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Tujuan panduan ini untuk pihak pengirim (Shipper) untuk melakukan pengepakan dan penanganan khusus komodity 
hewan hidup (terutama hewan peliharaan) secara baik dan benar, mulai dari proses persiapan sebelum pengiriman 
hewan, ketentuan pemilihan kandang dan material, tahapan penanganan hewan hidup (hewan peliharaan), persiapan 
dan kelengkapan sebelum keberangkatan, hingga penyegelan dan pemberian label pada kandang.

Informasi
Umum

01.

Untuk pengiriman hewan peliharaan, pasti-
kan telah menentukan kandang yang sesuai 
dengan hewan yang akan di kirim. Semua 
kandang harus memenuhi standar ketentu-
an live animal dari International Air Trans-
port Association (IATA).
Terdapat peraturan umum yang perlu diingat 
bahwa dua anjing atau dua kucing dapat 
menjadi dalam 1 kandang jika berat setiap 
anjing atau kucing kurang dari 20lbs (10 kg), 
dan berusia kurang dari 6 bulan. Setiap 
hewan yang akan dikirim minimal berusia 8 
bulan, tergantung spesies hewan yang di 
kirim dan ketentuan maskapai penerbangan 
yang di gunakan untuk pengiriman.

Kandang atau wadah baby animal (bayi 
hewan/hewan yang berusia kurang dari 8 
minggu) atau masih dalam masa menyusui 
dari spesies yang sama dapat di letakkan 
berdeketan. Kandang kucing dan kandang 
anjing harus di pisah. Harus di lakukan 
penanganan yang berbeda pada setiap 
keturunan dari anjing untuk mencegah 
terjadinya gertakan/gigitan dan saling 
mengganggu satu sama lain, dimana salah 
satu dari binatang lebih kuat dari yang lain.
Anjing dan kucing yang melakukan pengiri-
man melalui udara harus mengikuti sesuai 
ketentuan prosedur diatas. 
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Persiapan
Sebelum
Pengiriman

02.

Saat melakukan pengiriman hewan (Hewan 
Peliharaan), pemilihan kandang hewan saat 
pengiriman sangat berpengaruh dengan 
tingkat stres hewan, pastikan kandang atau 
wadah memenuhi ketentuan dan standar 
IATA Live Animal Regulation (LAR) demi 
kenyamanan dan keamanan selama
pengiriman.

Ketentuan dan persiapan sebelum pengiri-
man Live Animal :
1.Hewan hidup ya sedang dalam pengiri-
man, dapat berada di kabin penumpang, 
khusus anjing untuk memandu penumpang 
yang memiliki disibilitas (buta) dan penump-
ang yang tergantung sepenuhnya pada 
hewan peliharaan mereka (orang tuli) 
dengan ketentuan surat atau dokumen 
keterangan dari dokter.

Gambar 1.0.
Kandang yang digunakan 
untuk pengiriman hewan.



Gambar 1.1.
Detail standar 
kontruksi kandang, 
sesuai ketentuan 
IATA.

2. Untuk pengiriman hewan hidup melalui 
transportasi udara, terdapat beberapa 
ketentuan yang harus di lengkapi, sebagai 
berikut :
a. Kelengkapan dokumen resmi dari negara 
atau tujuan asal, transit dan tujuan pengiri-
man.
b. Menggunakan kandang yang sesuai untuk 
hewan hidup (hewan peliharaan).
c. Pastikan kondisi hewan yang   akan dilaku-
kan pengiriman melalui udara dalam keseha-
tan yang baik.
3. Hewan betina yang masih muda yang 
belum memasuki masa menyusui tidak 
diperbolehkan melakukan penerbangan.

4. Anjing dan kucing yang berusia kurang 
dari 8 minggu (2 bulan) tidak diperbolehkan 
untuk pengiriman.
5. Pengiriman anjing dan kucing akan diteri-
ma tidak lebih dari 4 jam sebelum keberang-
katan
6. Hewan betina yang sedang masa kawin 
atau siap kawin tidak dianjurkan melakukan 
penerbangan atau pengiriman.
7. Hewan betina yang akan melahirkan atau 
dalam jangka waktu 48 jam (2 hari) tidak 
akan di terima.
8. Anjing dan kucing harus berusia minimal 
8 minggu dan telah memasuki masa menyu-
sui selama 5 hari sebelum tanggal pener-
bangan atau pengiriman.

Packaging Guidelines 02

Panduan Pengemasan Live Animal - Hewan Peliharaan

Ketentuan
Kemasan

03.

1. Kontruksi Kandang
Disarankan: 
a. Kandang harus terbuat dari plastik yang kuat atau keras, logam atau kayu dengan 
pintu.
b. Kandang harus dipastikan tidak adanya kebocoran dan kuat untuk mengantisipasi 
hewan melarikan diri, dengan kondisi yang baik dengan mur logam, baut dan sekrup 
(Pastikan sekrup tidak mengenai hewan yang dapat menyebabkan cedera serius). Untuk 
kandang hewan yang menggunakan mur berbahan logam harap di lapisi dengan lapisan 
plastik pada bagian luar mur.
c. Kandang harus memiliki kurang lebih 3 ventilasi untuk pengiriman domestik, dan 4 
ventilasi khusus pengiriman internasional.

Recommended Packaing for 
Pets Shipment

Type Kandang Anjing/Kucing 
Bermaterial Plastik yang Tebal

Kandang Tampak 
Perspektif

Kandang Tampak 
Belakang



Gambar 1.2.
Material yang di anjurkan 
untuk kandang hewan.

2. Materials
Standar material kandang menggunakan 
fiberglass, metal, plastik padat, solid wood 
atau polywood. Kandang harus memiliki 
bahan yang memiiki daya serap air, atau 
bahan lembut untuk tempat tidur, seperti 
handuk, selimut, atau alas sobekan koran 
berwarna hitam atau putih. 
Direkomendasikan koran non-warna, tinta 
yang digunakan untuk mencetak koran 
dapat beracun bagi hewan.

3. Ketentuan Des ain Kandang
Ketentuan desain berikut harus diikuti 
sesuai dengan persyaratan standar kema-
san, ketentuan dan persyaratan kemasan 
sudah dijelaskan diatas.

Kandang atau wadah terbuat dari bahan 
yang sepenuhnya di las atau hanya meng-
gunakan kabel dan kawat tidak dianjurkan 
untuk pengiriman melalui udara.
Kadang atau wadah berbahan plastik keras 
pada umumnya sesuai dengan beberapa 
keturunan anjing (penerimaan sesuai 
dengan kebijakan dari kurir), jika kandang 
memiliki roda, harus di hilangkan atau 
dilepas untuk sementara.
Kandang berbahan plastik keras kurang 
sesuai dengan anjing besar dan agresif. 
Diperlukan kandang khusus terbuat dari 
kayu, logam,  atau bahan sejenis, dengan 
kunci ganda sebagai pengaman pada 
setiap sisi.
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4. Ukuran
a. Sesuai peraturan standar kandang harus 
cukup besar untuk anjing dan kucing dapat 
berdiri, duduk tegak, berputar balik, 
berbaring dengan posisi yang nyaman.
b. Kepala anjing atau kucing (termasuk 
bagian telinga) tidak diperbolehkan 
menyentuh bagian atap kandang ketika 
posisi sedang dudukatau berdiri didalam 
kandang. Sesuai rule of thumb dianjurkan 
hewan berdiri disamping kandang, jika 
kepala atau telinga melampaui atap 
kandang, maka diperlukan kandang yang 
lebih besar.
c. Ukuran kandang untuk hewan selain 
anjing dan kucing memiliki ketentuan yang 
sama seperti anjing dan kucing, jika kepala 
atau telinga melebihi dari atap kandang 
maka di perlukan kandang atau wadah 
yang lebih besar.

5. Kerangka
Untuk kandang atau wadah bermaterial 
kayu, kerangka luar berukuran 2.5 cm x 7.5 
cm (1 inch x 3 inch) kayu di sambung 
dengan kayu lebih padat untuk melapisi 
sisi atau ujung kandang.

6. Sisi Kandang
Kandang atau wadah plastik keras, yang 
bermaterial terbuat dari kayu, atau bahan 
yang setara untuk melapisi kerangka 
paling luar. Bagian samping harus kokoh 
dengan ketentuan standar ventilasi. Interi-
or Kandang harus mulus tanpa tonjolan 
yang dapat memicu hewan untuk menggig-
it atau mencakar yang dapat menyebabkan 
kerusakan pada kandang atau sejenisnya.

7. Handle Kandang / Pegangan Kandang
Harus terdapat handle/pegangan pada 
bagian tengah setiap sisi kandang.

Kandang harus tersedia alas berbah-
an lembut untuk tidur, dan memiliki 
daya serap air, seperti handuk, 
selimut, atau sobekan koran berwar-
na hitam/putih polos.   

Tipe kandang 
b e r m a t e r i a l 
plastik yang 
keras
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Gambar 1.3.
Standar ukuran Kandang 
hewan peliharaan untuk 
melakukan pengiriman

2X Small X Small

Small Medium

Large X Large

Up to
9” Tall

15” Long

Contoh Kategori Anjing :
Chihuahuas, Pomeranians, Yorkshire Terriers

Contoh Kategori Anjing :
Dachshunds (Miniaturel), Maltese, Pekingese

Up to
11” Tall

18” Long

Contoh Kategori Anjing :
Cavalier King Charles, French Bulldogs, 

Scottish Terriers

Up to
16” Tall

22” Long

Contoh Kategori Anjing :
Beagels, Miniature Schanauzers, Welsh 

Corgis

Up to
20” Tall

24” Long

Contoh Kategori Anjing :
Chow Chows, Samoyeds, Whippets

Up to
25” Tall

32” Long

Contoh Kategori Anjing :
German Shepherds, Golden Retrievers, 

Labrador Retrievers

Up to
28” Tall

36” Long
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8. Alas Kandang
Alas kandang harus kuat dan anti bocor.

9. Atap Kandang
Atap harus terbuat dari material yang kuat 
dan terdapat beberapa lubang ventilasi 
pada bagian permukaan atap, tanpa 
mengurangi kekuatan dan daya tahan dari 
atap. Khusus kandang yang terbuat dari 
kayu, tebal kayu minimal 12 mm, atau 
bahan yang setara.

10. Pintu
Pintu harus menjadi dalam satu kesatuan 
dengan kandang, dapat berupa slide atau 
berengsel.
Pintu harus terdapat alat pengikat, teruta-
ma dengan tujuan negara-negara atau 
lokasi yang memerlukan untuk penyegelan 
kandang. 

Pintu yang berukuran besar diperlukan alat 
pengikat atau segel tambahan sekitar 2-3 
pengikat untuk keamanan selama pengiri-
man. 
Pintu disarankan terbuat dari logam yang 
di las, atau plastik kuat untuk antisipasi 
ketika hewan bersandar pada bagian pintu 
tidak terjadi kerusakan atau bengkok pada 
bagian pintu.Sambungan pintu (jika di las) 
harus aman dan tidak mencederai hewan 
selama pengiriman. Pintu berbahan plastik 
di perbolehkan dengan syarat kuncian atau 
segel pintu terbuat dari logam yang tebal 
dan cukup kuat.
Kandang plastik pada bagian engsel pintu 
kandang harus menggunakan pengunci pin 
dengan ukuran 1.6 cm, secara horizontal, 
pada bagian atas dan bawah pintu dimana 
seharusnya dipasang.
Pengirim (Shipper) harus memastikan 
semua segel berada pada tempat yang 
seharusnya dan berfungsi.

Gambar 1.5.
Material Mur, dan 
kelengkapan kandang 
sebelum pengiriman

Kit Includes :
(6) Designer Nuts

(6) Lockwashes

(6) 1-1/4” Bolts

(6) 7/8” Bolts

Universal
Kennel Hardware

NB: Pengunci kandang harus 
menggunakan mur terbuat dari 
logam yang kuat pada setiap sisi 
kandang (6 Biji) mur.

*Disarankan Menggunakan Fourteen Hexagon
Stainless Steel Screws, lebih kuat dan tahan lama 

A

B

D

A + 1/2 B

D

C x 2

C

Handle Spacer
Ventilation
Openings

Gambar 1.4.
Ketentuan ukuran kandang 
dengan hewan
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11. Ventilasi
Ventilasi pada bagian kandang yang dapat 
di buka (Pintu kandang), diamater lubang 
minimal berukuran 2.5 cm, diatas 
Khusus kandang untuk anjing besar pada 
bagian pintu/yang dapat dibuka di lapisi 
dengan pilar baja dengan jarak yang 
berdekatan atau las pada bagian sambun-
gan dengan jarak 1cm antar sambungan.
Jumlah keseluruhan lubang ventilasi 
minimal 16% dari total permukaan dari ke 
empat sisi.

Lubang tambahan pada bagian atap atau 
sisi kandang untuk keperluan ventilasi 
tambahan diperbolehkan.
Semua bagian yang dapat dibuka harus 
tahan dan tahan gores, untuk penanganan 
kucing dan anjing kecil dapat dilapisi 
dengan sambungan, hal ini sangat penting 
untuk mengurangi kemungkinan hewan 
menggigit atau mencakar pada bagian 
pintu atau dinding kandang.

12. Feed and Water Containers 
Harus terdapat wadah air minum pada 
bagian dalam kandang yang dapat di akses 
dari luar untuk pengisian air, wadah 
makanan harus tersedia pada bagian dalam 
kontainer, jika tersegel, atau menyatu 
dengan kandang, dapat digunakan saat 
delay. Gambar illustrasi diatas hanya 
sebagai panduan, jika menggunakan wadah 
yang berbeda diperbolehkan.

13. Forklift Spacers 
Khusus hewan yang memiliki berat lebih dari 
60kg (132 lb), kandang harus di beri Forklift 
Spacers .

14. SPF Containers 
Anjing dan kucing yang memiliki Specific 
Pathogen Free (SPF) saat pengiriman harus 
menggunakan kandang dengan dimensi 
yang telah ditentukan dalam peraturan 
kategori SPF. Kandang pengiriman hewan 
SPF harus di beri label “This Way Up”. 
Saringan udara pada pengiriman kandang 
SPF harus memiliki saringan khusus pada 
bagian ventilasi. Luas area lubang ventilasi 
minimal 16% dari luar permukaan keempat 
sisi. Menyediakan air yang cukup selama 
pengiriman, menyediakan makanan, jika 
diperlukan. Wadah tidak boleh dibuka 
selama perjalanan, viewing panel harus 
tersedia pada kandang SPF.

Gambar 1.6.
Peletakan ventilasi pada 
kandang 

Ventilasi 
Terbuka

Spacer
Bar

Ventilasi 
Terbuka

Ventilasi 
Terbuka

Wadah Makanan & 
Minuman yang dapat 
dijangkau dari luarGambar 1.7.

Peletakan Wadah 
makanan dan minuman



1.Siapkan kandang sesuai dengan jenis hewan yang akan dikirim, usahakan gunakan 
kandang bermaterial yang kuat tetapi tetap berlubang sehingga hewan yang akan dikirim 
dapat bernafas dengan leluasa. Usahakan besar kandang sesuai dengan hewan yang 
dikirim, dan tidak terlalu besar untuk menekan biaya pengiriman.
2.Siapkan makanan secukupnya selama hewan dalam proses pengiriman.
3.Ukuran kandang harus sesuai dengan hewan yang dikirim sehingga hewan dapat
bergerak
4.Pilih pesawat dengan penerbangan paling awal, sehingga hewan dapat dikirim hari terse-
but.
5.Pastikan Jalur penerbangan aman dari kemungkinan penundaan penerbangan.
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Tata Cara
Pengemasan

04.

15. Ketentuan Kandang yang Dilarang
a. Dilarang secara eseluruhan kandang 
terbuat dari sambungan, kawat yang di las, 
anyaman, karton bahan yang dapat dilipat 
dengan mudah, hal tersebut tidak sesuai 
dengan ketentuan standar IATA.
b. Kandang dengan pintu ganda (Pintu atas 
dan samping) tidak di perbolehkan.

c. Kandang dengan pintu berbahan 
plastik/pengait samping pintu berbahan 
plastik pada bagian atas dan bawah 
kandang tanpa terdapat bahan besi/log-
am, tidak diperbolehkan.

Kandang Bermate-
rial plastik yang 
keras

Alas Kandang berbahan lembut 
untuk tidur, dan memiliki daya serap 
air, seperti handuk, selimut, atau 
sobekan koran berwarna hitam/pu-
tih polos.   

Ventilasi 
Terbuka

Sediakan Makan dan 
minuman secukupnya 
selama hewan dalam 
proses pengiriman.
(Dapat diakses dari luar)

Gambar 1.8.
Urutan Pengemasan 
Hewan Peliharaan

1

2
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Direkomendasikan :
1. Sebelum pengiriman, kandang harus 
disediakan 2 wadah kosong (Untuk Makanan 
dan minuman) yang di ikat didalam kandang, 
namun masih dapat diakses (pemberian 
makan dan minuman) dari luar tanpa  harus 
membuka pintu kandang. Jika dalam proses 
pengiriman terjadi delay, terdapat petugas 
berlisensi mengeluarkan makanan yang 
telah disediakan oleh pengirim untuk 
hewan.

 Sesuai peraturan umum, hewan 
(anjing/kucing) yang berusia kurang dari 16 
minggu setiap 12 jam sekali, dan untuk usia 
lebih dari 16 minggu 24 jam sekali. Air 
minum diisi di lokasi transit saat melakukan 
pengiriman.
2. One-piece Dish di perbolehkan, dengan 
syarat dijadikan 2 kompartemen terpisah.
3. Botol minum diperbolehkan dengan 
syarat dapat diakses dari luar kandang, 
tanpa harus membuka pintu kandang.

Panduan Pengemasan Live Animal - Hewan Peliharaan

Persiapan
Sebelum
Keberangkatan

05.

Berikut beberapa ketentuan yang perlu di 
siapkan sebelum pengiriman hewan :

1. Beri makan hewan yang akan di kirim 
(anjing / Kucing) dengan makanan dan 
minuman ringan 2 jam sebelum pengiri-
man.
2. Hewan pada umumnya tidak memerlu-
kan makanan selama 12 jam setelah pengi-
riman, air minum harus selalu tersedia di 
kandang selama perjalanan (sekitar 12jam), 
air harus di perhatikan supaya tidak terjad-
inya tumpahan air pada kandang selama 
proses pengiriman.

3. Pemberian makan kepada hewan saat 
pengiriman harus dilakukan ketika terjadin-
ya delay yang tak terduga, pemberian 
makanan ringan , daging, biskuit dan 
makanan kaleng. Makanan tambahan harus 
tetap di sediakan diluar kandang untuk 
mengantisipasi kejadian seperti ini.

Spacer
Bar

Jika memiliki engsel pada 
bagian atas atau bawah 
kandang, harus terdapat 
pengunci tambahan pada 
pembuka berukuran 1.6 cm 

Kunci Pintu 
KandangNB : Ukuran kandang 

harus disesuaikan 
dengan hewan yang di 
kirim, dan memudahkan 
hewan untuk bergerak 
(Berdiri, duduk Tegak, 
berputar balik, 
berbaring)

3
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Sealing
and Labeling

06.

Sesuai dengan standar internasional 
kandang atau wadah hewan (Anjing / 
Kucing) untuk di beri ketentuan label 
sebagai berikut :
1. Label “LIVE ANIMAL” berukuran 2.5 cm, 
terletak pada salah satu sisi kandang.
2. Menunjukan bagian atas kandang dengan 
label tanda panah keatas “THIS END UP”, 
pemberian label ini kurang lebih pada 2 sisi 
kandang.
3. Jika gigitan hewan memiliki gigitan atau 
sengatan yang beracun, sertakan label 
“Poisonous” dengan huruf tegas dengan 
ukuran ting gi 2.5 cm, pada bagian atas 
kandang.
4. Jika pemberian makan saat transit di 
perlukan, sertakan tanda/lampiran petun-
juk pemberian makan,

dan sediakan makanan hewan diluar 
kandang, dengan syarat terdapat tanda 
tangan pada surat dokter hewan.
5. Harus terdapat pernyataan tertulis, 
bahwa hewan berdarah panas yang akan 
dikirim telah di beri makan dan minum 
dalam 4 jam sebelum hewan melakukan cek 
in. Disarankan tidak memberi makan hewan 
(Anjing / Kucing) kurang dari 4 jam sebelum 
melakukan cek in.
6. Jika hewan (Anjing / Kucing) dibius, saat 
pengiriman, harus sertakan petunjuk pada 
bagian atas kandang nama obat bius yang 
digunakan, data hewan yang di bius (Berat 
Hewan, dll), dosis dan cara pemberian bius 
tersebut (Oral, injeksi, dll), dan waktu 
pemberian bius pada hewan.

Gambar 1.9.
Label yang di wajibkan dan 
ketentuan posisi peletakan 
label pada kandang.

Posisi peletakan label

Posisi peletakan label

Kandang Tampak
Perspektif

Kandang Tampak 
Belakang



Notice :
Panduan kemasan ini disediakan untuk membantu pelanggan DMK Cargo dalam mencegah kerugian dan kerusakan kemasan saat pengiriman karena 
pengemasan yang tidak tepat. Panduan kemasan ini tidak bermaksud untuk menjadi panduan yang komprehensif untuk pengemasan pengiriman transit. 
Pembuatan panduan ini tidak memiliki jaminan, tersurat maupun tersirat mengenai informasi ini. Pengemasan yang tepat merupakan tanggung jawab dari 
pihak pengirim, untuk informasi lebih lanjut dan panduan tambahan, tips untuk pengemasan dapat mengunjungi website dmkcargo.com, atau hubungi tim 
DMK Cargo terdekat untuk memastikan Standard Conditions of Carriage untuk persyaratan, kondisi dan keterbatan untuk pengiriman express.
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Notes 
Segala pengiriman barang harus dikemas sesuai standar 
IATA. Produk yang akan dikirim pastikan terdapat materi-
al pengemasan (Bubblewrap, bantalan/gabus) untuk 
menjaga produk dari benturan saat melakukan pengiri-
man. 
Penggantian material pengemasan (Bubblewrap, banta-
lan/gabus) disarankan saat melakukan pengiriman 
untuk mengantisipasi bantalan yang sudah meni-
pis/rapuh, untuk memberi perlindungan pada kemasan 
yang dikirim dari beban tumpukan kemasan lainnya.
Penyegelan dan pelabelan harus mengikuti setiap 
panduan pengemasan pada masing-masing produk. 
Segala label yang di perlukan harus di cantumkan sesuai 
ketentuan IATA dan undang-undang Nasional.

Package Testing and Design Service
DMK Cargo® menyediakan jasa pengujian kemasan 
sebelum pengiriman yang dapat membantu anda meng-
etahui qualitas kemasan yang akan dikirim, untuk meng-
hindari kerusakan kemasan saat pengiriman. Kami 
menyarankan untuk mengirimkan contoh kemasan anda 
untuk pengujian kemasan. Untuk informasi pengujian 
kemasan lebih lanjut silahkan hubungi customer servis 
DMK Cargo®.

DMK Cargo® Priority Express Recommendation
1.Maksimum berat yang diterima per paket untuk 
layanan Priority Express adalah 68 kg (150 lbs) *Terma-
suk kemasan dan produk pendingin (Jika Menggunakan)
2.Pastikan Kemasan Sudah termasuk dibungkus dengan 
Plastic Wrap dan palet kayu.
3.Untuk pengiriman bunga dan tanaman minimal 30 
jam.
4.Hindari pengiriman Perishable pada hari-hari yang 
sekiranya yang akan melewati hari liburan atau akhir 
pekan.

Express Transportation Environment
Suhu pada area pengiriman barang harus dapat 
disesuaikan dengan produk perishable untuk pengiriman 
Priority Express.
Cargo van dan truk kami tidak dapat menentukan suhu , 
suhu akan mengikuti dari waktu, lokasi dan sinar 
matahari, dan faktor lainnya. Pengiriman barang pada 
musim panas suhu area cargo pengiriman darat dapat 
mencapai -1oC  (30F) atau lebih tinggi dari suhu luar 
cargo.
Pada pengiriman cargo udara, suhu sangat tergantung 
pada produk perishable yang dimana kondisi suhu pada 
Priority Express tergantung dari tipe pesawat, lokasi dan 
spesifikasi pesawat, jarak, dan ketinggian penerbangan.

Notice
DMK Cargo® Priority Express akan menolak paket yang 
tidak sesuai dengan ketentuan tata pengemasan DMK 
Cargo, atau IATA dan ICAO. Panduan kemasan ini tidak 
bermaksud untuk menggantikan persyaratkan yang 
telah di tentukan seperti kode 49 Peraturan Federal 
(49CFR) dan IATA. Tujuan panduan ini hanya informasi 
secara umum semata.
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