi yang diberikan dalam PJTS 1000. 
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4 Persyaratan Lacak Balak 

Prinsip: operator dapat menunjukkan komitmen akan kesejahteraan, manajemen dan pelacakan 

hewan pada suatu perusahaan di sepanjang rantai pasokannya. 

PERSYARATAN UMUM UNTUK SELURUH OPERATOR  

4.1 Operator harus menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan hewan di sepanjang rantai 

pasokan dengan cara memastikan ternaknya hanya dikirim ke dan diterima oleh Operator 

dan Fasilitas di rantai pasokan yang bersertifikasi PJTS sesuai dengan level yang 

ditentukan. 

CATATAN 1: Level yang telah ditentukan dapat ditetapkan oleh Pemilik Program, regulator atau mitra rantai 

pasokan. 

CATATAN 2: Apabila hewan tertentu harus dikirim ke lokasi yang tidak termasuk dalam lingkup PJTS (mis. 

ternak biakan), informasi terdokumentasi mencakup hal yang menunjukkan legalitas pengaturan tersebut dan 

bahwa penerimaan hewan di lokasi tersebut sudah dikonfirmasi. 

4.2 Operator harus menunjukkan komitmen untuk mematuhi persyaratan hukum pada yurisdiksi 

tempat rantai pasokan beroperasi. 

4.3 Operator harus menggunakan dan memelihara sistem yang menghasilkan pelacakan yang 

dapat diverifikasi pada semua hewan di sepanjang rantai pasokan hingga kematiannya. 

CATATAN 1: Pelacakan sistem dapat ditentukan oleh mitra rantai pasokan, dapat diberikan oleh pihak eksternal, 

atau dapat merupakan sistem pelacakan milik Operator. 

CATATAN 2: Apabila Operator memiliki lebih dari satu mitra rantai pasokan, mereka harus menggunakan lebih 

dari satu sistem pelacakan. 

CATATAN 3: Pelacakan ternak diharapkan dapat diverifikasi mulai dari lokasi tempat hewan dikirim hingga ke 

lokasi tujuan berikutnya dengan konfirmasi penerimaan, dilanjutkan hingga kematian hewan tersebut 

CATATAN 4: Bila ternak tertentu harus dikirim ke lokasi yang tidak termasuk dalam lingkup PJTS (mis. ternak 

biakan), informasi terdokumentasi mencakup hal yang menunjukkan legalitas pengaturan tersebut dan bahwa 

penerimaan hewan di lokasi tersebut sudah dikonfirmasi. 
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4.4  Operator harus memelihara pengaturan kontijensi untuk ternak di sepanjang rantai 

pasokan dan harus mengambil tindakan apabila: 

a) Terdapat pelacakan atau hasil kesejahteraan hewan yang merugikan secara 

signifikan; 

b) Terdapat perubahan pada pengaturan akses pasar (mis. larangan akses pasar 

atau penolakan ternak); atau 

c) Operator bersertifikasi atau Fasilitas bersertifikasi yang mereka andalkan di 

sepanjang rantai pasokannya ditangguhkan atau ditarik sertifikatnya. 

CATATAN: Pengaturan konjitensi dijelaskan lebih lanjut pada Jaminan Ternak PJTS 1002 – Persyaratan 

Sistem Manajemen Operator dan Fasilitas. 

4.5  Operator harus memenuhi persyaratan Jaminan Ternak PJTS 1002 – Persyaratan 

Sistem Manajemen Operator dan Fasilitas. 
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