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KATA PENGANTAR 

 

Perlakuan karantina (quarantine treatment) merupakan salah satu pilihan dalam 
pengelolaan risiko (management risk) dalam proses analisis risiko Organisme 
Pengganggu Tumbuhan (pest risk analysis).  Sejauh ini, perlakuan karantina yang 
sering digunakan dalam penerapan dan pemenuhan persyaratan fitosanitari  adalah 
dengan perlakuan fumigasi metil bromida. 

Kebijakan internasional dan nasional menyatakan bahwa setiap negara harus 
mengembangkan dan mendorong penggunaan alternatif perlakuan untuk mengurangi 
konsumsi metil bromida dalam perlakuan karantina dan pra-pengapalan.  Sejalan 
dengan itu, kebijakan Badan Karantina Pertanian di bidang perlakuan karantina 
diarahkan dengan mendorong penggunaan perlakuan yang efektif, mudah, murah, 
dan ramah lingkungan dengan melibatkan semua stake-holder dalam pengembangan 
teknik dan metode perlakuan yang dapat diterima oleh dunia internasional. 

Untuk keperluan tersebut, maka Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan 
Hayati Nabati, Badan Karantina Pertanian telah melakukan pengkajian yang 
mendalam mengenai potensi perlakuan dengan metode Semi Permanent 
Immunization Treatment (SPIT) untuk digunakan sebagai perlakuan karantina 
tumbuhan. Perlakuan dengan metode SPIT dikembangkan oleh  PT. Karuna Sumber 
Jaya bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Institut 
Pertanian Bogor (IPB) serta sudah diimplementasikan sebagai perlakuan tambahan 
(additional treatment) terhadap kemasan kayu untuk mencegah reinfestasi OPT pada 
kayu untuk meningkatkan kualitas kemasan kayu dalam memenuhi persyaratan ISPM 
No. 15. 

 Berdasarkan hasil kajian tersebut, Badan Karantina Pertanian 
merekomendasikan bahwa perlakuan dengan metode SPIT dapat digunakan sebagai 
salah satu perlakuan karantina tumbuhan dan pemenuhan persyaratan fitosanitari 
negara lain (pra-pengapalan).  Tim Badan Karantina Pertanian menyiapkan standar 
teknis perlakuan semi permanent immunization treatment (SPIT) ini untuk mendukung 
program pengembangan perlakuan karantina sehingga penggunaan SPIT dapat 
berlangsung dengan efektif. 

 

Jakarta, Mei  2013 
Kepala Badan Karantina Pertanian 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Perlakuan karantina tumbuhan ditujukan untuk membebaskan media  

pembawa  dari  Organisme  Pengganggu  Tumbuhan (OPT).  Selain itu, 

perlakuan karantina tumbuhan  terhadap komoditas yang akan diekspor untuk 

memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor (pra-pengapalan). 

Perlakuan karantina tumbuhan yang umum digunakan dalam pelaksanaan 

perlakuan karantina tumbuhan dan pra-pengapalan adalah dengan fumigasi.  

Perlakuan fumigasi yang bersifat non-permanen menimbulkan risiko terjadinya 

reinfestasi OPT pasca perlakuan sangat besar.  Di sisi lain, penggunaan 

perlakuan yang bersifat permanen dengan menggunakan pestisida tertentu 

meskipun aman dari risiko reinfestasi OPT dapat menimbulkan masalah cemaran 

terhadap komoditas dan lingkungan. 

Perlakuan dengan menggunakan metode semi permanen (Semi 

Permanent Immunization Treatment (SPIT) menjadi salah satu alternatif untuk 

mengurangi risiko cemaran terhadap komoditas dan lingkungan.  Hal ini 

dikarenakan SPIT memiliki sifat (i) mempunyai efek residu dalam kurun waktu 

tertentu, serta (ii) mempunyai residu pestisida yang aman terhadap komoditas 

dan  lingkungan.   

Perlakuan dengan metode SPIT dinilai tepat untuk perlakuan terhadap 

kemasan kayu dan sebagai alternatif perlakuan terhadap kemasan kayu 

sebagaimana yang diatur dalam ISPM nomor 15 untuk kondisi iklim tropis seperti 

Indonesia.  Hal ini karena negara-negara tropis memiliki keragaman OPT, jenis, 

sifat dan umur kayu. Selain itu, iklim daerah tropis yang sangat lembab 

menyebabkan berbagai permasalahan sehingga diperlukan penanganan 

kemasan kayu yang lebih  kompleks dibandingkan dengan negara-negara yang 

beriklim sub tropis. 

Hasil pengujian perlakuan dengan metode SPIT menunjukkan bahwa 

metode ini efektif untuk mengendalikan beberapa jenis OPT yang sering 

menyerang kayu di Indonesia yaitu penggerek kayu, rayap, dan jamur.  

Kementerian Pertanian melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

3079/Kpts/SR.140/6/2011 tanggal 23 Juni 2011 telah merekomendasikan 

Larutan 8 Dewa sebagai salah satu pestisida yang dapat digunakan untuk 

aplikasi perlakuan dengan metode SPIT yang efektif untuk mengendalikan jamur 

pelapuk putih (Trameter versicolor), jamur pelapuk coklat (Fumitopsis palustris), 
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kumbang pengebor (Heterobostrychus aequalis), rayap tanah (Coptotermes sp.), 

dan rayap kayu kering (Cryptotermes cynocepahalus). 

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian tersebut, perlakuan dengan 

metode SPIT dapat digunakan untuk keperluan karantina tumbuhan baik untuk 

tindakan perlakuan maupun dalam pemenuhan persyaratan negara tujuan untuk 

komoditas tertentu. Untuk menjamin penerapan perlakuan dengan metode SPIT 

dilaksanakan dengan benar dan aman, maka Badan Karantina Pertanian 

menyiapkan Standar Teknis Perlakuan dengan metode SPIT. 

 

1.2   Tujuan 
Standar teknis ini sebagai acuan bagi pelaksana perlakuan karantina 

tumbuhan dengan metode SPIT, sehingga pelaksanaan perlakuan dapat 

berjalan efektif dan aman.  

 

1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup standar teknis ini meliputi informasi tentang perlakuan 

dengan metode SPIT, peralatan/fasilitas yang digunakan dalam perlakuan, 

proses persiapan dan pelaksanaan perlakuan, kegiatan pasca perlakuan, serta 

penanganan sistem sertifikasi ekspor bagi komoditas yang telah diberi 

perlakuan. 

 
1.4 Dasar Hukum 

Karantina tumbuhan adalah upaya pencegahan masuk dan tersebarnya 

Organisme Pengganggu Tumbuhan dari  luar negeri  dan dari  suatu  area  ke 

area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik 

Indonesia melalui serangkaian tindakan karantina tumbuhan.  Undang-undang 

Nomor 16 Tahun 1992  tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan 

menyebutkan bahwa tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina berupa  

pemeriksaan,  pengasingan,  pengamatan,  perlakuan,  penahanan, penolakan, 

pemusnahan, dan pembebasan.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

09/Permentan/OT.140/2/2009 menyebutkan bahwa pelaksanaan perlakuan 

karantina tumbuhan harus sesuai dengan teknik dan metode yang ditetapkan 

oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. 

Pelaksanaan  tindakan  karantina  tumbuhan  tertentu termasuk perlakuan 

karantina tumbuhan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan 
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petugas karantina tumbuhan sebagaimana  diatur dalam Pasal  72  PP  

No.14/2002.  Persyaratan dan  tatacara  pelaksanaan  tindakan  karantina  

tumbuhan oleh pihak ketiga saat ini telah diatur dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006.  Sesuai dengan Permentan tersebut 

maka Badan Karantina Pertanian dapat menunjuk pihak ketiga sebagai 

pelaksana tindakan perlakuan setelah terlebih dahulu dilakukan penilaian atas 

kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tindakan 

perlakuan. 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka setiap tindakan  

perlakuan  karantina  tumbuhan  termasuk  perlakuan SPIT harus dilakukan 

sesuai dengan teknik yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina 

Pertanian. Adapun pelaksanaan tindakan karantina dapat dilakukan oleh pihak  

ketiga dengan syarat bahwa pihak  ketiga tersebut  telah memenuhi  persyaratan 

yang ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dan pelaksanaannya 

dilakukan di bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.  

 
 Jenis dan tatacara perlakuan karantina tumbuhan harus ditetapkan 

oleh Kepala Badan Karantina Pertanian yang pelaksanaannya 
dapat dilakukan oleh petugas karantina tumbuhan atau pihak 
ketiga.  

 Dalam hal perlakuan dilaksanakan oleh pihak ketiga maka pihak 
ketiga harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan Karantina Pertanian dan pelaksanaannya harus di bawah 
pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan. 

 
 

1.5 Pengertian Umum 
1.5.1 Internasional Plant Protection Convention (IPPC) adalah organisasi 

perlindungan tumbuhan internasional. 

1.5.2 International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) Nomor 15 

adalah standar internasional yang mengatur persyaratan penggunaan 

kemasan kayu dalam perdagangan internasional. 

1.5.3 Semi Permanent Immunization Treatment (SPIT) adalah metode 

perlakuan dengan menggunakan campuran pestisida kimiawi dan estrak 

nabati (bio-extract) terhadap OPT tertentu yang bersifat residual dalam 

kurun waktu tertentu. 
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1.5.4 Spitor adalah personil yang memiliki kemampuan teknis sebagai 

pelaksana dan ditunjuk oleh perusahaan sebagai penanggung jawab 

pelaksanaan metode SPIT. 

1.5.5 Sertifikat Perlakuan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh provider yang 

menyatakan bahwa komoditas telah diberi perlakuan dengan metode 

SPIT sesuai dengan standar prosedur ini. 

1.5.6 Provider adalah perusahaan yang ditunjuk untuk melaksanakan 

perlakuan dengan metode SPIT .Dosis Aplikasi adalah larutan yang 

berisi campuran pestisida kimiawi dan nabati  yang diaplikasikan dalam 

setiap perlakuan. 

1.5.7 Karantina tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan masuk 

dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar negeri dan 

dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia. 

1.5.8 Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disebut OPT 

adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan 

dan/atau menyebabkan kematian tumbuhan. 

1.5.9 Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disebut 

OPTK adalah semua OPT yang ditetapkan oleh Menteri untuk dicegah 

masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah negara Republik 

Indonesia. 

1.5.10 Perlakuan karantina tumbuhan selanjutnya disebut perlakuan adalah 

tindakan yang dilakukan secara fisik, kimiawi atau mekanis dengan 

maksud untuk membebaskan media pembawa OPT/OPTK, peralatan, 

pembungkus, alat angkut, dan media pembawa lain dari OPT/K. 

1.5.11 Perlakuan pra pengapalan adalah perlakuan di luar perlakuan karantina 

tumbuhan untuk memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. 
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BAB II 
METODE SEMI PERMANENT IMMUNIZATION TREATMENT 

SEBAGAI PERLAKUAN KARANTINA TUMBUHAN 
 
 

2.1 Perlakuan dengan Metode Semi Permanent  Immunization Treatment (SPIT)  
 

Penggunaan pestisida tertentu untuk mengendalikan OPT tertentu yang 

bersifat residual (permanent treatment) banyak dilakukan terhadap kayu, perabot 

rumah tangga, komponen rumah, maupun produk kayu olahan.  Perlakuan ini 

akan sangat efektif untuk mencegah terjadinya reinfestasi OPT pasca perlakuan.  

DAFF Biosecurity Australia memperbolehkan kayu dan produk kayu diberikan 

perlakuan dengan bahan aktif kimia seperti Copper chrome arsenic (CCA), 

Copper chromium fluorine (CCF), Boron, Asam Borik,  Alkyl ammonium, 

Permethrin, Cypermethrin, dan beberapa bahan aktif lainnya 

(http://www.daff.gov.au/aqis/import/timber/approved-treatments-timber).  

Namun, penggunaan permanent treatment tidak direkomendasikan untuk 

kemasan kayu karena pada umumnya kemasan kayu digunakan untuk 

mengemas atau menyertai produk yang akan dikirim yang tidak boleh 

terkontaminasi cemaran pestisida.  Oleh karena itu, ISPM nomor 15 sejauh ini 

hanya memperbolehkan perlakuan untuk kemasan kayu dengan fumigasi metil 

bromida dan perlakuan panas (heat treatment) serta perlakuan lainnya yang telah 

disetujui oleh IPPC. 

Perlakuan dengan metode Semi Permanent Immunization Treatment (SPIT) 

bersifat semi permanen artinya bahwa perlakuan ini hanya bersifat residual 

selama jangka waktu tertentu atau sementara.   Perlakuan dengan metode SPIT 

ini selain dapat membunuh OPT sasaran, juga dapat mencegah terjadinya 

reinfestasi OPT dalam jangka waktu tertentu.  Sifat residu bahan aktif yang 

digunakan tidak toksik dan tidak mencemari lingkungan.   

Hasil kajian dan pengujian terhadap keefektifan perlakuan dengan metode 

SPIT dengan menggunakan campuran antara pestisida kimiawi yang 

mengandung cypermethrine, sodium bikromat, kupper sulfat, boron, dan asam 

asetat  dengan ekstrak nabati yang mengandung cairan citrus, Nicotiana 

tobaccum dan Eugenia caryophyllata cukup efektif untuk mengendalikan 

mengendalikan jamur pelapuk putih (Trameter versicolor), jamur pelapuk coklat 

(Fumitopsis palustris), kumbang pengebor (Heterobostrychus aequalis), rayap 

tanah (Coptotermes sp.), dan rayap kayu kering (Cryptotermes cynocepahalus). 
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Selain itu, kayu yang telah diberi perlakuan dengan metode SPIT terhindar dari 

reinfestasi OPT.  Hasil pengujian toksikologi menunjukkan bahwa perlakuan 

dengan metode SPIT menggunakan campuran pestisida tersebut tidak memiliki 

sifat toksik dan aman terhadap mamalia uji serta ramah lingkungan karena dapat 

terurai oleh udara, tanah, maupun air (non persisten) setelah 2 (dua) bulan 

aplikasi. 
 

2.2  Jenis Larutan dan Teknik Aplikasi 

2.2.1 Kandungan Senyawa Pestisida  
Pada umumnya larutan yang digunakan dalam metode SPIT terdiri dari 

campuran pestisida kimiawi yang mengandung bahan aktif tertentu dan 

ekstrak nabati (bio-extract) yang apabila dicampur dalam menimbulkan:    

(i) efek sinergisme daya bubuh terhadap OPT sasaran, dan (ii) dapat 

mengurai atau mengurangi sifat persisten, mudah terurai dan tidak 

menimbulkan efek fitotoksik, serta aman terhadap lingkungan. 

Bahan aktif yang digunakan dapat berupa cypermetrine, copper, atau 

boron atau senyawa kimiawi lainnya yang pada umumnya digunakan untuk 

pengendalian OPT.  Sedangkan ekstrak  nabati dapat berupa ekstrak jenis 

tanaman yang bersifat toksik terhadap OPT tertentu seperti citrus, 

Nicotiana tobaccum dan Eugenia caryophyllata. 

Penggunaan larutan untuk keperluan perlakuan dengan metode SPIT 

harus terlebih dahulu dilakukan pengujian keefektifannya (uji efikasi) 

terhadap OPT tertentu dan pengujian toksikologi. 

 

2.2.2 Teknik Aplikasi 
Seluruh bagian komoditas yang akan diberi perlakuan harus dipastikan 

basah atau seluruh cairan dapat masuk ke dalam pori-pori komoditas. 

Aplikasi perlakuan dengan metode SPIT dilakukan dengan cara 

penyemprotan (spraying) dan perendaman (dipping).   

Aplikasi dengan penyemprotan (spraying) dilakukan dengan 

menggunakan alat semprot dengan spesifikasi khusus.  Contoh sprayer 

yang dapat digunakan untuk aplikasi metode SPIT dapat dilihat dalam 

Lampiran 1.  Sedangkan aplikasi dengan perendaman dengan cara 

merendam komoditas dalam larutan  aplikasi  dengan menggunakan bak 

berukuran  minimal 120 x 120 x 20 cm. 
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2.3   Keselamatan Kerja 
2.3.2 Pelaksana Perlakuan (Spitor) 

Dalam melaksanakan perlakuan, spitor harus selalu menggunakan alat 

keselamatan kerja, antara lain wear pack, safety shoes, dan full face 

masker. Spitor juga harus selalu membaca dan memahami isi dari 

Material Safety Data Sheet (MSDS).  Contoh MSDS dapat di lihat dalam 

Lampiran 2. 

 

2.3.3 Lingkungan Sekitar Area Perlakuan 
Lingkungan disekitar tempat perlakuan harus aman dari orang-orang 

yang tidak berkepentingan. Area sekitar perlakuan harus diberikan tanda-

tanda yang jelas bahwa di area tersebut sedang berlangsung kegiatan 

perlakuan.   

 

 

 

 

  

Perlakuan dengan metode SPIT harus menggunakan jenis  pestisida 
yang telah mendapat ijin dari Kementerian Pertanian dan telah 
dilakukan pengujian efikasi dan toksikologi dengan teknik aplikasi 
sesuai rekomendasi dari merek dagang yang bersangkutan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PERLAKUAN DENGAN METODE 
SEMI PERMANENT IMMUNIZATION TREATMENT  

 
 
3.1 Pelaksana Perlakuan 

Pelaksana perlakuan (spitor) memahami dan memiliki keterampilan untuk 

melaksanakan perlakuan dengan metode SPIT untuk menjamin efektivitas 

perlakuan dengan baik dan benar. Persyaratan sebagai spitor sebagai berikut : 

a. Pendidikan minimal SLTA 

b. Memiliki kompetensi untuk melakukan perlakuan dengan metode SPIT yang 

dibuktikan dengan Sertifikat telah mengikuti pelatihan SPIT. 

 

3.2 Kegiatan Pra-Perlakuan 

3.2.1 Penilaian Risiko (Risk Assessment ) 
Penilaian risiko dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan 

kesehatan kerja, peraturan yang berlaku, keselamatan sekitar dan 

lingkungan, dan dampak negatif terhadap komoditas atau kemasan kayu  

yang diberi perlakuan.  Penilaian risiko harus  dicatat dalam suatu 

dokumen atau foto sebagai rekaman.  Penilaian risiko meliputi : 

a. Kondisi komoditas 

Perlakuan dengan metode SPIT hanya dapat digunakan untuk 

komoditas tertentu.  Kondisi komoditas harus memenuhi persyaratan 

yang memungkinkan pestisida yang digunakan dapat berpenetrasi 

dengan baik.  Pemeriksaan harus dilakukan terhadap komoditas 

setiap akan dilaksanakan perlakuan.  Jenis komoditas yang dapat 

diberi perlakuan dengan metode SPIT dapat dilihat dalam Lampiran 

3. 

b. OPT Sasaran 

Perlakuan dengan metode SPIT hanya direkomendasikan untuk jenis-

jenis OPT sebagaimana dalam Lampiran 3. 

c. Teknik aplikasi yang akan digunakan 

Spitor harus dapat menilai teknik aplikasi yang paling tepat sebelum 

perlakuan dilaksanakan. Pemilihan teknik aplikasi sangat tergantung 

pada waktu, jumlah komoditas, dan kondisi serta situasi tempat 

pelaksanaan perlakuan. 
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3.2.2  Pemberitahuan Kepada Pihak Terkait 
Pelaksana perlakuan memberitahukan rencana kegiatan perlakuan 

kepada Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian setempat, pemilik 

komoditas dan pihak-pihak terkait lainnya.  Pemberitahuan rencana 

kegiatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan 24 jam sebelum 

kegiatan dilaksanakan. 

 

3.2.3 Penyiapan Komoditas 
a. Sebelum perlakuan dilaksanakan, spitor harus memastikan  

komoditas memenuhi persyaratan. Pemeriksaan harus dilakukan 

terhada setiap komoditas yang akan diberi perlakuan.  Komoditas 

yang akan diberi perlakuan harus  : 

- Memiliki kadar airnya tidak lebih dari 25%;  

- Bebas dari kulit kayu; 

- Bebas dari lapisan yang menghalangi penetrasi  larutan aplikasi 

seperti cat, varnish, plistur atau bahan lainnya. 

b. Jika komoditas berupa kemasan kayu, maka dilakukan pemeriksaan 

untuk memastikan kondisi paku tidak merusak komoditi yang akan 

dimuat, pemeriksaan pada lubang bekas gerekan serangga, kulit 

kayu, pecah ujung, bengkok, melengkung, kadar air kemasan kayu 

maksimum harus  25%. 

 
Gambar 1  Pemeriksaan komoditas 

c. Menghitung jumlah atau volume komoditas yang akan diberi 

perlakuan. 

d. Menempatkan komoditas pada tempat yang aman untuk pelaksana 

perlakuan; 

e. Hasil pemeriksaan harus dicatat dan didokumentasikan. 
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3.2.4 Penyiapan Bahan dan Peralatan 

a. Penyiapan dosis aplikasi 

Pembuatan dosis aplikasi harus disesuaikan dengan rekomendasi 

yang tertuang dalam setiap merek dagang produk  yang digunakan 

untuk perlakuan dengan metode SPIT.   Misalnya, jika menggunakan  

Larutan 8 Dewa (L8D 400 EC), maka dosis aplikasi sebesar 0,8 

persen yaitu dalam 1 liter larutan aplikasi terdapat 8 ml (cc) Larutan 8 

Dewa.  Ini berarti jika  volumse tangki sprayer 12 liter maka 

dibutuhkan L8D 400 EC sebanyak 96 ml. Volume  larutan aplikasi 

yang akan dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan sesuai 

dengan volume komoditas yang akan diberi perlakuan. 

1) Cara pembuatan larutan aplikasi sebagai bahan perlakuan 

penggunaan dengan cara penyemprotan: 

- Siapkan air bersih yang diperlukan dalam tangki sprayer; 

- Takar pestisida yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan  

yang diperlukan dan masukan kedalam tangki sprayer tersebut; 

- Aduk secara merata. 

- Larutan aplikasi siap untuk digunakan dengan cara 

penyemprotan (spraying). 

2) Cara pembuatan larutan aplikasi sebagai bahan perlakuan 

dengan cara perendaman: 

- Siapkan air bersih yang diperlukan dalam bak perendaman; 

- Takar pestisida yang akan digunakan sesuai dengan yang 

dibutuhkan  dan masukan ke dalam bak perendaman yang 

sudah berisi air bersih; 

- Aduk secara merata. 

- Larutan aplikasi siap untuk digunakan.  

 

b. Penyiapan peralatan 

Peralatan untuk pemeriksaan komoditas, keselamatan kerja, dan 

aplikasi harus disiapkan sesuai dengan teknik aplikasi yang akan 

digunakan.  Jenis dan spesifikasi peralatan sebagaimana terlampir 

dalam Lampiran 1. 
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3.3 Kegiatan Perlakuan 

3.3.1 Perlakuan dengan Penyemprotan (Spraying) 
Penyemprotan larutan aplikasi harus merata keseluruh bagian komoditas 

dan dilakukan minimal 4 kali bolak-balik dengan interval waktu 

pengulangan setiap 10 menit untuk memberikan waktu agar larutan 

aplikasi yang digunakan  dapat terserap secara menyeluruh pada setiap 

pori-pori bagian komoditas yang diberi perlakuan. Prosedur 

penyemprotan sebagai berikut : 

a. Spitor menggunakan alat keselamatan kerja berupa masker, pakaian 

kerja, kaca mata pelindung  dan sarung tangan; 

b. Komoditas ditempatkan sedemikian rupa agar dapat disemprot 

secara merata dengan ketinggian maksimum tumpukan 2 meter; 

c. Pada saat penumpukan komoditas diberi ganjalan (stick), agar tidak 

langsung bersentuhan sehingga terdapat  ruang sirkulasi. 

d. Penyemprotan terhadap komoditas dilakukan dengan menggunakan 

hand-sprayer dan dilakukan secara perlahan sehingga seluruh 

permukaan komoditas menjadi basah. 

 
Gambar 2  Aplikasi dengan penyemprotan 

 

3.3.2 Perlakuan dengan Perendaman (Dipping) 
a. Spitor menyiapkan larutan aplikasi dalam wadah/bak perendaman; 

b. Spitor menggunakan alat keselamatan kerja berupa masker, 

pakaian kerja, kaca mata pelindung  dan sarung tangan; 

c. Komoditas dimasukan ke dalam wadah yang berisi larutan aplikasi 

dan dilakukan penekanan agar seluruh komoditas masuk ke dalam 

permukaan air selama 10 – 30 detik.  
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d. Komoditas kemudian diangkat dari dalam larutan dan ditempatkan 

pada tempat khusus agar sisa larutan yang terbawa komoditas 

dapat tertampung dalam wadah. 

 
Gambar 3  Aplikasi dengan perendaman 

 
 

3.4 Kegiatan Pasca Perlakuan 

3.4.1 Sanitasi Alat Angkut 
a. Pengendalian pada alat angkut harus mutlak dilakukan  ketika terjadi 

perpindahan komoditas ke alat angkut.   

b. Komoditas setelah perlakuan harus segera diberi identifikasi atau 

marka pengendalian sehinga terkendali dan mudah telusur.   

c. Alat angkut/kontener harus dalam kondisi  bersih  dan terkendali.  

Sanitasi kontener/alat angkut dilakukan dengan cara 

disemprot/spraying dan disapu dengan sapu yang terbuat dari plastik. 

 
Gambar 4  Sanitasi alat angkut 

d. Komoditas yang diberi perlakuan harus jelas identifikasinya, sehingga 

dapat memberikan pengendalian serta jaminan terhadap setiap jenis 

komoditas dari kemungkinan terjadinya re-infestasi OPT . 

e. Apabila komoditas  tidak langsung dikirim, maka komoditas harus 

disimpan secara terkendali dalam ruangan yang bersih dan terpisah 

dengan komoditas yang belum diberi perlakuan. 
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3.4.2 Dokumentasi  Hasil Perlakuan 
Proses perlakuan harus dapat didokumentasikan dengan baik sehingga 

dengan mudah dapat dilakukan penelusuran. Setiap tahapan 

pelaksanaan perlakuan harus dicatat dalam formulir yang terkendali 

sebagaimana contoh terlampir dalam Lampiran 6. Rekaman hasil 

pelaksanaan perlakuan harus disimpan sekurang-kurangnya selama 1 

tahun. 

 

3.4.3 Penerbitan Sertifikat Perlakuan 
Sertifikat perlakuan diterbitkan setelah proses perlakuan selesai 

dilaksanakan.  Sertifikat perlakuan berisi informasi yang menyatakan 

komoditas telah diberi perlakuan dan bebas dari OPTK atau OPT. Contoh 

bentuk dan format Sertifikat perlakuan dilihat dalam Lampiran 5. 

 

3.4.4 Pemeliharaan Peralatan 
Peralatan perlakuan harus dipelihara secara rutin termasuk kalibrasi alat 

ukur.  Perusahaan harus membuat jadwal pemeliharaan dan 

mendokumentasikan bukti perawatan yang telah dilakukan. 
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BAB IV 
SERTIFIKASI KARANTINA TUMBUHAN 

 

4.1.  Pengawasan Perlakuan 

Perlakuan dengan metode SPIT oleh pihak ketiga harus dilakukan di 

bawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan. Tahapan proses 

pengawasan oleh Petugas Karantina Tumbuhan terhadap kegiatan SPIT yang 

dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebagai berikut: 

1) Pihak ketiga pelaksana perlakuan dengan metode SPIT harus 

menyampaikan surat pemberitahuan terhadap rencana pelaksanaan 

perlakuan kepada Kepala UPT Karantina Pertanian setempat; 

2) Surat pemberitahuan berisi informasi, antara lain jenis/nama dan jumlah 

komoditas, negara asal/tujuan, tanggal dan tempat pelaksanaan, dan 

informasi lain yang relevan; 

3) Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, Kepala UPT Karantina 

Pertanian setempat menugaskan Petugas Karantina Tumbuhan untuk 

melakukan pengawasan perlakuan; 

4) Petugas Karantina Tumbuhan yang ditugaskan untuk melakukan 

pengawasan harus membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan 

Perlakuan; 

5) Laporan harus melampirkan copy catatan hasil pelaksanaan fumigasi yang 

dibuat oleh fumigator dan copy Sertifikat Perlakuan SPIT yang diterbitkan 

oleh Pihak Ketiga.  

 

4.2.   Penerbitan Sertifikat Karantina Tumbuhan  

Sebelum penerbitan sertifikat, petugas karantina dapat memeriksa kembali 

komoditas yang telah dberi perlakuan dengan metode SPIT  untuk memastikan 

komoditas bebas dari OPTK atau OPT sasaran. Pemeriksaan dilakukan dengan: 

a. Validasi hasil pengawasan perlakuan;  

b. Dokumen terkait lainnya (seperti sertifikat perlakuan, catatan hasil 

pelaksanaan perlakuan dan lain sebagainya); dan/atau 

c. Pengambilan contoh (sampel);  
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Terhadap komoditas impor, apabila perlakuan dengan metode SPIT  efektif 

membunuh OPTK maka diterbitkan Sertifikat Pelepasan. Sedangkan, untuk 

komoditas ekspor apabila perlakuan dengan metode SPIT  efektif membunuh 

OPT sasaran maka harus diterbitkan Phytosanitary Certificate (PC) dengan 

mencantumkan informasi perlakuan SPIT pada kolom perlakuan. Penerbitan PC 

dilakukan paling lama 30 hari setelah perlakuan.  Apabila lebih dari 30 (tiga 

puluh) hari setelah perlakuan, maka komoditas tersebut harus dilakukan 

perlakuan ulang.  Komoditas yang telah diterbitkan PC  harus segera dikirim ke 

negara tujuan ekspor. 
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BAB V 
PENUTUP 

 
 

Dengan diterbitkannya standar teknis ini, maka pelaksanaan perlakuan dengan 

metode SPIT sebagai perlakuan karantina tumbuhan harus sesuai dengan persyaratan 

dan tatacara yang tercantum didalamnya. 

Isi standar teknis ini akan selalu disesuaikan dengan perubahan dan 

perkembangan yang terjadi, khususnya peraturan dan standar nasional maupun 

internasional yang mempengaruhi isi standar teknis ini. Setiap penyesuaian atau 

perubahan yang dilakukan atas isi standar teknis ini akan diberitahukan dan 

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan selalu memiliki versi yang 

mutakhir dari standar teknis ini. 

Penting juga  untuk  diketahui oleh  para Petugas Karantina  Tumbuhan dan 

pelaksana perlakuan  bahwa  standar teknis  ini  diperuntukkan bagi  mereka yang 

telah  memiliki  dasar-dasar  pengetahuan  dan  keterampilan  dalam  melaksanakan 

perlakuan dengan metode SPIT.  Oleh  karena  itu,  dalam  standar teknis  ini  tidak  

lagi  dijelaskan  dasar-dasar pengetahuan  tersebut  sehingga diharuskan  untuk  

mempelajarinya  terlebih  dahulu  melalui pelatihan yang sesuai guna menghindari 

kesalahan dalam penerapannya. 
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Lampiran 1   

Contoh Spesifikasi dan Jenis Peralatan  

Spayer Tipe  SA-14 

01. Bahan Tangki Stainless Steel. 
02. Tinggi Tangki 430 MM. 
03. Panjang Tangki 318 MM. 
04. Lebar Tangki 140 MM. 
05. Diameter Piston 25,4 MM. 
06. Diameter Silinder 31,8 MM. 
07. Diameter Tabung Angin 61,5 MM. 
08. Tekanan Kerja 2 Kgs/Cm2 - 6 Kgs/Cm2 
09. Berat Kosong ( Berat Bersih )  4,6  Kg.    
10. Berat Kotor ( Beserta Kardus )  5,3 Kg. 
11. Volume Tangki tanpa Pompa 14,5 Liter. 
12. Volume Tangki pakai Pompa 13,5 liter. 
13. Volume Tangki Pemakaian  12 – 13 Liter. 
14. Berat Tangki diisi 12 Liter 15 Kg. 
15. Panjang Selang 128 Cm. 
16. Diameter Selang 14,1 MM. 
17. Diameter Selang   3 MM. 

18. Panjang Laras ( Pipa Penyemprot ) 56 Cm. 
19. Nozel yang digunakan Nozel Tunggal 4 Lubang. 
20. Ukuran dalam Box 330 x 180 x 500 MM. 
21. Ukuran Luar Box 340 x 190 x 510 MM. 

No Jumlah 
Pemompaan 

Tekanan 
Angin 

Volume Air 
yang   

disemburkan 

Waktu / 
Lamanya 
Semburan 

Debit Air 
menggunakan 

Nozel 4 Lubang 

01 5X 70,0 Psi 510 Ml 36,60 Detik 13,93 Ml / Detik 

02 4X 40,0 Psi 400 Ml 28,69 Detik 13,94 Ml / Detik 

03 3X 45,0 Psi 380 Ml 27,15 Detik 13,99 Ml / Detik 

04 4X 51,6 Psi 430 Ml 30,81 Detik 13,95 Ml / Detik 
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1. Grinda 2. Baju Pelindung 

 
3. Pelindung mata 4. Kape 

  

5. Masker 6. MC Tester Kebo 
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7. Paku cacing 8. Paku ulir 

 

 
 

9. Palu 10. Sarung tangan 

 
 

11. Sprayer 12. Thinner 

 
 

13. Bak perendaman 
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Lampiran 2 

Contoh MSDS untuk Perlakuan dengan Metode SPIT 
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Lampiran 3 

Jenis Komoditas dan OPT Sasaran 

Jenis Komoditas Jenis OPT Sasaran 

Kayu, dan Produk kayu, termasuk 
kemasan kayu 

 

1. Jamur pelapuk putih (Trameter versicolor); 
2. Jamur pelapuk coklat (Fumitopsis 

palustris), 
3. Kumbang pengebor (Heterobostrychus 

aequalis); 
4. Rayap tanah (Coptotermes sp.); 
5. Rayap kayu kering (Cryptotermes 

cynocepahalus). 
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Lampiran 4 

Contoh Identitas (Marka) Komoditas Perlakuan dengan Metode SPIT™  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Nomor Pallet 
(Fi-Fo) 

Logo SPIT™ 
yang sudah 
dipatenkan 

Logo Non-MB© 
yang sudah 
dipatenkan 

Logo Bulan & 
Tahun Produksi 

Logo Expire Date 
Until Stuffing 

Logo Date Of 
Immune 

Security Label Berisi Alamat Lengkap 
Pembuat Kemasan Kayu 
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Lampiran 5 

Contoh Sertifikat Perlakuan dengan Metode SPIT 
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Lampiran 6 
 

Contoh Catatan Pelaksanaan Kegiatan Perlakuan dengan Metode SPIT 
 

 

A. Surat Tugas Stuffing 
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B. Surat Tugas Treatment, Treatment Ulang, Dengan Metode SPIT™ 
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C. Pencatatan Permintaan Treatment, Stuffing, dan Stock Kemasan di Customer 
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D. Laporan Treatment Bulanan 
 

 


