
Apa keunggulan yang
ditawarkan PJTS?

 Memungkinkan sebuah Operator atau
Fasilitas mendapat pengakuan atas
pencapaian suatu standar keunggulan

 Memberikan layanan audit berkualitas
tinggi dan konsisten 

 Mengeliminasi duplikasi audit dan biaya 
yang tidak diperlukan

 Mempermudah akses terhadap
ternak asal Australia

 Memberi akses ke Sistem Kesesuaian IT 
AniMark untuk membantu mengelola
kegiatan audit

 Menetapkan alur formal untuk keluhan 
dan banding

Program  
Jaminan 
Ternak 
Sedunia
PJTS

PJTS merupakan sebuah program baru dengan pendekatan alternatif
untuk menyatakan kesesuaian dengan ESCAS
PJTS telah dikembangkan dengan dukungan dari pelaku industri peternakan di Australia. Program ini memberikan
persyaratan manajemen ternak yang jelas dan obyektif dan membantu mendukung keberlangsungan perdagangan
ekspor ternak hidup. PJTS dibangun berdasarkan Sistem Jaminan Rantai Pasokan Ekspor (ESCAS) untuk 
memberikan jalan bagi perbaikan yang terus menerus. Dengan mengadopsi PJTS, para Operator dan Fasilitas
akan memiliki akses terhadap perangkat dan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan sistem manajemen
dengan praktik terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas usahanya. 

Melakukan Efisiensi | Mendorong Praktik Terbaik | Mendukung Jaminan Perdagangan

Kemandirian  |  Integritas  |  Transparansi



 Sertifikasi individu – memberikan pengakuan
akan praktik usaha yang baik dan meningkatkan
fleksibilitas rantai pasokan

 Perangkat IT untuk meningkatkan  manajemen dan
visibilitas kegiatan audit dan kinerja rantai pasokan

 Audit internal menjadi alat untuk melakukan
pemeriksaan diri dan pelaporan untuk perbaikan
yang terus menerus

 Tanggung jawab pengendalian dan penelusuran
diterapkan dengan baik di sepanjang rantai pasokan,
dan Fasilitas bertanggung jawab terhadap pemeliharaan
identifikasi hewan dan pencatatan pergerakan ternak

 AniMark menyediakan template dan perangkat
yang dapat dileburkan ke dalam bisnis Anda dan
membantu proses transisi dari ESCAS ke PJTS

PJTS membantu pencapaian 
praktik usaha yang lebih baik

Fakta mengenai PJTS

 PJTS berlaku bagi Operator (eksportir dan importir) dan 
Fasilitas (feedlot, depot, peternakan dan RPH)

 PJTS memberikan sertifikasi individual pada tingkatan
Operator atau Fasilitas dan tidak berdasarkan rantai pasokan

 

  Investigasi PJTS dan keterlibatan publik diatur oleh AniMark

PJTS berlaku pada ternak sapi, domba, kambing dan kerbau,
dimulai dari titik pelepasan hingga penyembelihan

Tentang AniMark

AniMark adalah perusahaan publik Australia independen
yang dibatasi oleh jaminan, yang mengkhususkan diri
dalam pengembangan dan adopsi program sertifikasi
berstandar internasional.

Proses penetapan standar AniMark didasari oleh ilmu
pengetahuan, riset dan preseden internasional.

Program sertifikasi andalan AniMark adalah Program
Jaminan Ternak Sedunia atau PJTS, yang bertujuan untuk
membina praktik terbaik dalam hal penanganan dan 
manajemen ternak.



Road Map Sertifikasi PJTS
6 langkah untuk mendapatkan Sertifikat PJTS

Sertifikat diberikan dan berlaku
selama 3 tahun dan tergantung

pada audit rutin serta pembayaran
seluruh biaya yang berlaku.

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Bersiaplah untuk PJTS

Dengan bantuan dari Staf PET atau konsultan
PJTS, lakukan tinjauan terhadap operasional
Anda dan tentukan apakah Anda siap untuk
mengadopsi PJTS.
AniMark menyediakan template dan panduan
untuk PJTS yang dapat Anda gunakan untuk
mempersiapkan diri untuk PJTS.

Pelatihan

AniMark akan memberikan akses ke Sistem
Kesesuaian IT AniMark. Para manajer, auditor
internal dan personalia utama juga harus
mendapatkan pelatihan PJTS terkait peranan mereka. 

Hubungi Kami

Staf PET atau rekanan konsultan AniMark
dapat bertemu dengan Anda dan memperkenalkan
PJTS kepada Anda. Mereka akan menunjukkan manfaat
PJTS dan menjelaskan bagaimana PJTS dan proses
sertifikasinya berlangsung serta menjawab berbagai
pertanyaan Anda.

Ajukan

Apabila Anda sudah siap untuk melanjutkan ke tahap
berikutnya, silakan mengisi form permohonan dan
kuesioner penilaian mandiri secara online.
Anda juga harus melakukan pembayaran biaya
pendaftaran.

-

Audit Internal 
 

Setelah menerima pelatihan, auditor internal dapat
melaksanakan audit internal pertama menggunakan
Sistem Kesesuaian IT AniMark.
Setiap ketidaksesuaian dan bukti-bukti terkait tindakan
perbaikan harus langsung diunggah ke Sistem 
IT tersebut.

 
Audit Eksternal

AniMark akan menunjuk Lembaga Sertifikasi
yang Disetujui (LSD) yang akan menunjuk
Auditor yang Disetujui untuk melakukan eksternal
audit di lokasi Anda. Mereka akan mencatat setiap
ketidaksesuaian dan bukti dari tindakan perbaikan
ke Sistem Kesesuaian IT AniMark. LSD akan meninjau
informasi audit dan melakukan finalisasi sertifikasi

Sertifikat
PJTS

 



Kesesuaian dengan PJTS

MENGELOLA PENGANGKUTAN
(BILA MELAKUKANNYA)

 

  Simpan daftar operator pengangkutan yang memiliki
kendaraan yang aman dan personalia terlatih

  Simpan rencana pengangkutan yang terdokumentasi

  Pastikan semua ternak layak untuk diangkut,
periksa identifikasi dan simpan catatan setiap
armada

  Pisahkan ternak non PJTS dari ternak PJTS

  Pastikan seluruh hewan terdidentifikasi dan lakukan penggantian untuk identitas yang hilang

  Simpan catatan semua ternak yang datang, berada di lokasi, meninggalkan lokasi, dan perhitungkan
selisihnya 

 Inspeksi ternak setiap hari dengan memeriksa kesehatan, identitas dan akses ternak ke 
pakan dan air

 

 Rawat ternak yang sakit atau cidera dan simpan catatan perawatan 

 Identifikasi dan pisahkan ternak non PJTS dari ternak PJTS 

LINGKUNGAN, PRASARANA
DAN PERALATAN

  Inspeksi prasarana dan peralatan secara rutin

  Pelihara prasarana dan peralatan dalam kondisi dan 
berfungsi dengan baik untuk mencegah hewan cidera
dan kabur dan simpan catatannya. 

 Pastikan lokasi aman dan ternak terlindungi dari cuaca 
buruk dan predasi

 
 Pastikan permukaan kandang, ramp dan jalur tidak licin

serta bersih
 
 Pencahayaan yang memungkinkan pelaksanaan

inspeksi ternak dan pergerakan hewan yang aman.

MONITORING

  Lakukan monitoring dan pengukuran kinerja berdasarkan target
untuk bongkar, muat, pengekangan, pemingsanan dan
penyembelihan. 

 Lakukan tindakan perbaikan apabila target tidak tercapai.
 
 Simpan catatan monitoring dan tindakan yang dilakukan.

IDENTIFIKASI, KESEHATAN DAN MANAJEMEN HEWAN



LACAK BALAK (UNTUK OPERATOR)

  Ternak hanya diperbolehkan berpindah di antara lokasi yang bersertifikasi PJTS

  Patuh pada seluruh hukum dan peraturan setempat

  Simpan catatan untuk penelusuran pergerakan ternak di sepanjang rantai pasokan hingga
kematiannya 

 Rencanakan kondisi kontijensi dan pastikan hewan dapat diarahkan ke lokasi 
bersertifikasi PJTS bila diperlukan

PENYEMBELIHAN DAN
PEMROSESAN
(UNTUK RPH)

  Gunakan metoda pengekangan,
pemingsanan (bila dilakukan) dan
penyembelihan yang disetujui

  Pastikan pemingsanan (bila dilakukan)
dan penyembelihan dilakukan tanpa
penundaan dan efektif 

 Simpan catatan penyembelihan 

PERSONALIA DAN PELATIHAN

  Pastikan personalia memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang diperlukan 

 Berikan pelatihan apabila diperlukan dan simpan catatan
personalia dan pelatihan

  Tunjuk seorang atau orang-orang yang bertanggung jawab
untuk monitoring, identifikasi, kesejahteraan dan
manajemen hewan, dan verifikasi catatan

SISTEM MANAJEMEN

  Buat dan dokumentasikan proses, prosedur dan instruksi kerja
untuk semua kegiatan operasional

  Simpan catatan mengenai hal yang terjadi di lokasi

  Lakukan audit internal untuk meninjau kegiatan operasional 

  Kelola permasalahan dan lakukan tindakan perbaikan bila
diperlukan



ESCAS & PJTS
   ESCAS    PJTS

 Pemerintah Australia
mengatur eksportir Australia

 Persetujuan ESCAS
berdasarkan rantai pasokan

 Pemerintah Australia tetap menjadi
regulator bagi eksportir Australia

 
Sertifikasi PJTS diberikan pada level

individu Operator atau Fasilitas

 
Eksportir dapat menggunakan

sertifikasi PJTS untuk membantu
mereka dalam mencapai kewajiban
kepatuhan pada ESCAS. 

 Eksportir harus memastikan
penerapan standar
kesejahteraan hewan
tertentu bagi ternak di
pasar luar negeri

 Eksportir bertanggung jawab
terhadap pelanggaran standar
kesejahteraan hewan di rantai
pasokannya

 Sertifikasi diberikan pada Operator
dan Fasilitas yang bertanggung jawab
dalam menerapkan praktik
manajemen  ternak yang sesuai
terhadap hewan yang mereka kelola

 Operator dan Fasilitas bertanggung
jawab terhadap kepatuhan akan
persyaratan manajemen ternak.

 Kewajiban pada PJTS selaras dengan
persyaratan pada ESCAS.

Fasilitas memiliki tanggung jawab
langsung dalam memastikan ternak
memiliki identifikasi dan pencatatan
pergerakan ternak.

Operator hanya dapat mengirimkan
hewan ke Fasilitas bersertifikat PJTS
(di pasar yang menerapkan PJTS).

Operator diharuskan memelihara
sistem penelusuran, mematuhi
persyaratan hokum dan memiliki
rencana kontijensi.

Apabila ada dugaan hewan asal
Australia berada di luar Fasilitas
bersertifikat non PJTS, AniMark akan
menyelidiki secara langsung kepada
pihak-pihak terkait

 Eksportir harus memegang
kendali atas pengaturan
rantai pasokan dan dapat
menelusuri semua ternak
di sepanjang rantai
pasokannya.

 Apabila ada dugaan hewan
asal Australia berada di luar
rantai pasokan yang telah
ditunjuk, Departemen bekerja
sama dengan eksportir untuk
meninjau kejadian tersebut.
Eksportir bertanggung jawab
untuk memastikan hewan
berada dalam rantai
pasokannya dan memiliki 
sistem untuk verifikasi
pergerakan hewan tersebut.

 

 

 

 

Kerangka
Regulatori

Kesejahteraan
Hewan

 

Kontrol &
Penelusuran
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Memahami perbedaan antara



   ESCAS    PJTS

 Feedlot dan rumah potong
hewan harus melaksanakan
audit ekstran rutin,
sementara eksportir harus
diaudit oleh Departemen.
Importir tidak diaudit.

 Fasilitas (atau importir/eksportir
yang mereka wakilkan)
mengatur audit eksternalnya
sendiri

 Eksportir menyerahkan laporan
audit Fasilitasnya kepada
Departemen

 Operator dan Fasilitas harus
melakukan audit internal dan
eksternal secara rutin.

 Audit eksternal diselenggarakan
oleh AniMark – pihak yang lebih
netral dalam proses audit

 Audit eksternal dilaksanakan oleh
auditor yang disetujui oleh AniMark

 Auditor eksternal bekerja di bawah
kendali Lembaga Sertifikasi yang
Disetujui yang ditunjuk oleh AniMark

 Sertifikasi diberikan oleh Lembaga
Sertifikasi yang Disetujui kepada
Operator atau Fasilitas

 Departemen meminta
eksportir untuk
bertanggung jawab atas
kepatuhan pada ESCAS,
termasuk mengenakan
pinalti apabila diperlukan

 Auditor dapat mengidentifikasi
area yang tidak memenuhi Standar
dan Aturan PJTS – disebut juga
ketidaksesuaian

 Ketidaksesuai merupakan hal yang
normal – yang menjadi fokus adalah
tindakan perbaikan yang dilakukan
untuk kembali ke kekesesuaian

 AniMark memimpin investigasi dan
keterlibatan publik apabila
diperlukan

 AniMark dapat menangguhkan atau
mencabut sertifikasi individual
Operator atau Fasilitas

 Operator dan Fasilitas dapat
mengajukan banding atas
keputusan sertifikasi

 Pelanggaran

 Persetujuan ESCAS

 Kepatuhan

 Rantai Pasokan

 Ketidaksesuaian

 Setifikasi PJTS

 Perbaikan terus menerus

 Tindakan Perbaikan

 Fasilitas/Operator

Pendekatan

Audit

Operator dan Fasilitas yang memiliki performa tinggi
akan memiliki sistem dan proses bisnis yang dapat
membantu mereka memperlancar proses transisi
dari ESCAS ke PJTS

Kata Kunci/
Elemen Utama
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 Menjelaskan persyaratan
untuk Operator dan Fasilitas
mengenai manajemen ternak

 Dikembangkan selaras
dengan Kode OIE (Organisasi
Kesehatan Hewan Dunia)
serta sejumlah kode, standar
dan panduan internasional
lainnya

 Disetujui oleh Komite Standar
AniMark yang independen
dan dibentuk secara
internasional

 Menetapkan aturan dan
persyaratan PJTS, termasuk
menjelaskan tanggung jawab
dan proses audit serta
sertifikasi

 
Merinci proses dan linimasa

untuk penyelesaian
ketidaksesuaian

 
Menguraikan prosedur untuk

keluhan dan banding yang
mencerminkan prinsip
prosedural yang adil

  Input data dari audit internal
secara langsung

 Akses ke hasil audit,
ketidaksesuaian dan peringkat
risiko yang real time dan aman 

 
Pengunduhan laporan dan

sertifikat

 “Tinjauan RantaiPasokan”
bagi eksportir dan importir

 Perangkat dan sumberdaya
yang lengkap yang
dikembangkan untuk
memperbaiki proses dan
prosedur bisnis Anda 

Panduan mengenai cara
memenuhi persyaratan
sertifikasi PJTS 

Template dan form penting
yang dapat Anda adopsi ke
dalam bisnis Anda

 Pelatihan tatap muka, virtual
atau online bagi sta� Anda

 
Modul yang disesuaikan

untuk semua level tanggung
jawab

 Pelatihan online dan panduan
referensi singkat mengenai
Sistem Kesesuaian IT AniMark

 
Akses terhadap permohonan

online dan perangkat
penilaian mandiri

 Sta� Program Ekspor Ternak
(PET) dan konsultan yang
tersedia untuk memberikan
dukungan di lapangan,
pendampingan dan pelatihan

 Dukungan untuk meninjau
proses dan sistem yang sudah
ada untuk persiapan proses
transisi ke PJTS

 Dukungan dari AniMark baik
secara virtual maupun telepon
untuk setiap aspek dari program,
Sistem Kesesuaian IT AniMark,
keluhan atau investigasi.

Gambar-gambar adalah milik Livestock Collective.
AniMark didirikan untuk melaksanakan Program Jaminan Ternak Sedunia, dengan dukungan dari Pemerintah Australia
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Sumber Daya PJTS
Sumber daya yang mendukung proses serti�kasi Anda

PJTS 
 Standar Aturan

Sertifikasi
PJTS

 
 

Sistem
Kesesuaian
IT AniMark

 

Dukungan
AniMark &PET

 
 

Materi Pelatihan dan
Sumber Daya yang

tersedia Online
 

Template dan
Materi Panduan

PJTS

 
 


