กฏกระทรวงเกษตรอินโดนีเซียว่าด้วยเรื่องคํารับรองการนําเข้าผลิตภัณฑ์จากพืช ประเทศอินโดนีเซีย
เลขที่ 03/Permentan/OT.140/1/2012 กระทรวงเกษตร
ประเด็นเรื่อง ผลิตภัณฑ์จากพืชที่จะสามารถนําเข้าได้ภายใต้หนังสือคํารับรอง
ก. รายการผลิตภัณฑ์จากพืชดังกล่าวต้องอยู่ในขอบข่ายการตอบสนองการขาดสินค้าภายในประเทศ( Satisfying domestic
demand) และเป็นผลิตภัณฑ์จากพืชที่ได้รับการอนุญาตนําเข้าอยู่เดิมแล้ว;
ข. รายการผลิตภัณฑ์จากพืชต้องอยู่ภายใต้หนังสือคํารับรองที่ได้รับการพิจารณาดุลการตลาดระหว่างความต้องการสินค้าและ
ผลผลิตทางตลาด และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจัดหาได้เพียงพอจากอุปทานผลผลิตภายในประเทศ (Not satisfied by
domestic supply);
ค. ตามนัยยะเบื้องต้นและตามการตีความมาตราที่ 88 ของกฎหมายฉบับที่ 13/2010 มีความจําเป็นต้องขอหนังสือคํารับรอง
ผลิตภัณฑ์จากพืช (Horticulture Product Import Recommendation) ในการพิจารณาการระบุชี้รายการผลิตภัณฑ์จาก
พืช ที่สามารถนําเข้าตามเงื่อนไขข้อตกลงเบื้องต้นนี้
บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง:
1. กฎหมายฉบับที่ 16/1992 เกี่ยวกับการกักกัน สัตว์, สัตว์น้ํา และ พืช (หนังสือธรรมนูญ ฉบับที่ 1992 เลขที่
56, ภาคผนวกเลขที่ 3482);
2. กฎหมายฉบับที่ 7/1994 เกี่ยวกับญัตติการอนุมัติตกลงเพื่อจัดตั้งองค์การการค้าโลก (หนังสือธรรมนูญ ฉบับ
ที่ 1994 เลขที่ 57, ภาคผนวกเลขที่ 3564);
3. กฎหมายฉบับที่ 7/1996 เกี่ยวกับอาหาร (หนังสือธรรมนูญ ฉบับที่ 1996 เลขที่99, ภาคผนวกเลขที่3656);
4. กฎหมายฉบับที่ 8/1999 เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (หนังสือธรรมนูญ ฉบับที่ 1999 เลขที่42,
ภาคผนวก เลขที่3821);
5. กฎหมายฉบับที่ 32/2004 เกี่ยวกับการบริหารงานในส่วนภูมิภาค(หนังสือธรรมนูญ ฉบับที่ 2004 เลขที่
125, ภาคผนวกเลขที่4437);
6. กฎหมายฉบับที่ 13/2010 เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ผลิตภัณฑ์จากพืช (หนังสือธรรมนูญ ฉบับที่ 2010 เลขที่
132, ภาคผนวก เลขที่ 5170);
7. ระเบียบราชการ เลขที่ 69/1999 เกี่ยวกับ ฉลากอาหารและการโฆษณา(หนังสือธรรมนูญ ฉบับที่ 1999
เลขที่131, ภาคผนวก เลขที่ 3867);
8. ระเบียบราชการ เลขที่ 28/2004 เกี่ยวกับ ความปลอดภัยและคุณภาพด้านอาหาร รวมทั้งคุณค่าทาง
โภชนาการ (หนังสือธรรมนูญ ฉบับที่ 2004 เลขที่107, ภาคผนวก เลขที่ 4424);
9. ระเบียบราชการ เลขที่ 38/2007 เกี่ยวกับ ฝ่ายบริหารระหว่างรัฐบาลส่วนกลาง, ราชการส่วนจังหวัด, และ
ราชการบริหารส่วนเขตภูมิภาค /เขตเทศบาล (หนังสือธรรมนูญที่ 2007 เลขที่ 82, ภาคผนวก เลขที่ 4737);
10.คําสั่งประธานาธิบดี เลขที่ 84/P/2009 เกี่ยวกับ การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซีย United Indonesia
Cabinet II;
11.ระเบียบประธานาธิบดี เลขที่47/2009 เกี่ยวกับ การจัดตั้งองค์กรของรัฐ กระทรวง และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
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ระเบียบประธานาธิบดี เลขที่ 91/2011 (หนังสือธรรมนูญ ฉบับที่ 2011 เลขที่141);
12.ระเบียบประธานาธิบดี เลขที่ 24/2010 เกี่ยวกับ ตําแหน่งงาน ความรับผิดชอบ และหน้าที่ ของกระทรวง
ของรัฐ รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กร, ตําแหน่งระดับ, เนื้อหางาน และหน้าที่ ของรัฐกระทรวงอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ตามระเบียบประธานาธิบดี เลขที่ 92/2011 (หนังสือธรรมนูญ ฉบับที่ 2011 เลขที่142);
13.ระเบียบกระทรวงเกษตร เลขที่ 20/Permentan/OT.140/2/2010 เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเกษตร;
14.ระเบียบกระทรวงเกษตร เลขที่61/Permentan/OT.140/10/2010 เกี่ยวกับ การจัดองค์กรและขั้นตอน
การดําเนินงานของกระทรวงเกษตร;
15.ระเบียบกระทรวงเกษตร เลขที่88/Permentan/PP.340/12/2011 เกี่ยวกับ การควบคุมความปลอดภัย
ด้านอาหารเมื่อนําเข้าและส่งออกอาหารสดที่ผลิตจากพืช (ประกาศทางราชการ ที่ 2011 เลขที่ 842);
16.ระเบียบกระทรวงเกษตร เลขที่89/Permentan/OT.140/12/2011 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงเกษตร เลขที่ 37/Kpts /HK.060/1/2006 เรื่องข้อกําหนดและการตรวจสอบทางวิชาการ การกักกัน
พืชในทางปฏิบัติ การนําเข้าผลไม้และ/หรือผักผลไม้สดสู่เขตแดนประเทศอินโดนีเซีย (ประกาศทางราชการ ที่
2011 เลขที่ 843);
17.ระเบียบกระทรวงเกษตร เลขที่90/Permentan/OT.140/12/2011 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
กระทรวงเกษตร เลขที่18/ Permentan/OT.140/12/2011 เกี่ยวกับขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติและการกักกันพืช
นําเข้าในรูปของต้นกล้า หน่อหัวต้นไม้ เข้าสู่เขตแดนอินโดนีเซีย (ประกาศทางราชการ ที่ 2011 เลขที่ 844);
18.ระเบียบกระทรวงเกษตร เลขที่94/Permentan/OT.140/12/2011 เกี่ยวกับจุดนําเข้าและส่งออกของ
พาหนะขนส่งของส่วนควบคุมกักกันพืชและตรวจสอบสิ่งมีชีวิตปนเปื้อนที่มีอันตรายจากพืช (ประกาศทาง
ราชการ ที่ 2012 เลขที่7);

ตอนที่ 3 ขั้นตอนการยื่นคําร้องในการได้รับสิทธินําเข้าผ่านหนังสือคํารับรองผลิตภัณฑ์พืช RIPH (Horticulture Product
Import Recommendation)
มาตราที่ 12 การยื่นหนังสือคําร้องขอสิทธินําเข้าฯ และ การพิจารณาความสมบูรณ์ของหนังสือคําร้องฯ RIPH (แบบฟอร์ม:
Attachment III / บุคคลที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้าแผนก PPVT-PP และอธิบดีกระทรวงเกษตร /วันทําการ: 3 วัน)
1) ว่าเกี่ยวกับการยื่นหนังสือคําร้องรับรองการนําเข้าฯ RIPH ลงชื่อถึงอธิบดีกระทรวงเกษตร (Director General) โดยยื่น
ผ่านหัวหน้าแผนก PPVT-PP
2) ภายในไม่เกิน 3 เวลาวันทําการ หัวหน้าแผนก PPVT-PP จะแจ้งผลตอบรับหรือปฏิเสธความสมบูรณ์ของเอกสารคําร้องขั้น
แรก
มาตราที่ 13 กรณีปฏิเสธ ตามความไม่สมบูรณ์ของหนังสือคําร้องฯ RIPH (แบบฟอร์ม: Attachment IV -format-1 /บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง: หัวหน้าแผนก PPVT-PP /วันทําการ: ไม่ระบุ)
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1) หนังสือคําร้องจะถูกปฏิเสธในกรณีที่เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิการนําเข้าไม่ครบถ้วน (shortage) หรือไม่ถูกต้อง
(incorrect)
2) หัวหน้าแผนก PPVT-PP จะแจ้งผลตอบปฏิเสธรวมถึงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร
มาตราที่ 14 กรณีตอบรับ และขั้นตอนยื่นคําร้องพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ (แบบฟอร์ม: ไม่ระบุ /บุคคลที่เกี่ยวข้อง:
หัวหน้าแผนก PPVT-PP และอธิบดีกระทรวงเกษตร /วันทําการ: 7 วัน)
1) หนังสือคําร้องที่ผ่านการตรวจสอบ ในกรณีที่เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอสิทธิการนําเข้าครบถ้วน (complete) และถูกต้อง
(correct)
2) โดยหนังสือคําร้องที่ผ่านการตรวจสอบ จะถูกยื่นเสนอต่อหัวหน้าแผนก PPVT-PP และ 3) ส่งผ่านไปเพื่อการพิจารณา ใน
การตอบรับหรือตอบปฏิเสธโดยตรงจากอธิบดีกระทรวงเกษตร ไม่เกินเวลา7 วันทําการ
มาตราที่ 15 กรณีปฏิเสธ เมื่อผลตรวจสอบมีความบกพร่องตามความถูกต้องทางวิชาการ (แบบฟอร์ม: Attachment IV format-2 /บุคคลที่เกี่ยวข้อง: อธิบดีกระทรวงเกษตรและหัวหน้าแผนก PPVT-PP /วันทําการ: ไม่ระบุ)
1) หนังสือคําร้องจะถูกปฏิเสธในกรณีที่ผลตรวจสอบทางวิชาการไม่สมบูรณ์ (shortage) หรือไม่ถูกต้อง (incorrect)
2) อธิบดีกระทรวงเกษตรจะแจ้งผลตอบปฏิเสธรวมถึงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรกลับไปที่หัวหน้าแผนก PPVT-PP
มาตราที่ 16 กรณีตอบรับ เมื่อผลตรวจสอบมีความสมบูรณ์ตามความถูกต้องทางวิชาการ (แบบฟอร์ม: หนังสือรับรองสิทธิ
การนําเข้าฯ RIPH /บุคคลที่เกี่ยวข้อง: อธิบดีกระทรวงเกษตรและคณะกรรมการ/วันทําการ: 7 วันทําการ)
(1) หนังสือคําร้องจะถูกปฏิเสธในกรณีที่ผลตรวจสอบทางวิชาการสมบูรณ์ครบถ้วน (complete) และถูกต้อง (correct)
(2) โดยอธิบดีกระทรวงเกษตรจะส่งข้อมูลผ่านให้คณะกรรมการ (ประกอบด้วยบุคคล ตามมาตราที่ 18 รับพิจารณาการออก
หนังสือรับรองสิทธิการนําเข้าฯ RIPH (3) โดยคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาและรายงานข้อวินิจฉัยและข้อชี้แนะกลับ
ไม่เกิน 7 วันทําการ มาที่อธิบดีกระทรวงเกษตร (4) ทั้งนี้คณะกรรมการจะยึดหลักการพิจารณาและดําเนินการจากบทบัญญัติ
จากมาตราที่ 17
มาตราที่ 17 หลักการพิจารณาและดําเนินการการอนุมัติอออกหนังสือรับรองฯ RIPH ของคณะกรรมการ (แบบฟอร์ม:
หนังสือรับรองสิทธิการนําเข้าฯ RIPH /บุคคลที่เกี่ยวข้อง: อธิบดีกระทรวงเกษตรและหัวหน้าแผนก PPVT-PP /วันทําการ: 3
เดือน)
(1) อธิบดีสามารถอนุมัติให้ออกหนังสือรับรองสิทธิการนําเข้าฯ RIPH ได้ เมื่อการตรวจสอบทางวิชาการได้สิ้นสุดลงอย่าง
สมบูรณ์และถูกต้อง และผลการพิจารณาต้องไม่มีข้อขัดแย้งกับบทบัญญัติมาตราที่ 7
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(2) โดยอธิบดีกระทรวงเกษตรจะเสนอเรื่องกลับไปที่หัวหน้าแผนก PPVT-PP (3) ซึ่งหนังสือรับรองสิทธิการนําเข้าฯ RIPH
สามารถมีผลบังคับใช้ในการนําเข้าสินค้าได้ 1 ครั้ง ในช่วงเวลาไม่เกิน 3 เดือน (for a period of three (3) months for
one (1) time import.)
มาตราที่ 18 สมาชิกของชุดคณะคณะกรรมการ
(1) สมาชิกของชุดคณะคณะกรรมการดําเนินงานประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการทั่วไปของด้านพืชพฤกษศาสตร์
(the Directorate General of Horticulture), ตัวแทน PPVT-PP, สํานักงานกักกันสินค้าเกษตร (Agricultural
Quarantine Agency) สํานักงานการรักษาความปลอดภัยของอาหาร (Food Security Agency), ศูนย์เศรษฐกิจสังคม
(Socio Economic Center) และคณะกรรมการนําทั่วไปการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและฝ่ายการตลาด
(Directorate General of Agricultural Processing and Marketing)
(2) สมาชิก หน้าที่ และโครงสร้างของกลุ่มชุดคณะกรรมการจะถูกระบุชัดโดยอธิบดี (Director General) ผู้ดําเนินหน้าที่แทน
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร
ตอนที่ 3 หน้าที่พันธะของผู้ถือหนังสือคํารับรองสิทธิการนําเข้า RIPH
มาตราที่ 19 ยื่นหนังสือคําร้องอนุญาตนําเข้า ณ กระทรวงการค้า (แบบฟอร์ม: หนังสือคํารับรองฯ RIPH /บุคคลที่เกี่ยวข้อง:
การกระทรวงการค้า/วันทําการ: ไม่ระบุ)
ผู้ถือหนังสือคํารับรองฯ RIPH จะต้องยื่นหนังสือคําร้องเพื่อขออนุญาตนําเข้าผลิตภัณฑ์จากพืชใบอนุญาตนําเข้า ณ กระทรวง
การค้า
มาตราที่ 20 ยื่นรายงานหลังการนําเข้าสินค้ากระทรวงเกษตร (แบบฟอร์ม: ใบอนุญาตนําเข้าและรายงานการนําเข้าสินค้า /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง: การกระทรวงการค้า -หัวหน้าแผนก PPVT-PP- อธิบดีกระทรวงเกษตร -อธิบดีฝ่ายพืชพฤกษศาสตร์ หัวหน้าหน่วยงานกักกันควบคุมโรคทางการเกษตร /วันทําการ: 7 วัน)
(1) ผู้ที่ได้รับให้ถือใบอนุญาตนําเข้า (Import license) จากกระทรวงการค้ามีสิทธิจะนําสินค้าจําพวกผลิตภัณฑ์จากพืชผ่าน
เข้าเขตช่องนําเข้าอินโดนีเซีย
(2) ผู้ที่ได้ทําการนําเข้าต้องยื่นรายงานการนําเข้าสินค้า ภายใน 7 วันทําการถึงอธิบดีกระทรวงเกษตรผ่านหัวหน้าแผนก
PPVT-PP (3) รายงานจะถูกส่งผ่านไปถึง 3 หน่วยงานในกระทรวงเกษตร อธิบดีกระทรวงเกษตร (Director General),
อธิบดีฝ่ายพืชพฤกษศาสตร์ (Director General of Horticulture) และหัวหน้าสํานักงานกักกันสินค้าเกษตร (Head of
Agricultural Quarantine Agency)
ตอนที่ 4 ขั้นตอนการควบคุมดูแล ณ จุดนําเข้า
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มาตราที่ 21 การตรวจสอบต้องอยู่ภายใต้การดูแลพนักงานหน่วยกักกันพืช (แบบฟอร์ม: ไม่ระบุ /บุคคลที่เกี่ยวข้อง:
พนักงานหน่วยกักกันพืช/วันทําการ: ไม่ระบุ)
พนักงานจากหน่วยกักกันพืช (Plant Quarantine Officer) จะปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล ณ จุดนําเข้าแรก
มาตราที่ 22 ขั้นตอนตรวจสอบ ณ จุดนําเข้าระยะ 2 (แบบฟอร์ม: หนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากพืชและความปลอดภัยด้าน
อาหาร /บุคคลที่เกี่ยวข้อง: พนักงานหน่วยกักกันพืช วันทําการ: ไม่ระบุ)
1) การควบคุมตรวจสอบหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์จากพืชและความปลอดภัยด้านอาหาร (document of horticulture
import and food safety)
2) โดยจะทําพร้อมกันกับการตรวจการกักกันควบคุมโรคจากพืช (plant quarantine action)
3) การตรวจสอบเอกสารเน้นที่ความสมบูรณ์ ความมีเหตุผล และความถูกต้อง (completeness, validity, and
correctness) ของเนื้อความเอกสาร
มาตราที่ 23 หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาความสมบูรณ์ของใบอนุญาตการนําเข้า (แบบฟอร์ม: หนังสือรับรองฯ RIPH /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง: พนักงานหน่วยกักกันพืช วันทําการ: ไม่ระบุ)
หลักเกณฑ์การตรวจสอบความสมบูรณ์ (Validity) ของเนื้อหาของใบอนุญาตการนําเข้า
a. เนื้อหาเป็นไปตามกฎหมายที่ระบุข้างต้น
b. รูปแบบฟอร์ม RIPH และชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกหนังสือรับรองฯ RIPH;
c. ช่องจํานวนปริมาณที่ยังเว้นไม่มีการระบุการตรวจจํานวนการนําเข้าในหนังสือรับรองฯ RIPH
d. วันที่อนุญาตการนําเข้าต้องยังไม่หมดอายุความ
มาตราที่ 24 หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องของใบอนุญาตการนําเข้า (แบบฟอร์ม: หนังสือรับรองฯ RIPH /
บุคคลที่เกี่ยวข้อง: พนักงานหน่วยกักกันพืช วันทําการ: ไม่ระบุ)
หลักเกณฑ์การตรวจสอบความถูกต้อง (Correctness) ของเนื้อหาของใบอนุญาตการนําเข้า
a. จุดนําเข้า (place of entry)
b.ประเภทการนําเข้าของผลิตภัณฑ์จากพืชตามที่ระบุในหนังสือรับรองฯ RIPH.
มาตราที่ 25 กรณีการกักสินค้าไม่ให้นําเข้า (แบบฟอร์ม: import license /บุคคลที่เกี่ยวข้อง: สํานักงานกักกันพืช/วันทํา
การ: 14 วัน)
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a. การกักกันสินค้าไม่ให้นําเข้า ในกรณีที่มีความไม่สมบูรณ์ (not completed) ของใบอนุญาตนําเข้า ผู้นําเข้าหรือตัวแทน
นําเข้าต้องยื่นใบอนุญาตนําเข้า(import license)กลับที่สํานักงานกักกัน(quarantine officer) ณ จุดนําเข้า ภายใน 14 วัน
ทําการ
b. สินค้าจะถูกยกเลิกการนําเข้า เมื่อมีการตรวจสอบว่าใบอนุญาตนําเข้า(import license)มีเนื้อหาเป็นโมฆะ(invalid) และ
ไม่ถูกต้อง(incorrect)
c. สินค้าสามารถผ่านการนําเข้า เมื่อมีการตรวจสอบว่าใบอนุญาตนําเข้า(import license)และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มี
เนื้อหาสมบูรณ์ตามเหตุผล (valid) และถูกต้อง(correct) ตามบทกฎหมายของการกักกันตรวจสอบพืชพฤกษศาสตร์
สรุปข้นตอนการขออนุญาตนําเข้าสินค้าจําพวกผลิตภัณฑ์จากพืช
ตอนที่ 3.1 ขั้นตอนการยื่นคําร้องในการได้รับสิทธินําเข้าผ่านหนังสือคํารับรองผลิตภัณฑ์พืช RIPH
มาตราที่ 12 การยื่นหนังสือคําร้องขอสิทธินําเข้าฯ และ การพิจารณาความสมบูรณ์ของหนังสือคําร้องฯ RIPH
หยุด เช็คเอกสารใหม่
มาตราที่ 13 กรณีปฏิเสธ ตามความไม่สมบูรณ์ของหนังสือคําร้องฯ RIPH
หรือ
มาตราที่ 14 กรณีตอบรับ และขั้นตอนยื่นคําร้องพิจารณาความถูกต้องทางวิชาการ

มาตราที่ 15 กรณีปฏิเสธ เมื่อผลตรวจสอบมีความบกพร่องตามความถูกต้องทางวิชาการ
หรือ
มาตราที่ 16 กรณีตอบรับ เมื่อผลตรวจสอบมีความสมบูรณ์ตามความถูกต้องทางวิชาการ

ตอนที่ 3.2 หน้าที่พันธะของผู้ถือหนังสือคํารับรองสิทธิการนําเข้า RIPH
มาตราที่ 19 ยื่นหนังสือคําร้องอนุญาตนําเข้า ณ กระทรวงการค้า

ตอนที่ 4 ขั้นตอนการควบคุมดูแล ณ จุดนําเข้า
มาตราที่ 21 การตรวจสอบต้องอยู่ภายใต้การดูแลพนักงานหน่วยกักกันพืช
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หยุด เช็คเอกสารใหม่

มาตราที่ 22 ขั้นตอนตรวจสอบ ณ จุดนําเข้าระยะ 2
มาตราที่ 23 หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาความสมบูรณ์ของใบอนุญาตการนําเข้า
มาตราที่ 24 หลักเกณฑ์การตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องของใบอนุญาตการนําเข้า
มาตราที่ 25 กรณีการกักสินค้าไม่ให้นําเข้า

หยุด เช็คเอกสารใหม่

หยุด เช็คเอกสารใหม่

หยุด และ ถูกกักสินค้ า

ตอนที่ 3.2 หน้าที่พันธะของผู้ถือหนังสือคํารับรองสิทธิการนําเข้า RIPH
มาตราที่ 20 ยื่นรายงานหลังการนําเข้าสินค้ากระทรวงเกษตร
**********************************************************************************
มาตรากฏระเบียบอื่นๆ ภายใต้ 3.1
มาตราที่ 17 หลักการพิจารณาและดําเนินการการอนุมัติอออกหนังสือรับรองฯ RIPH ของคณะกรรมการ
มาตราที่ 18 สมาชิกของชุดคณะคณะกรรมการ

****************************************************************************
สํานักงานส่งเสริมการค้า ฯ ณ กรุงจาการ์ตา
3 พฤษภาคม2555
แปลและรวบรวม: ธุวดา ส่งแสง
ที่มา: EGULATION OF MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NO.
03/Permentan/OT.140/1/2012
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