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KATA PENGANTAR 

 

Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) atau Pest Risk 

Analysis (PRA) merupakan tool penting dalam penyelenggaraan karantina tumbuhan 

di suatu negara. Penentuan suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

menjadi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK), serta penentuan syarat-syarat 

dan tindakan karantina tumbuhan yang sesuai untuk mencegah masuk dan 

tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT tersebut, dilakukan melalui 

proses AROPT. AROPT juga menjadi salah satu tanggungjawab Badan Karantina 

Pertanian selaku National Plant Protection Organization, sebagaimana diatur dalam 

naskah International Plant Protection Convention (IPPC) pada tahun 1997, untuk 

memastikan kesehatan tumbuhan, produk tumbuhan, ataupun media pembawa lain 

yang dilalulintaskan antar negara maupun antar area dalam wilayah Negara 

Indonesia. 

Sejauh ini, pelaksanaan AROPT berdasarkan media pembawa (PRA by pathway) 

masih mengacu pada pedoman AROPT yang diatur dalam Lampiran III Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 9/PERMENTAN/OT.140/2/2009 mengenai persyaratan 

dan tata cara tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa 

OPTK ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Pedoman tersebut mengalami 

beberapa perubahan tetapi masih belum dipahami dengan baik oleh pelaksana dan 

pembahas AROPT, sehingga terjadi inkonsistensi hasil pembahasan dan berakibat 

pada perbedaan pengelolaan risiko terhadap pemasukan media pembawa ke dalam 

wilayah Negara Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah seiring dengan 

peningkatan lalulintas media pembawa yang masuk ke dalam wilayah Indonesia, 

dengan jenis, bentuk, dan negara asal yang makin beragam.   

Sejalan dengan itu, kebijakan Badan Karantina Pertanian diarahkan untuk 

mendorong penguatan pelaksananaan AROPT berdasarkan media pembawa untuk 

dapat mendukung penyelenggaraan karantina tumbuhan yang berdasarkan prinsip 

kedaulatan, pelindungan, keilmuan, tranparansi, dan nondiskriminasi. Untuk 

keperluan tersebut, maka Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, 

Badan Karantina Pertanian, telah melakukan pengkajian dan perbaikan terhadap 

pedoman AROPT berdasarkan media pembawa, dengan melibatkan para pakar dari 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang 

Undang-Undang 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 

Pasal 5 dan 6, telah mengamanatkan bahwa analisis risiko menjadi dasar 

pelindungan yang layak bagi penyelenggaraan karantina di Indonesia. Hasil analisis 

risiko digunakan sebagai pertimbangan opsi pengelolaan risiko yang akan dilakukan, 

baik di negara mitra dagang maupun di pintu pemasukan dan pengeluaran di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengelolaan risiko merupakan kumpulan beberapa pilihan tindakan karantina sesuai 

tingkat risiko. Pilihan pengelolaan tersebut menjadi persyaratan teknis pemasukan 

media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) bagi negara 

asal mitra dagang. Strategi yang tercantum dalam pengelolaan risiko diharapkan 

dikomunikasikan dan dipenuhi sebagai persyaratan karantina tumbuhan sehingga 

bebas dari OPT yang tidak dikehendaki oleh negara pengimpor, termasuk Indonesia. 

Upaya pemenuhan persyaratan tersebut dapat memperkecil atau meniadakan risiko 

introduksi OPTK terbawa media pembawa. 

Persyaratan karantina tumbuhan yang diberlakukan suatu negara ditetapkan 

berbasis alasan ilmiah sebagaimana tertuang dalam Interrnational Standard for 

Phytosanitary Measures (ISPM) Nomor 2 tentang Frameworks for Pest Risk 

Analysis, Nomor 11 tentang Pest Risk Analysis for Quarantine Pests, Including 

Analysis of Environmental Risks and Living Modified Organisms dan ISPM terkait 

lainnya. Alasan ilmiah pada analisis dituangkan dalam suatu dokumen antara lain 

berisi inisiasi risiko, penilaian risiko kemungkinan masuk, menetap, menyebar, dan 

kerugian ekonomi suatu Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang terbawa 

oleh media pembawa. Dokumen tersebut disusun berdasarkan pedoman yang telah 

ditetapkan, atau dikenal sebagai dokumen Pest Risk Analysis (PRA) atau Analisis 

Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT). 

Pedoman AROPT yang ada sampai saat ini telah mengalami perjalanan panjang 

dimulai sejak tahun 2000. Pedoman saat itu berisi penilaian OPT berdasarkan 6 
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(enam) faktor yang paling berpengaruh pada kaidah suatu OPT menjadi OPTK, dan 

belum mengacu pada standar internasional. Selanjutnya, pedoman tahun 2008 telah 

disesuaikan dengan standar setelah dilakukan diseminasi PRA oleh Food and 

Agriculture Organization (FAO) di tahun 2007. Pedoman terakhir yang disusun pada 

tahun 2018, merupakan hasil harmonisasi ditingkat negara anggota Association of 

South East Asian Nations (ASEAN). Pedoman ASEAN ini telah mengakomodir 

kaidah penyusunan AROPT sesuai standar, meliputi penilaian risiko berbasis 

kemungkinan masuk, menetap, menyebar, dan kerugian ekonomi. 

Pedoman tahun 2018 sebagai dasar penyusunan dokumen AROPT saat ini telah 

melalui beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan pengetahuan. Namun 

demikian perubahan tersebut belum tertuang dan dijadikan sebagai penyempurnaan 

pedoman. Oleh karena itu perlu revisi Pedoman AROPT sesuai saran dan masukan 

narasumber, tim pembahas, penyusun dokumen, dan hasil diskusi selama kegiatan 

pembahasan teknis draf AROPT berlangsung. Hasil penyempurnaan pedoman ini 

diharapkan dapat menyeragamkan pemahaman bagi siapapun yang terlibat dalam 

penyusunan draf AROPT. Pedoman AROPT ini juga ditujukan sebagai panduan 

proses penyusunan sehingga lebih mudah, tidak multi tafsir, dan memiliki 

keseragaman format yang memadai sesuai standar ISPM. 

Ruang lingkup yang dijabarkan pada pedoman akan memandu penyusun dokumen 

AROPT dalam menuangkan informasi ilmiah yang terkumpul. Informasi yang 

dibutuhkan dalam penyusunan dokumen meliputi status komoditas yang akan 

diimpor, data keberadaan suatu OPT di negara asal dan di Indonesia, data 

kerusakan, dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan, daerah sebar, kisaran inang, 

serta informasi ilmiah bioekologi OPT yang dinilai. Informasi ilmiah dapat diperoleh 

dari berbagai sumber referensi ilmiah dan informasi teknis dari lembaga yang diberi 

otoritas pelindungan nasional, seperti National Plant Protection Organization 

(NPPO). Informasi yang diperoleh dari NPPO negara asal antara lain berupa data 

terkini tentang status OPT pada media pembawa yang akan diimpor dan dilaporkan 

keberadaannya di negara bersangkutan. 
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Informasi ilmiah dari NPPO negara asal ini dapat dikomunikasikan oleh NPPO 

Indonesia, yakni Badan Karantina Pertanian (Barantan) sebagi focal point, guna 

memperoleh informasi status OPT dan informasi lain yang berhubungan dengan 

pengelolaan OPT di negara yang bersangkutan dan/atau informasi berdasarkan 

basis data yang mengacu pada daftar OPTK yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Pertanian Republik Indonesia. 

Dokumen AROPT berisi aspek yang berpengaruh terhadap penentuan suatu OPT 

menjadi OPTK, antara lain bioekologi, kerusakan ekonomi yang ditimbulkan, status 

OPT, kemungkinan masuk, menetap, menyebar dan prakiraan dampak ekonomi 

yang akan ditimbulkan, serta opsi pengelolaan risiko terhadap rencana pemasukan 

media pembawa. 

Draf dokumen akan dibahas dengan melibatkan unsur akademisi/peneliti sebagai 

narasumber dan tim pembahas AROPT lingkup Pusat Karantina Tumbuhan dan 

Keamanan Hayati Nabati. Narasumber yang dihadirkan dengan latar belakang 

keilmuan meliputi dibidang proteksi tanaman, perlakuan karantina, dan ekonomi-

sosial. Hasil pembahasan teknis dapat dipertanggung-jawabkan, karena telah 

memadai dan selesai dibahas pada pertemuan teknis. Selanjutnya dokumen hasil 

AROPT yang telah melalui pembahasan, akan disampaikan NPPO negara asal 

berupa persyaratan karantina tumbuhan terhadap rencana pemasukan benih/non-

benih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan  

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai panduan yang akan menyeragamkan 

format, pemahaman, dan mempermudah penyusunan dokumen AROPT. Tujuan 

penyusunan pedoman ini adalah: 

a. memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip dan tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan dalam menyusun dokumen AROPT; 

b. memberikan penjelasan tentang penetapan persyaratan karantina tumbuhan 

yang akan direkomendasikan. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Hal-hal yang dituliskan dalam pedoman ini meliputi: 

a. sistematika penulisan; 

b. tatacara penulisan; 

c. pokok bahasan; 

d. dokumentasi 

e. komunikasi risiko. 

 

1.4 Dasar Hukum  

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 35); 

b. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888); 

c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan 

Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411); 

d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian 

Berkelanjutan (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3478); 

e. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4196); 

f. Peraturan Pemerintan No. 23 Tahun Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635); 
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g. Keputusan Pressiden Nomor 2 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden 

Nomor 45 Tahun 1990 tentang “International Plant Protection Convention” 

yang Telah Ditandatangi Oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di 

Roma; 

h. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1992 tentang Pengesahan Plant 

Protection Agreement for The South East Asia and Pacific Region. 

 

1.5 Pengertian umum 

Di dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 

a. Area adalah daerah dalam suatu pulau, atau pulau, atau kelompok pulau di 

dalam wilayah kedaulatan NKRI yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran 

OPTK; 

b. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan/Phytosanitary Certificate adalah surat 

keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di negara asal/transit 

yang menyatakan bahwa tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan yang 

tercantum di dalamnya bebas dari OPT atau OPTK, telah memenuhi 

persyaratan karantina tumbuhan yang ditetapkan serta menyatakan keterangan 

lain yang diperlukan; 

c. Media Pembawa OPTK yang selanjutnya disebut media pembawa adalah 

tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, Produk Rekayasa Genetik (PRG), 

Sumber Daya Genetik (SDG), Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan 

Liar, Tumbuhan Langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa 

OPTK; 

d. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat 

merusak, mengganggu kehidupan, atau mengakibatkan kematian tumbuhan; 

e. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) adalah organisme yang 

dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian 

tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah 

untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 
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f. Area bebas OPT (Pest Free Area) adalah suatu area yang tidak terjangkit OPT 

tertentu yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang layak dan dalam 

pengendalian secara resmi oleh pemerintah; 

g. Tempat produksi bebas OPT (Pest Free Place of Production/Pest Free 

Production Site) adalah suatu tempat produksi yang tidak terjangkit OPT tertentu 

yang didukung oleh bukti-bukti ilmiah yang layak dan berada dalam 

pengendalian resmi untuk periode yang ditentukan; 

h. Inisiasi adalah proses identifikasi OPT dan media pembawa menjadi perhatian 

dan dipertimbangkan untuk dilanjutkan ke tahap penilaian risiko dalam analisis 

risiko; 

i. Penilaian risiko OPT adalah penilaian terhadap kemungkinan masuk, menetap 

dan menyebarnya OPT serta dampak yang ditimbulkan secara ekonomi; 

j. Pengelolaan risiko OPT adalah penentuan pilihan pengelolaan risiko OPT untuk 

menghilangkan atau mengurangi kemungkinan masuk, menetap, dan 

menyebarnya suatu OPT ke suatu area baru; 

k. Tanaman Inang adalah tanaman inang yang secara alami (bukan buatan) 

menyediakan nutrisi bagi OPT/OPTK. 

l. Vektor adalah organisme invertebrata yang tidak menyebabkan penyakit tetapi 

menyebarkannya dengan membawa patogen dari satu inang ke yang lain. 

m. Carrier atau agens pembawa adalah organisme yang mampu menularkan 

patogen tanpa menunjukkan gejala. Pembawa pasif terkontaminasi dengan 

patogen dan secara mekanis dapat menularkannya ke inang lain; namun, 

pembawa pasif tidak terinfeksi. 

n. Penyebaran vertikal adalah penyebaran propagul/tubuh/bagian tubuh 

OPT/OPTK secara vertikal dalam satu kanopi tanaman, atau ke tanaman inang 

lain dalam suatu ketinggian yang berbeda. 

o. Penyebaran horizontal adalah penyebaran suatu propagul/bagian tubuh/tubuh 

OPT/OPTK dari satu tanaman ke tanaman inang lain dalam suatu area yang 

luas. 

p. Fragmentasi adalah persebaran inang OPT/OPTK hanya pada satu level 

ketinggian tertentu dari permukaan laut (dpl). 
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q. Kontinyu adalah persebaran inang OPT/OPTK yang selalu berkelanjutan dari 

satu area ke area lain di satu pulau. 

r. Inang alami adalah inang OPT/OPTK berupa tanaman yang tidak 

dibudidayakan, seperti tanaman uang tumbuh di hutan alami, tanaman gulma, 

dan sebagainya. 

s. Inang budidaya adalah inang OPT/OPTK berupa tanaman budidaya, atau 

tanaman yang telah didomestikasi oleh petani, seperti padi, jagung, kedelai, dan 

lain sebagainya. 

t. Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk 

mendeteksi dan mengidentifikasi adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina (OPTK) dan/atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP) 

pada media pembawa, peralatan, pembungkus, alat angkut, dan media 

pembawa lain; 

u. Tindakan perlakuan adalah tindakan yang dilakukan secara fisik, kimiawi, atau 

metode lain yang sesuai untuk membebaskan media pembawa lain dari OPT 

atau OPTK; 

v. Tindakan pengasingan dan pengamatan adalag tindakan karantina yang 

dilakukan terhadap suatu media pembawa tertentu setelah masuk dalam waktu 

tertentu untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPTK yang karena sifatnya 

memerlukan waktu lama, sarana dan kondisi khusus; 

w. Pre-Shipment Inspection adalah tindakan karantina tumbuhan di negara asal 

sebagai pengganti tindakan karantina di tempat pemasukan di dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pelaksanaanya harus disepakati oleh 

NPPO negara pengirim dan penerima, importir, eksportir, dan produsen media 

pembawa; 

x. Pengakuan area bebas OPTK di negara asal adalah pengakuan resmi oleh 

organisme pelindungan tumbuhan nasional Indonesia tentang area bebas OPTK 

tertentu di negara asal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan 

Karantina Pertanian; 

y. Pelarangan adalah peraturan fitosanitari yang melarang pemasukan atau 

perpindahan/pengangkutan komoditas atau OPT tertentu; 
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z. Biotipe adalah populasi dalam suatu spesies yang dapat bertahan hidup dan 

membentuk sub spesies baru karena memiliki ketahanan genetik berbeda 

dengan spesies atau sub spesies lainnya. 
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BAB II 

SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Dokumen AROPT yang akan disusun harus memenuhi kaidah penulisan ilmiah 

dengan sistematika sebagai berikut: 

 

HALAMAN JUDUL 

LEMBAR PENGESAHAN 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN (jika ada) 

BAB I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Tujuan 

1.3 Dasar Hukum  

1.4 Pengertian Umum 

BAB II.  INISIASI 

2.1 Alasan Dasar Inisiasi 

2.2 Penetapan PRA Area 

2.3 Identitas Media Pembawa 

2.4 Penyusunan Daftar OPT/OPTK dan Penentuan Kemungkinan 

OPT/OPTK Terbawa Media Pembawa 

2.5 Hasil Inisiasi 

2.6 Daftar Referensi Inisiasi 

BAB III.  PENILAIAN RISIKO 

3.1 Kategorisasi OPT 

3.2 Identitas OPT/OPTK 
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3.3 Penilaian Kemungkinan OPT/OPTK Masuk ke PRA Area 

3.4 Penilaian Kemungkinan OPT/OPTK Menetap di PRA Area 

3.5 Penilaian Kemungkinan OPT/OPTK Menyebar di PRA Area 

3.6 Penilaian Dampak Kerugian Secara Ekonomi 

3.7 Penentuan Nilai Risiko Keseluruhan (Overall Risk) 

3.8 Hasil Penilaian Risiko OPT/OPTK Keseluruhan 

 

BAB IV.  PENGELOLAAN RISIKO 

4.1 Pengelolaan Risiko per OPT yang dinilai 

4.2 Pilihan Pengelolaan Risiko 

4.3 Hasil Pengelolaan Risiko  

 

BAB V.  KESIMPULAN UMUM 

Rangkuman setiap tahap mulai dari inisiasi sampai ke pengelolaan risiko 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

Daftar istilah yang digunakan dalam draf AROPT (Glosarium) (Lampiran dalam draf) 

1. Link referensi intersepsi (Food Safety (europa.eu) 

2. Link referensi pengendalian (EPPO Global Database) 

3. Link referensi deteksi dan identifikasi (Annex ISPM No. 27) 

4. dst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/food/index_en
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BAB III 

TATACARA PENULISAN 

 

Draf AROPT ditulis dalam huruf Arial berukuran 11, jarak antar baris/spasi 1.5, 

menggunakan kertas jenis A4 dengan batas tepi (margin) atas, kanan dan bawah 

masing-masing 3 cm, sedangkan batas tepi kiri 4 cm. Penomoran halaman 

menggunakan huruf Arial berukuran 11 pada bagian kanan bawah. Tatacara 

penulisan mengikuti pedoman penulisan karya tulis ilmiah selingkung Kementerian 

Pertanian (Permentan No. 34 Tahun 2011). Draf AROPT disampaikan kepada 

sekretariat dalam bentuk salinan elektronik. 

 

Hal lain yang perlu diperhatikan: 

1. Halaman sampul depan 

a. Berisi judul, nama penyusun draf AROPT dan nama institusi (contoh pada 

Lampiran 1).  

b. Cantumkan gambar atau foto bentuk media pembawa yang akan 

dimasukkan. 

2. Ringkasan eksekutif 

Berisi ringkasan hasil AROPT yang ditulis dalam 3 – 4 paragraf dengan jarak 

antar baris/spasi 1. Ringkasan eksekutif disusun maksimal dalam 2 halaman. 

3. Halaman judul 

Berisi judul draf AROPT. 

4. Kata Pengantar 

Disesuaikan dengan penyusunan AROPT 

5. Daftar Isi 

Mengikuti sistematika yang sudah ditentukan. 

6. Daftar Tabel 

Tuliskan judul masing-masing tabel secara berurutan (apabila terdapat lebih dari 

satu tabel). 

7. Daftar Gambar 

Apabila gambar yang dicantumkan jumlahnya lebih dari satu maka tuliskan 

judul/nama gambar secara berurutan. 
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8. Daftar Lampiran 

Judul lampiran dituliskan secara berurutan. Lampiran sebaiknya dibatasi pada 

hal-hal penting, misalnya data dan informasi ilmiah yang menunjang hasil 

analisis. 
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BAB IV 

POKOK BAHASAN 

 

4.1 Ringkasan Eksekutif 

Ringkasan eksekutif berisi uraian mengenai informasi gambaran umum media 

pembawa yang akan dimasukkan berserta tujuan pemasukan, hasil inisiasi, penilaian 

risiko, dan pengelolaan risiko. Hal-hal yang ditulis sebaiknya menggambarkan 

pentingnya dilakukan AROPT terhadap suatu media pembawa yang akan 

dimasukkan dan perlunya persyaratan yang harus dipenuhi terhadap rencana 

pemasukan media pembawa bersangkutan. Ringkasan eksekutif disusun dalam 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (Executive Summary) tanpa mencantumkan 

kata kunci.  

 

4.2 Pendahuluan (BAB I) 

Latar Belakang 

1) Mencantumkan ketentuan-ketentuan yang masih berlaku sebagai dasar 

penyusunan AROPT, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Menteri, ISPM dan aturan terkait lainnya; 

2) Menjelaskan arti penting penyusunan AROPT terhadap pemasukan media 

pembawa; 

3) Menjelaskan arti penting media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4) Mencantumkan Surat Keputusan atau Surat Penunjukkan Penyusunan 

AROPT. 

 

Tujuan 

1) Mengidentifikasi jenis-jenis OPT/OPTK yang berpotensi terbawa media 

pembawa yang akan dimasukkan ke dalam atau dari satu area ke area lain 

di dalam Wilayah NKRI; 

2) Menentukan status suatu OPT apakah memenuhi syarat sebagai OPTK dan 

melakukan penilaian untuk menentukan tingkat risiko OPT/OPTK berkaitan 

dengan pemasukan media pembawa; 
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3) Menentukan pengelolaan risiko sebagai dasar penetapan persyaratan 

karantina tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa. 

 

Dasar Pelaksanaan 

Mencantumkan peraturan dan standar yang menjadi acuan penyusunan 

AROPT, antara lain: 

1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 

Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 35); 

2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan 

dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411); 

3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan 

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4196); 

4) Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 juncto Keputusan Presiden 

Nomor 45 Tahun 1990 tentang “International Plant Protection Convention” 

yang telah ditandatangi oleh Delegasi Pemerintah Republik Indonesia di 

Roma; 

5) Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1992 tentang Pengesahan Plant 

Protection Agreement for The South East Asia and Pacific Region; 

6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 tentang 

Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap 

Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35); 

7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2009 tentang 

Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap 

Pengeluaran dan Pemasukan Media Pembawa Organisme Pengganggu 
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Tumbuhan Karantina dari Suatu Area ke Area Lain di dalam Wilayah 

Negara Republik Indonesia; 

8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2009 tentang 

Persyaratan dan Tatacara Tindakan Karantina Tumbuhan terhadap 

Pemasukan Kemasan Kayu ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012 tentang 

Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah Segar dan Sayuran 

Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang 

Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis 

Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia 

11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang 

Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar Tempat Pemasukan dan 

Pengeluaran; 

12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 

tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman; 

13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang 

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura; 

14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan 

Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan 

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; 

15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020 tentang Jenis 

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; 

16) ISPM No. 11 (2004), tentang Pest Risk Analysis for Quarantine Pests, 

Including Analysis of Environtmental Risks and Living Modified Organisms; 

dan  

17) Peraturan serta standar lain yang terkait. 
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Dalam mencantumkan peraturan disusun sesuai dengan tata urutan hirarki dan 

diurutkan berdasarkan tahun penetapan yang paling lama. Standar 

internasional disusun berdasarkan tahun yang paling lama dan dicantumkan 

setelah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dasar pelaksanaan yang 

tidak berkaitan dengan penyusunan AROPT, tidak perlu dicantumkan. 

  

Pengertian Umum 

Menjelaskan deskripsi atau definisi dari istilah-istilah penting yang dituliskan 

berulang-ulang, definisi tentang perkarantinaan selain mengacu pada peraturan 

perundang-undangan karantina tumbuhan nasional atau dapat berpedoman 

pada International Standard for Phytrosanitary Measures (ISPM) No. 5. 

Pencantuman mengacu pada pengertian umum pada sub bagian 1.5, dapat 

ditambahkan dengan pengertian lain atau dikurangi sesuai kebutuhan. 

 

4.3 Inisiasi (BAB II) 

Alasan Dasar Inisiasi 

Inisiasi merupakan tahap awal dalam rangkaian proses penyusunan dokumen 

AROPT untuk mengidentifikasi jenis dan bentuk media pembawa yang akan 

dimasukkan serta OPT/OPTK yang menjadi perhatian karantina, dengan 

beberapa pertimbangan sebagai berikut: 

a. Media pembawa pertama kali dimasukkan dari suatu negara atau suatu 

area di dalam wilayah NKRI; 

b. Adanya perubahan status OPT/OPTK di negara asal atau area asal di 

Indonesia; 

c. Media pembawa lain berpotensi membawa dan dapat menyebarkan 

OPT/OPTK, seperti: pembungkus, media tanam, alat angkut, dan 

sebagainya; 

d. Hasil kaji ulang menunjukkan bahwa AROPT atau kebijakan fitosanitari 

yang ada sudah tidak relevan. Sebagai contoh, bentuk, volume dan tujuan 

pemasukan media pembawa yang berbeda dari AROPT sebelumnya. 
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Penetapan PRA Area 

Penetapan PRA area menjadi bagian penting dalam penyusunan AROPT 

karena memiliki keterkaitan terhadap ruang lingkup informasi yang akan 

dikumpulkan. PRA area dapat berupa seluruh atau sebagian wilayah NKRI. 

PRA area ditentukan di seluruh wilayah Indonesia apabila media pembawa 

peruntukannya seluruh Indonesia. PRA area di sebagian wilayah Indonesia 

apabila media pembawa tidak disebarluaskan di seluruh wilayah Indonesia. 

Contoh PRA area di sebagian wilayah NKRI antara lain: 

1. Media pembawa yang dilalulintaskan antar area, maka PRA area adalah 

area tujuan; 

2. Pemasukan kultur jaringan yang hanya dikembangkan di laboratorium 

pemilik, maka PRA area adalah laboratorium pemilik; 

3. Pemasukan media pembawa untuk tujuan uji profisiensi kesehatan benih 

(pemenuhan akreditasi ISTA), maka PRA area adalah laboratorium tempat 

uji profisiensi. 

 

Identitas Media Pembawa  

Jika suatu negara akan mengekspor suatu komoditas, maka NPPO negara 

tersebut wajib menyampaikan informasi teknis yang diperlukan dalam 

penyusunan AROPT, sebagai berikut: 

a. taksonomi media pembawa (nama ilmiah dan nama umum media 

pembawa (dalam Bahasa Inggris), minimal sampai tingkat spesies (untuk 

jenis hibrida inter species agar tersedia identitas tetuanya); 

b. bentuk media pembawa dilengkapi dengan foto media pembawa yang akan 

dimasukkan, antara lain: biji, stek, stum, tanaman, akar, daun, buah, umbi, 

bagal (sett), bunga, polen, hasil perbanyakan tanaman melalui kultur 

jaringan; 

c. tujuan penggunaan media pembawa; 

d. jumlah media pembawa; 

e. jenis dan ukuran kemasan; 

f. jenis alat angkut dan perkiraan lama pengangkutan; 

g. jenis dan metode perlakuan; 
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h. tempat pemasukan; 

i. area produksi dan/atau kapasitas produksi; 

j. daftar OPT yang menyerang tanaman inang dan pengelolaanya di negara 

asal; 

k. sistem budidaya di negara asal (penerapan GAP termasuk informasi 

tanggal panen; 

l. sistem penanganan pasca panen di negara asal (termasuk GHP, suhu 

tempat penyimpanan pasca panen maupun sebelum masuk ke dalam alat 

angkut); 

m. sistem sertifikasi fitosanitari. 

 

Penyusunan Daftar OPT/OPTK dan Penentuan Kemungkinan OPT/OPTK 

Dapat Terbawa Media Pembawa 

Daftar OPT dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan status suatu 

OPT. informasi yang diperlukan meliputi identitas, status keberadaan 

OPT/OPTK, daerah sebar dan kemungkinan asosiasi OPT dengan media 

pembawa. Informasi dapat diperoleh dari CABI daring dan referensi lainnya 

yang valid. 

 

Penyusunan daftar OPT/OPTK dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:  

a. mengumpulkan data jenis OPT yang dilaporkan telah terdapat di negara 

calon pengekspor atau di negara asal, yaitu OPT yang menyerang atau 

merusak Media Pembawa yang akan dimasukkan ke dalam wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memudahkan proses 

selanjutnya, sebaiknya data dituliskan dalam bentuk tabulasi (Tabel 1); 

b. mengumpulkan data jenis OPT pada media pembawa yang sama dan 

sudah terdapat di Indonesia. Data juga dibuat dalam bentuk tabulasi (Tabel 

1); 

c. Menyusun daftar OPT yang terdapat di negara asal namun tidak terdapat di 

Indonesia atau sudah terdapat di Indonesia namun penyebarannya masih 

terbatas (Tabel 2). 
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Tabel 1. Data sanding OPT/OPTK pada media pembawa di negara asal dan 
Indonesia  

 

No 

OPT/OPTK Keberadaan di- 

Ref. 
Nama ilmiah Nama umum 

negara asal 

(ya/tidak) 

Indonesia 

(ya/tidak) 

1 2 3 4 5 6 

1.       

2.       

3.       

 

Catatan dalam penyusunan daftar OPT/OPTK: 

1. Penelusuran referensi dilakukan berdasarkan Permentan tentang Jenis 

OPTK yang berlaku dan referensi ilmiah lain. 

2. Penelusuran menggunakan CABI daring harus ditindaklanjuti dengan 

penelusuran referensi primernya yang kemudian dicantumkan sebagai 

pustaka. 

3. Untuk OPTK A2 atau OPT yang belum tercantum dalam daftar OPTK 

namun berdasarkan referensi ilmiah diketahui masih terbatas 

penyebarannya di Indonesia diberi keterangan “terbatas” yang dinotasikan 

dengan huruf t superscript dibelakang kata “ya” (ditulis menjadi yat). 

4. Dalam hal terdapat ketidakpastian informasi, maka dapat menggunakan 

pertimbangan dari pakar (dari Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan 

sebagainya) yang memiliki disiplin ilmu yang sesuai. 

5. Apabila informasi OPT/OPTK pada tingkat spesies media pembawa tidak 

tersedia, maka penelusuran bisa dilakukan pada tingkat taksonomi 

genus/famili. 

6. Data OPT/OPTK harus bersifat spesifik spesies pada media pembawa, 

Apabila ditemukan spesies OPT/OPTK yang tidak spesifik (misalnya 

Longidorus sp. atau Fusarium oxysporum) maka perlu ditelusuri hinga 

ketingkat spesies (menjadi Longidorus elongatus) atau sub spesies 

(menjadi Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis). 
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7. Daftar OPT/OPTK disusun sesuai urutan kelompok OPT sebagai berikut: 

serangga, tungau, keong dan siput, gulma, nematoda, cendawan, bakteri, 

mollicute, dan virus/viroid. 

 

Tabel 2. Daftar OPT pada media pembawa di negara asal yang dilanjutkan ke 
tahap penilaian risiko. 

 

No 

OPT/OPTK Status di 
Permentan 
Jenis OPTK 

Potensi terbawa MP 
(ya/tidak) 

Dilanjut 
ke tahap 
penilaian 

risiko 
(ya/tidak 

Nama ilmiah Nama umum 

 I. SERANGGA 

1.  OPT A … OPTK A1 Ya, 

(lengkapi dengan 
informasi pendukung 
singkat yang valid 
beserta referensi) 

 

Contoh: 

Ya, 

- Telur dan larva 
terbawa pada buah 
(CABI 2021), atau  

- Miselium terbawa 
biji (Ref Tahun) 

ya 

2.  OPT B … OPTK A2 Tidak, 

(informasi pendukung 
(Ref Tahun)) 

tidak 

3.  OPT C … tidak 
tercantum 

 tidak 

4.  dst. … … … … 

 

Keterangan: 

OPTK A1, OPTK A2, dan OPT yang belum ada atau terbatas sebarannya di 

Indonesia dan berpotensi terbawa media pembawa dilanjutkan ke tahap 

penilaian risiko. 

 

Informasi berkaitan dengan data OPT di negara asal dan di Indonesia dapat 

diperoleh dengan cara: 

a. meminta kepada NPPO negara asal; 
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b. melalui pustaka/referensi terkini, contoh: CABI daring, buku-buku hama dan 

penyakit tumbuhan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan hasil 

pemantauan dan sebagainya; 

c. melalui wawancara atau komunikasi dengan para pakar. 

 

Dalam hal di negara asal terdapat OPTK kategori A2, maka penilaian risiko 

tetap dilakukan sebagaimana terhadap OPTK kategori A1. Tahapan inisiasi 

tidak dilanjutkan ke penilaian risiko tetapi tetap dilakukan pengelolaan risiko, 

apabila: 

a. status OPT/OPTK di negara asal tidak berbeda dengan status OPT yang 

ada di Indonesia; 

b. tidak ditemukan OPT/OPTK yang berpotensi terbawa oleh media 

pembawa; 

c. Media pembawa untuk uji profisiensi ataupun uji banding sebagai 

pemenuhan persyaratan akreditasi laboratorium penguji. 

 

Hasil Inisiasi: 

Pada akhir tahap inisiasi dicantumkan jenis OPT/OPTK yang dilanjutkan ke 

tahap penilaian risiko. Jenis OPT/OPTK disusun per kelompok sesuai alfabet. 

Contoh hasil inisiasi: 

Berdasarkan hasil inisiasi diperoleh 5 spesies OPT/OPTK yang berasosiasi 

dengan bibit pisang asal Costa Rica dan dilanjutkan ke tahap penilaian risiko, 

sebagai berikut: 

 Serangga: 

1. Spesies A 

2. Spesies B 

Cendawan 

1. Spesies C 

Bakteri 

1. Spesies D 

2. Spesies E 
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Daftar Referensi Inisiasi 

Referensi dijadikan rujukan dalam tahap inisiasi dicantumkan dalam daftar 

referensi pada bagian akhir tahap inisiasi. Penulisan pustaka mengacu pada 

tatacara yang ada dalam pedoman ini (BAB IV. Pokok Bahasan, bagian 

Pustaka). 

 

4.4 Penilaian Risiko (BAB III) 

Penilaian risiko merupakan bagian proses AROPT yang terdiri dari tahapan sebagai 

berikut: 

a. Kategorisasi OPT 

b. Identitas OPT/OPTK 

c. Penilaian kemungkinan OPT masuk, menetap dan menyebar; 

d. Penilaian kemungkinan OPT menimbulkan kerugian ekonomi termasuk dampak 

yang ditimbulkan terhadap lingkungan. 

 

4.4.1 Kategorisasi OPT 

Kategorisasi OPT dimaksud untuk mengetahui apakah suatu OPT memiliki 

potensi sebagai OPTK sebagaimana definisi yang tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan karantina tumbuhan atau definisi menurut ISPM No. 5 

Glossary of phytosanitary terms). 

Proses selanjutnya, penilaian risiko hanya dilakukan terhadap OPTK dan OPT 

yang memenuhi kriteria sebagai OPTK, tidak perlu dilakukan terhadap jenis-

jenis OPT yang tidak memenuhi syarat sebagai OPTK. 

Elemen yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kategorisasi OPT 

mencakup: 

a. identitas OPT/OPTK; 

b. potensi menetap dan menyebar; 

c. potensi menimbulkan kerugian ekonomi; dan 

d. status OPTK di negara/kawasan lain.  
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Potensi yang dimaksud pada huruf b dan c merupakan gambaran umum 

berdasarkan referensi bahwa OPT berpotensi sebagai OPTK. Kategorisasi 

OPT dapat dirangkum dan disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Kategorisasi OPT berdasarkan potensi menetap, menyebar dan 
menimbulkan dampak ekonomi. 

 

No 

OPT/OPTK Potensi 
menetap dan 
menyebara) 

Potensi 
menimbulkan 

kerugian 
ekonomib) 

Tindak 
lanjut  

(ya/tidak) Nama ilmiah Nama umum 

1 2 3 4 5 6 

 I. SERANGGA (tuliskan kelompok OPT) 

1.  OPT A - ya ya ya 

a) keterangan pada kolom 4 dituliskan dalam baris ini, misalnya informasi terkait: 

- faktor abiotik (kesesuaian lingkungan abiotik di Indonesia) 

- karakter OPT (faktor biologi) 

- faktor biotik (ketersediaan inang di Indonesia 

 
b) keterangan pada kolom 5 dituliskan dalam baris ini 

- kehilangan hasil berupa persentase, atau 

- keterangan tingkat keparahan (keterangan secara kualitatif merugikan, signifikan 
menimbulkan kerugian), kehilangan hasil di negara asal atau negara lain 

- status OPT/OPTK di negara lain (misal OISCA (2001), EPPO (2004) 

Catatan: setiap informasi dilengkapi dengan referensi 

2.  OPT B - tidak  tidak  tidak 

a) keterangan kolom 4  

   Tidak tersedia inang di Indonesia 

 
b) keterangan kolom 5 

   Secara ekonomi tidak menimbulkan kerugian 

3.  OPT C - tidak  ya tidak 

a) keterangan kolom 4 

   inang tidak tersedia di Indonesia 

 
b) keterangan kolom 5 

   menimbulkan kerugian secara ekonomi 

4.  OPT D - ya tidak ya 

a) keterangan kolom 4 

   inang tersedia di Indonesia 

 

b) keterangan kolom 5 

   menimbulkan kerugian secara ekonomi 
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5.  OPT E - Sedikit/tidak 
ada info 

Sedikit/tidak 
ada info 

ya 

a) keterangan kolom 4 

    
b) keterangan kolom 5 

 

Hasil kategorisasi OPT 

Menentukan jenis OPT/OPTK yang dilanjutkan untuk dilakukan penilaian 

kemungkinan masuk, menetap, menyebar dan menimbulkan kerugian ekonomi 

di PRA area. 

 

Daftar Referensi Kategorisasi OPT 

Referensi dijadikan rujukan pada kategorisasi OPT dicantumkan dalam daftar 

referensi pada bagian akhir tahap kategorisasi OPT. Penulisan pustaka 

mengacu pada tatacara yang ada dalam pedoman ini (BAB IV. Pokok Bahasan, 

bagian Pustaka). 

 

4.4.2 Identitas OPT/OPTK 

Sebelum melakukan penilaian risiko, identitas setiap OPT/OPTK dideskripsikan 

sebagai berikut:  

1. Susunan taksonomi/klasifikasi, tatanama ilmiah, nama ilmiah lainnya 

(sinonim) dan nama umum; 

a. untuk bakteri dan fitoplasma meliputi: kingdom, filum, klas, ordo, famili, 

genus, spesies, patovar. 

b. untuk cendawan meliputi: kingdom, filum, klas, ordo, famili, genus, 

spesies, ras/forma spesies; 

c. untuk nematoda meliputi: kingdom, filum, klas, ordo, famili, genus, 

spesies, patotipe; 

d. untuk serangga dan tungau meliputi: kingdom, filum, klas, ordo, famili, 

genus, spesies, biotipe; 

e. untuk virus meliputi: realm, kingdom, filum, klas, ordo, famili, genus, 

spesies, strain; 

f. untuk viroid meliputi: famili, genus, spesies; 
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g. untuk gulma meliputi: kingdom, filum, klas, ordo, famili, genus, spesies; 

h. untuk moluska meliputi: kingdom, filum, klas, ordo, famili, genus, 

spesies. 

2. Gejala dan tanda yang dilengkapi dengan gambar; 

3. Morfologi dilengkapi dengan gambar; 

4. Bioekologi, mencakup siklus hidup, reproduksi, faktor biotik, kemampuan 

OPT/OPTK sebagai vektor/carrier; 

5. Informasi daerah sebar dilengkapi dengan peta sebaran OPT/OPTK; 

6. Informasi tanaman inang diperoleh dari berbagai referensi, status inang 

(seperti inang utama, inang alternatif, inang liar, inang hasil 

inokulasi/infestasi buatan, dsb) dicantumkan jika tersedia. Tanaman inang 

yang terdapat di Indonesia dicetak tebal. Tanaman inang yang belum 

tercantum pada Permentan tentang Jenis OPTK dicatat sebagai bahan kaji 

ulang; 

7. Informasi pengendalian OPT/OPTK di negara asal maupun di negara lain. 

 

Referensi yang diacu dicantumkan dalam daftar pustaka yang ditempatkan di 

bagian akhir penilaian risiko per OPT. Referensi gambar yang diambil dari 

internet dalam bentuk webpage cukup dituliskan pada bagian akhir kalimat 

yang dikutip dan tidak perlu dicantumkan kembali pada daftar pustaka. 

 

4.4.3 Penilaian Kemungkinan OPT/OPTK Masuk ke PRA Area 

Kemungkinan masuk yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan peluang 

masuknya OPT/OPTK melalui media pembawa yang dimasukkan ke dalam 

wilayah NKRI. 

 

Faktor yang dinilai 

Faktor-faktor yang dinilai dalam menentukan kemungkinan masuk suatu 

OPT/OPTK ke PRA area dapat dilihat pada Tabel 4.  
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Tabel 4. Komponen faktor yang dinilai pada kemungkinan masuk OPT/OPTK 
ke dalam wilayah NKRI 

 

No Faktor yang dinilai 

1 Kemungkinan OPT/OPTK terbawa oleh media pembawa (bobot 25%) 

a. Terdapat laporan intersepsi OPT/OPTK pada komoditas yang dilalulintaskan 
di Indonesia atau di negara asal 

- Adanya laporan intersepsi OPT/OPTK di Indonesia maupun di negara lain. 
Intersepsi yang dimaksud yaitu berupa temuan OPT dalam kondisi 
hidup/aktif/viable. Laporan intersepsi ini merupakan bukti bahwa 
OPT/OPTK tersebut berpotensi masuk ke suatu negara. 

b. Tersedia informasi prevalensi OPT termasuk terjadinya outbreak pada 
pertanaman di negara asal atau berbatasan darat dengan negara asal 

- Ketersediaan informasi prevalensi OPT (kejadian penyakit/serangan OPT) 
termasuk terjadinya outbreak OPT pada pertanaman di negara asal atau 
negara yang berbatasan darat dengan negara asalnya dengan 
mempertimbangkan kemampuan sebar OPT dan ketidakberadaan barrier 
alami. Peta sebaran OPT/OPTK di negara asal dan sekitarnya 
dicantumkan pada lampiran. 

c. Media pembawa masuk dalam jumlah dan/atau volume tinggi 

- Kriteria volume tinggi dalam hal ini misalnya pada media pembawa yang 
dimuat dalam palka kapal, kontainer laut, dsb. Selain itu perlu diperhatikan 
bentuk media pembawa yang berdasarkan pertimbangan pejabat karantina 
tumbuhan dapat menyulitkan pelaksanaan tindakan karantina. Misalnya 
pada pemasukan tanaman berukuran besar seperti Ceiba choodati 
(kapuk), dimana satu tanaman kapuk dikemas dalam 1 kontainer 40 ft.   

- Dalam hal pemasukan media pembawa bervolume tinggi namun dilakukan 
secara bertahap, tingkat kesulitan melakukan tindakan karantina menjadi 
lebih rendah dibanding satu kali pemasukan media pembawa. Oleh karena 
itu, informasi tentang tahapan pemasukan media pembawa tersebut 
sangat diperlukan.  

d. Satu atau lebih stadia/propagul OPT/OPTK dapat berasosiasi dengan media 
pembawa 

- Cukup jelas 

2 Kemungkinan OPT/OPTK bertahan selama perjalanan dan penyimpanan (bobot 
10%) 

a. OPT/OPTK terbawa dalam bentuk stadia/struktur bertahan atau dalam 
kondisi laten 

- OPT/OPTK mempunyai stadia/struktur bertahan yang dapat terbawa oleh 
media pembawa. Metode bertahan suatu OPT/OPTK yang dapat 
memungkinkan OPT bertahan selama perjalanan dan penyimpanan 
merupakan faktor pendukung kriteria penilaian 

b. Lama perjalanan memungkinkan OPT/OPTK bertahan selama perjalanan 
dan penyimpanan 
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- Lama waktu perjalanan masih memungkinkan OPT/OPTK bertahan 
selama perjalanan dan penyimpanan.  

- OPT dengan siklus hidup yang lebih singkat dari waktu tempuh perjalanan 
dan lama waktu di penyimpanan dapat menjadi pertimbangan pada kriteria 
penilaian ini. 

c. Kondisi alat angkut memungkinkan OPT/OPTK bertahan selama perjalanan 
dan penyimpanan 

- Pengaruh kondisi makro (suhu dan kelembapan) alat angkut yang 
digunakan dan mikro (kadar air media pembawa) masih memungkinkan 
OPT/OPTK bertahan selama perjalanan dan penyimpanan. 

d. (1) OPTK/OPTK terlindung dalam material inang; 

(2) tidak mungkin keluar dari inangnya, dan/atau 

(3) tidak mati pada saat penanganan, sebagai akibat prosedur komersial 
(misal penggunaan suhu dingin pada kontainer) 

- Karakter biologi OPT/OPTK yang dapat terlindung dalam material 
inangnya atau tidak mungkin keluar dari inangnya tau tidak mati pada saat 
penanganan sebagai akibat dari prosedur komersial. Pengaruh 
penanganan komersial yang dilakukan selama transportasi, misalnya: 
penggunaan suhu dingin pada kontainer mulai dari negara asal sampai di 
negara tujuan, termasuk di dalam penyimpanan (jika informasi tersedia) 

3 Kemungkinan OPT/OPTK bertahan terhadap upaya pengendalian di negara asal 
(bobot 10%) 

a. Tidak ada atau tidak diketahui program pengendalian dan/atau sistem 
fitosanitari di negara asal 

- Tidak ada informasi mengenai program pengendalian (misal program 
Integrated Pest Management (IPM) yang diterapkan di negara asal pada 
media pembawa untuk OPT yang dinilai.  

- Tidak ada informasi mengenai sistem fitosanitari yang diaplikasikan di 
negara asal pada media pembawa untuk OPT yang dinilai. 

b. OPT/OPTK berpotensi bertahan selama proses budidaya dan penanganan 
sampai pasca panen 

- Kemampuan OPT/OPTK bertahan selama proses budidaya dan 
penanganan sampai pasca panen. Misalnya untuk OPT/OPTK yang dapat 
bertahan hidup di dalam tanah, berpotensi untuk lolos dari proses 
budidaya di negara asal.  

- Informasi resistensi OPT/OPTK terhadap pestisida tertentu menjadi 
pertimbangan bahwa OPT/OPTK dapat bertahan pada pengendalian 
selama proses budidaya di lapangan. Informasi tentang bioekologi 
OPT/OPTK yang berada pada komoditas pasca panen dan di 
penyimpanan menjadi pertimbangan OPT/OPTK bertahan pada 
penanganan sampai pasca panen.  

- Tingkat kematangan dan umur tanaman saat panen, serta penanganan 
media pembawa di rumah kemas menjadi pertimbangan potensi bertahan 
selama penanganan sampai pasca panen. 
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c. OPT/OPTK berpotensi tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan karantina di 
negara asal 

- Potensi OPT/OPTK tidak terdeteksi pada saat pemeriksaan karantina di 
negara asal. Sebagai contoh pada beberapa OPT bersifat laten atau tidak 
menampakkan gejala serangan, OPT berukuran kecil maupun stadia OPT 
yang tersembunyi pada bagian tanaman (calyx, kelopak bunga, pelepah). 
Informasi tentang pengelolaan media pembawa pada saat sebelum dimuat 
ke dalam alat angkut oleh petugas karantina di negara asal. Informasi ini 
meliputi teknik pengambilan sampel dan pemeriksaan media pembawa 

d. OPT/OPTK berpotensi tidak dapat dibebaskan dengan cara perlakuan 
karantina di negara asal 

- Kemampuan suatu perlakuan dapat membebaskan media pembawa dari 
OPT/OPTK di negara asal. Informasi efikasi perlakuan karantina (termasuk 
standar internasional/regional yang telah disepakati, misal Annex pada 
ISPM No. 28) yang dapat membebaskan media pembawa dari OPT/OPTK 
dimaksud dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian, apabila dapat 
diimplementasikan di negara asal. 

4 Kemungkinan OPT/OPTK berpindah ke inang yang sesuai di sekitar tempat 
pemasukan (bobot 10%) 

a. OPT/OPTK dapat bergerak secara aktif dalam jarak tertentu dan/atau 
terdispersi secara pasif  

Bergerak secara aktif dalam hal ini adalah mempunyai kemampuan terbang 
atau merayap sehingga dapat berpindah secara aktif dalam jarak tertentu. 
Terdispersi secara pasif dalam hal ini adalah OPT/OPTK dapat berpindah 
dengan bantuan carrier, vektor atau angin.  

b. Media pembawa berbentuk curah/dikemas menggunakan kemasan yang 
tidak kedap, menggunakan alat angkut terbuka 

- Media pembawa dimasukan dalam bentuk curah (misal dalam palka kapal) 
atau dikemas menggunakan kemasan yang tidak kedap, serta 
menggunakan alat angkut terbuka (misal truk tanpa penutup).  

c. Tersedia tanaman inang di sekitar tempat pemasukan selama perjalanan 
dan tempat penyimpanan 

- Untuk mengidentifikasi peluang OPT/OPTK berpindah ke inang lain 
diperlukan Informasi ketersediaan tanaman inang OPT/OPTK di sekitar 
tempat pemasukan, selama perjalanan dan di tempat penyimpanan  

- Tempat pemasukan di PRA area berjumlah lebih dari satu, misalnya pada 
Media pembawa yang tidak dibongkar secara keseluruhan di satu tempat. 

- Semakin banyak tempat pemasukan di PRA area, maka semakin besar 
peluang ketersediaan tanaman inang selama perjalanan dan di tempat 
penyimpanan. 

5 Tingkat kesulitan mendeteksi dan mengidentifikasi OPT/OPTK di UPT-KP 
pemasukan (bobot 20%) 

a. Ketiadaan metode deteksi dan identifikasi yang valid untuk keperluan 
karantina 
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- Infromasi ketersediaan metode deteksi dan identifikasi yang valid untuk 
pemeriksaan media pembawa di UPT pintu pemasukan dengan 
mencantumkan Teknik deteksi dan identifikasi seperti morfologi, serologi, 
dan molekular 

b. Tidak memadainya sumber daya laboratorium UPT-KP 

- UPT-KP tempat pemasukan belum mempunyai SDM yang berkompeten 
dan/atau belum dilengkapi fasilitas, alat dan bahan pengujian untuk 
melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK pada media pembawa. 
dalam hal ini dapat melibatkan BBUSKP dan UPT-KP terdekat yang 
berkompeten. Jejaring laboratorium serta lama waktu pengujian dapat 
menjadi pertimbangan pada faktor ini. 

c. Volume media pembawa tinggi dan/atau bentuk media pembawa tertentu 
menyebabkan tindakan karantina tidak optimal 

- Volume media pembawa tinggi berpotensi mengurangi 
akurasi/peningkatan kesulitan dalam pengambilan contoh. Berkurangnya 
akurasi pengambilan contoh berpengaruh pada validitas pemeriksaan 
visual oleh Pejabat Karantina Tumbuhan di UPT-KP pemasukan. 

- Volume media pembawa tinggi dan/atau sulit dilakukan pengujian terhadap 
media pembawa. Tingginya volume media pembawa berpotensi 
menyebabkan OPT/OPTK sulit dilakukan pemeriksaan. Sebagai contoh 
pemasukan gandum asal Ukraine yang dimuat dalam bentuk curah dalam 
palka kapal. 

- Bentuk media pembawa tertentu seperti satu tanaman Ceiba choodati 
(kapuk) yang berukuran besar yang dimuat dalam satu kontainer 
berukuran 40 ft.  

- Media pembawa berupa pollen termasuk bentuk yang sulit dilakukan 
pemeriksaan. 

- Pemasukan media pembawa untuk tujuan penelitian, uji banding, uji 
profisiensi, dan sebagainya tidak memadai untuk dilakukan pemeriksaan 
karena kendala volume kecil sehingga tidak memungkinkan pengambilan 
contoh. 

d. OPT/OPTK memiliki karakter biologi yang mudah untuk dideteksi secara 
visual 

- Karakteristik biologi OPT/OPTK seperti stadia larva Lepidoptera, propagul 
sclerotia, miselium, ooze, puru akar Meloidogyne spp, sista Globodera 
spp., serangga dewasa, dan sebagainya merupakan contoh karakter 
biologi yang mudah dideteksi secara visual.  

- Namun demikian, beberapa OPT/OPTK memiliki karakter biologi yang 
tidak mudah terdeteksi seperti partikel virus, stadia telur atau larva yang 
terdapat dalam jaringan tanaman, atau patogen yang bersifat laten.  

6 Tingkat kesulitan membebaskan media pembawa dari OPTK (bobot 25%) 

a. Berdasarkan referensi ilmiah belum ada perlakuan karantina yang dapat 
membebaskan media pembawa dari OPT/OPTK 
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- Perlakuan yang dimaksud dalam hal ini adalah bukan perlakuan yang 
dilakukan di tingkat lapangan. 

- Perlakuan karantina yang dimaksud dalam hal ini yaitu perlakuan yang 
dapat mematikan OPT/OPTK dan tidak merusak komoditas dan aplikatif di 
tempat pengeluaran atau pemasukan.  

- Ketersediaan informasi perlakuan karantina yang dapat membebaskan 
media pembawa dari OPT/OPTK berdasarkan referensi yang valid 
termasuk standar internasional.  

- Apabila informasi perlakuan karantina di negara asal tidak tersedia, 
informasi dari negara lain dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian ini. 

b. Fasilitas perlakuan untuk tindakan karantina di tempat pemasukan belum 
memadai 

- Cukup jelas 

c. Metode pengemasan, jumlah dan volume media pembawa tinggi sehingga 
sulit dilakukan perlakuan terhadap seluruh media pembawa (misal 
curah/non-curah/sachet/kemasan lain dan jumlah media pembawa) 

- Jenis kemasan media pembawa berupa kemasan yang kedap seperti 
sachet, plastik, kaleng, dan sebagainya menyebabkan sulit dilakukan 
perlakuan terhadap seluruh media pembawa. 

- Jumlah dan volume media pembawa tinggi menyebabkan tindakan 
perlakuan sulit dilakukan.  

d. Perlakuan karantina tidak dapat dilakukan di tempat pemasukan 

- Terdapat informasi ketersediaan perlakuan karantina ditempat pemasukan 
tetapi dapat menyebabkan kerusakan komoditas atau kehilangan daya 
tumbuh (misalnya perlakuan fumigasi pada komodotas benih). 
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Tabel 5. Penilaian faktor yang menentukan kemungkinan masuk suatu 
OPT/OPTK ke PRA area  

 

No Faktor yang dinilai Nilai 
risiko 

Alasan Kriteria Penilaian 

1.  Kemungkinan 
OPT/OPTK terbawa 
oleh media pembawa 
(bobot 25%) 

3 Poin (a) 
terpenuhi 
dan/atau poin 
(b) - (d) 
terpenuhi 

a. Terdapat laporan 
intersepsi OPT/OPTK 
pada komoditas yang 
dilalulintaskan di 
Indonesia atau di negara 
lain 

2 Poin (a) tidak 
terpenuhi dan 
dua dari poin (b) 
– (d) terpenuhi 

b. Tersedia informasi 
prevalensi OPT 
termasuk terjadinya 
outbreak pada 
pertanaman di negara 
asal atau berbatasan 
darat dengan negara 
asal 

1 Poin (a) tidak 
terpenuhi dan 
salah satu dari 
poin (b) – (d) 
terpenuhi 

c. Media pembawa masuk 
dalam jumlah dan/atau 
volume tinggi 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. Satu atau lebih 
stadia/propagul 
OPT/OPTK dapat 
berasosiasi dengan 
media pembawa 

2.  Kemungkinan 
OPT/OPTK bertahan 
selama perjalanan dan 
penyimpanan  

(Bobot 10%) 

3 Poin (a) – (d) 
terpenuhi 

a. OPT/OPTK terbawa 
dalam bentuk 
stadia/struktur bertahan 
atau dalam kondisi laten 

2 Tiga dari poin 
(a) – (d) 
terpenuhi 

b. Lama perjalanan 
memungkinkan 
OPT/OPTK bertahan 
selama perjalanan dan 
penyimpanan 

1 Salah satu atau 
dua dari poin (a) 
– (d) terpenuhi 

c. Kondisi alat angkut 
memungkinkan OPT 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. 1) OPT/OPTK terlindung 
dalam material inang; 

2) Tidak mungkin keluar 
dari inangnya; 
dan/atau 

3) Tidak mati pada saat 
penanganan, sebagai 
akibat prosedur 
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komersial (misal 
penggunaan suhu 
dingin pada 
kontainer) 

3.  Kemungkinan 
OPT/OPTK bertahan 
terhadap upaya 
pengendalian di negara 
asal (Bobot 10%) 

3 Poin (a) 
terpenuhi 
dan/atau poin 
(b) – (d) 
terpenuhi 

a. Tidak ada atau tidak 
diketahui program 
pengendalian dan 
sistem fitosanitari di 
negara asal 

2 Poin (a) tidak 
terpenuhi dan 
dua dari poin (b) 
– (d) terpenuhi 

b. OPT/OPTK berpotensi 
bertahan selama proses 
budidaya dan 
penanganan sampai 
pasca panen 

1 Poin (a) tidak 
terpenuhi dan 
salah satu dari 
poin (b) – (d) 
terpenuhi 

c. OPT/OPTK berpotensi 
tidak terdeteksi pada 
saat pemeriksaan 
karantina di negara asal 

0 Poin (a) – (d)- 
tidak terpenuhi 

d. OPT/OPTK berpotensi 
tidak dapat dibebaskan 
dengan cara perlakuan 
karantina di negara asal 

4.  Kemungkinan 
OPT/OPTK berpindah 
ke inang yang sesuai di 
sekitar tempat 
pemasukan  

(Bobot 10%) 

3 Poin (a) – (c) 
terpenuhi 

a. OPT/OPTK dapat 
bergerak secara aktif 
dalam jarak tertentu 
dan/atau terdispersi 
secara pasif (dengan 
bantuan carrier, vektor, 
angin) 

2 Dua dari poin 
(a) – (c) 
terpenuhi 

b. Media pembawa 
berbentuk 
curah/dikemas 
menggunakan kemasan 
yang tidak kedap, 
menggunakan alat 
angkut terbuka 

1 Salah satu dari 
poin (a) – (c) 
terpenuhi 

c. Tersedia tanaman inang 
di sekitar tempat 
pemasukan selama 
perjalanan dan tempat 
penyimpanan 

0 Poin (a) – (c) 
tidak terpenuhi 

5.  Tingkat kesulitan 
mendeteksi dan 
mengidentifikasi 
OPT/OPTK di UPT- KP 
pemasukan  

(Bobot 20%) 

3 Salah satu dari 
poin (a) atau (b) 
terpenuhi 

a. Tidak ada metode 
deteksi dan identifikasi 
yang valid untuk 
keperluan karantina 

2 Poin (c) atau 
poin (c) dan (d) 

b. Tidak memadainya 
sumber daya 
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terpenuhi laboratorium UPT-KP 

1 Hanya poin (d) 
terpenuhi 

c. OPT/OPTK memiliki 
karakter biologi yang 
tidak mudah untuk 
dideteksi secara visual 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. Volume media pembawa 
tinggi dan/atau bentuk 
media pembawa 
menyebabkan 
pemeriksaan secara 
visual tidak optimal 

6.  Tingkat kesulitan 
membebaskan media 
pembawa dari OPTK 

(Bobot 25%) 

3 Poin (a) 
terpenuhi 
dan/atau poin 
(b) – (d) 
terpenuhi 

a. Berdasarkan referensi 
ilmiah belum ada 
perlakuan karantina 
yang dapat 
membebaskan media 
pembawa dari 
OPT/OPTK 

2 Poin (a) tidak 
terpenuhi, dan 
dua dari poin (b) 
– (d) terpenuhi 

b. Fasilitas perlakuan untuk 
tindakan karantina di 
tempat pemasukan 
belum memadai 

1 Poin (a) tidak 
terpenuhi, dan 
salah satu dari 
poin (b) – (d) 
terpenuhi 

c. Metode pengemasan, 
jumlah dan volume 
media pembawa tinggi 
sehingga sulit dilakukan 
perlakuan terhadap 
seluruh media pembawa 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. Perlakuan karantina 
tidak dapat dilakukan di 
tempat pemasukan 

 

Berdasarkan perhitungan kemungkinan suatu OPT/OPTK masuk ke PRA area 

sebagaimana tabel 4, maka dapat ditentukan nilai risiko kemungkinan masuk 

dari OPT/OPTK yang dinilai. Risiko kemungkinan OPT/OPTK masuk ke PRA 

area dikategorikan menjadi empat tingkatan risiko, yaitu tinggi, sedang, rencah, 

dan tidak berisiko. 

 

Contoh: 

Berdasarkan perhitungan potensi masuk OPT/OPTK (tuliskan nama spesies 

OPT/OPTK yang dinilai) ke PRA area sebagaimana pada Tabel 5, maka risiko 

kemungkinan masuknya adalah tinggi/sedang/rendah. 
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Tabel 6. Kategori risiko kemungkinan OPT/OPTK masuk ke PRA area 

 

Nilai risiko Kategori Deskripsi 

x ≥ 2,5 Tinggi Kemungkinan OPT/OPTK masuk ke PRA area tinggi 

1,5 ≤ x < 2,5 Sedang Kemungkinan OPT/OPTK masuk ke PRA area sedang 

0 < x < 1,5 Rendah  Kemungkinan OPT/OPTK masuk ke PRA area rendah 

0 Tidak 
berisiko 

OPT/OPTK tidak mungkin masuk ke PRA area 

 

4.4.4 Penilaian Kemungkinan OPT/OPTK Menetap di PRA Area 

Potensi menetap yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan kemungkinan 

OPT/OPTK menetap di PRA area. 

 

Faktor yang dinilai 

Faktor-faktor yang dinilai dalam menentukan kemungkinan menetap suatu 

OPT/OPTK ke PRA area dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Komponen faktor yang dinilai pada kemungkinan OPT/OPTK menetap 
di dalam wilayah NKRI 

 

No Faktor yang dinilai 

1 Ketersediaan tanaman inang di PRA area (bobot 25%) 

a. Inang terdapat di seluruh atau sebagian besar wilayah Indonesia (area dan 
topografi) dan/atau tersedia sepanjang tahun 

- Keberadaan inang OPT/OPTK yang dinilai di wilayah Indonesia, baik di 
lapangan maupun di penyimpanan (untuk OPT/OPTK gudang). 

- Keberadaan inang perlu dikaji dari aspek luasan, sebaran geografis, dan 
kontinuitas, tanaman inang di lapangan. 

- Ketersediaan inang sepanjang tahun dapat mendukung kelangsungan 
hidup OPT/OPTK. Misalnya OPT penting yang spesifik menyerang 
gandum tidak akan dapat menetap pada PRA area yang tidak tersedia 
tanaman gandum sebagai inangnya. Keberadaan suatu jenis tanaman 
dapat berpotensi sebagai inang apabila tidak terdapat inang sebagaimana 
biasanya. Hal ini terutama dapat terjadi pada OPT/OPTK yang memiliki 
kemampuan adaptasi yang tinggi. 

b. Terdapat spesies tanaman inang lebih dari satu famili 

- Keragaman jenis inang OPT/OPTK yang dinilai jika ditinjau secara 
taksonomi. Inang yang menjadi pertimbangan adalah inang yang dapat 
mendukung perkembangan OPT/OPTK dalam kondisi alami di lapangan, 
baik sebagai inang utama, inang antar (alternate host), dan inang alternatif. 
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Hal ini juga dapat dilihat dari karakteristik OPT/OPTK berdasarkan 
hubungan taksonomi inangnya (monofag, oligofag, atau monofag). 

c. Terdapat inang tanaman liar (non-budidaya) 

- Keberadaan inang tanaman liat (non-budidaya) yang tida bernilai ekonomi, 
namun menjadi faktor yang perlu dinilai karena dapat menjadi tempat 
OPT/OPTK bertahan, sementara atau berkembang selama inang tanaman 
budidaya tidak tersedia. 

2 Kesesuaian lingkungan abiotik (bobot 25%) 

a. Iklim di Indonesia sesuai dengan perkembangan OPT 

- Kesesuaian iklim (termasuk suhu, kelembapan, dan curah hujan) di 
wilayah Indonesi auntuk perkembangan OPT/OPTK. Hal ini dapat 
dibuktikan dengan infromasi perkembangannya di negara lain dengan iklim 
serupa dengan Indonesia.  

- Potensi perkembangan OPT/OPTK yang dinilai dapat dikaji dengan 
program CLIMEX atau DYMEX. Kesesuaian tekstur tanah juga perlu 
menjadi pertimbangan untuk nematoda dan OPTK tular tanah. 

b. OPT mampu bertahan pada kondisi abiotik yang tidak sesuai 

- Kemampuan OPT/OPTK bertahan pada kondisi lingkungan abiotik yang 
tidak sesuai. Kemampuan tersebut didukung dengan kemampuan 
OPT/OPTK membentuk struktur bertahan atau memiliki kemampuan 
diapause atau hibernasi. 

c. OPT mampu menetap pada ketinggian tertentu di Indonesia 

- Kemampuan OPT/OPTK menetap pada ketinggian tertentu. Kondisi ini 
dikaitkan dengan informasi kisaran suhu yang sesuai dengan 
perkembangan OPT/OPTK dan sebaran tanaman inang yang tumbuh pada 
ketinggian tertentu dari permukaan laut. 

3 Metode reproduksi dan kemampuan bertahan OPT (Bobot 20%) 

a. Memiliki banyak metode reproduksi, baik secara seksual dan aseksual 
(pembelahan, hermaphrodite, parthenogenesis) 

- Kemampuan OPT/OPTK dalam bereproduksi/memperbanyak diri, baik 
secara seksual dan aseksual (pembelahan, parthenogenesis, 
hermaprodit). Selain itu, penilaian juga memperhatikan siklus hidup dalam 
hubungannya dengan kemampuan menghasilkan keturunan dalam satuan 
waktu. Semakin banyak metode reproduksi yang dimiliki maka semakin 
besar nilai risiko yang harus diberikan. 

b. Membentuk struktur/fase bertahan atau dapat bertahan ditanah, sisa-sisa 
tanaman, benih atau pada vektor. 

- Kemampuan OPT/OPTK membentuk struktur bertahan atau fase bertahan, 
serta kemampuannya dalam bertahan di tanah, sisa-sisa tanaman, benih, 
atau pada vektor pada kondisi lingkungan yang mendukung.  

- OPT/OPTK kelompok serangga atau tungau dapat bertahan melalui fase 
hibernasi atau diapause. 

- Kelompok nematoda dapat bertahan dalam bentuk sista atau individu 
inaktif. 
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- Kelompok cendawan dapat bertahan dengan membentuk struktur bertahan 
seperti sklerotium, klamidospora, spora fase seksual (askuspora), atau 
memasuki fase saprofit sehingga bisa bertahan di dalam tanah dan sisa 
tanaman mati. 

- Kelompok bakteri bisa bertahan sebagai saprofit atau bertahan dalam 
jaringan tanaman maupun dalam jaringan biji. 

- Kelompok virus bisa bertahan pada tanaman inang alternatif (berupa 
tanaman liar dan gulma) atau bertahan dalam tubuh vektor dalam janngka 
waktu tertentu. 

c. Laju reproduksi tinggi 

- Laju reproduksi menjadi salah satu aspek yang menentukan kapasitas 
reproduktif suatu OPT/OPTK yang dinilai.  

- Informasi neraca kehidupan pada kelompok arthropoda dan tungau dapat 
menjadi pertimbangan penilaian apabila tersedia dari referensi.  

- Informasi laju reproduksi kelompok patogen dapat diperoleh dari strategi r 
dan k pada populasi terjadinya epidemiologi. Laju reproduksi patogen 
umumnya tinggi. 

- Strategi r ditandai dengan kemampuan reproduksi, jumlah keturunan 
tinggi, siklus hidup/waktu generasi pendek, rentang hidup panjang pada 
lingkungan tidak stabil. 

- Strategi k ditandai dengan kemampuan kompetisi tinggi, reproduksi lambat 
dengan jumlah keturunan sedikit, siklus hidup/waktu generasi panjang 
pada lingkungan stabil. 

d. Jumlah generasi per satuan waktu tinggi  

- Jumlah generasi OPT/OPTK yang dinilai per satuan waktu atau siklus 
hidup. Karakteristik OPT dengan siklus hidup pendek atau jumlah generasi 
tinggi dalam waktu tertentu menunjukkan bahwa OPT/OPTK tersebut 
berpotensi untuk bereproduksi secara efektif di suatu lingkungan yang 
baru. Semakin tinggi jumlah generasi yang dihasilkan dalam waktu tertentu 
(multivoltine) atau makin pendek siklus hidup OPT/OPTK maka semakin 
besar nilai risiko yang harus diberikan. 

4 Kemampuan adaptasi OPT/OPTK (bobot 10%) 

a. Distribusi geografis OPT luas (minimal 2 tipe iklim, misalnya tropis dan 
subtropis) 

- Apabila daerah sebaran semakin luas, maka OPT/OPTK berpotensi 
semakin adaptif, terutama jika sebarannya meliputi wilayah dengan iklim 
yang berbeda. Sejarah keberhasilan atau kegagalan OPT/OPTK masuk 
dan menetap di wilayah lain dengan iklim berbeda dapat menjadi 
pertimbangan penting dalam penilaian. 

b. Memiliki banyak spesies tanaman inang lebih dari satu famili 

- Kemampuan OPT/OPTK menjadikan varietas atau spesies tanaman 
lainnya sebagai inang. Semakin banyak jenis inang maka semakin besar 
nilai risiko yang harus diberikan. Pengalaman adaptasi terhadap inang 
baru di negara lain dapat menjadi pertimbangan dalam penilaian. 

c. OPT bersifat polimorfik (arthropoda dan cendawan) 
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- OPT bersifat polimorfik, ditunjukkan dengan kemampuannya untuk 
beradaptasi pada kondisi lingkungan PRA area. Variabilitas genotip dan 
fenotip dapat mendukung kemampuan OPT/OPTK untuk bertahan 
terhadap perubahan lingkungan, beradaptasi pada habitat yang lebih luas, 
beradaptasi menjadi resisten terhadap aplikasi pestisida, ataupun 
mengatasi resistensi inang.  

- Dalam upaya beradaptasi dengan lingkungan, serangga dapat membentuk 
struktur spesifik berupa individu bersayap atau tungau membentuk struktur 
deutogyne pada pertumbuhannya. Sementara itu, patogen dapat 
beradaptasi dalam bentuk stadia yang infektif atau viable (misalnya spora, 
miselium). 

d. Membentuk biotipe/ras/strain baru pada inang yang spesifik atau habitat 
baru 

- Kemampuan OPT/OPTK membentuk biotipe/ras/strain baru pada inang 
yang spesifik. Informasi OPT/OPTK yang dinilai dalam membentuk 
biotipe/ras/strain yang spesifik saat mengintroduksi wilayah atau negara 
lain dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam penilaian. 

- OPT memiliki plastisitas genetik tinggi, berupa variabilitas genotipe dan 
fenotipe yang dapat mendukung kemampuan OPT/OPTK untuk bertahan 
terhadap perubahan lingkungan, beradaptasi pada habitat yang lebih luas, 
beradaptasi menjadi resisten terhadap aplikasi pestisida, ataupun 
mengatasi resistensi inang. 

5 Pengaruh sistem budidaya tanaman dan tindakan pengendalian OPT (Bobot 
20%) 

a. Teknik/metode tidak tersedia untuk program eradikasi OPT 

- Eradikasi merupakan bagian dari program pengendalian OPT untuk 
mengeliminasi OPT di suatu area. Secara umum, eradikasi untuk 
kelompok OPT tertentu sangat sulit dilakukan, misalnya OPT tular tanah 
ataupun OPT dengan kisaran inang yang luas.  

- Informasi pengalaman keberhasilan program eradikasi OPT/OPTK di 
negara lain dapat menjadi informasi penting untuk penilaian. 

b. Sumberdaya tidak tersedia untuk mendukung program eradikasi 

- Ketersediaan sumberdaya dalam mendukung program eradikasi 
OPT/OPTK apabila masuk ke PRA area. Sumberdaya yang perlu 
dipertimbangkan meliputi ketersediaan anggaran, fasilitas, dan 
sumberdaya manusia yang ikut menentukan keberhasilan program 
eradikasi. 

c. Sistem budidaya tanaman di PRA area dapat mendorong perkembangan 
OPT 

- Sistem budidaya tanaman inang yang diimplementasikan di PRA area. 
Apabila sistem budidaya tanaman masih dilakukan secara konservatif 
(misalnya tidak dilakukan sanitasi atau pengendalian OPT tidak dilakukan 
secara intensif) maka dapat meningkatkan kemungkinan OPT/OPTK yang 
masuk untuk menetap di PRA area. Jika memungkinkan, perbandingan 
antara sistem budidaya di negara asal atau negara lain dapat menjadi 
pertimbangan untuk memahami kemungkinan OPT/OPTK tersebut untuk 
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menetap. 

d. Tidak diketahui musuh alami untuk OPT di PRA area 

- Keberadaan musuh alami OPT.OPTK di PRA area. Musuh alami yang 
dimaksud meliputi predator, parasitoid, ataupun patogen. Apabila musuh 
alami telah dilaporkan di PRA area, maka dapat berpotensi mengurani 
kemungkinan OPTK/OPTK yang dinilai untuk menetap di PRA area. 
Keefektifan musuh alami di tingkat lapangan dalam mengendalikan 
OPT/OPTK di negara lain dapat menjadi pertimbangan penilaian. 

 

Penentuan Nilai Risiko Kemungkinan OPT/OPTK Menetap di PRA Area 

Perhitungan nilai risiko dengan menggunakan kriteria penilaian sebagaimana 

tercantum pada tabel 8. 

 

Tabel 8. Penilaian faktor yang menentukan kemungkinan menetap suatu 
OPT/OPTK di PRA area. 

 

No Faktor yang dinilai Nilai 
risiko 

Alasan Kriteria Penilaian 

1.  Ketersediaan tanaman 
inang di wilayah 
Indonesia  

(Bobot 25%) 

3 Paling sedikit 
poin (a) 
terpenuhi  

a. Inang terdapat di 
seluruh atau sebagian 
besar wilayah Indonesia 
(area dan topografi) 
dan/atau tersedia 
sepanjang tahun 

2 Poin (a) tidak 
terpenuhi dan 
poin (b), (c) 
terpenuhi 

b. Terdapat spesies 
tanaman inang lebih dari 
satu famili 

1 Poin (a) dan (b) 
tidak terpenuhi, 
dan (c) 
terpenuhi 

c. Terdapat inang tanaman 
liar (non-budidaya) 

0 Poin (a) – (c) 
tidak terpenuhi 

2.  Kesesuaian lingkungan 
abiotik (Bobot 25%) 

3 Paling sedikit 
poin (a) 
terpenuhi 

a. Iklim di Indonesia sesuai 
dengan perkembangan 
OPT 

2 Poin (a) tidak 
terpenuhi dan 
poin (b), (c) 
terpenuhi 

b. OPT mampu bertahan 
pada kondisi abiotik 
yang tidak sesuai 

1 Poin (a), (b) 
tidak terpenuhi, 

c. OPT mampu menetap 
pada ketinggian tertentu 
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dan poin (c) 
terpenuhi 

di Indonesia 

0 Poin (a) – (c) 
tidak terpenuhi 

3.  Metode reproduksi dan 
kemampuan bertahan 
OPT (Bobot 20%) 

3 Salah satu dari 
poin (a) atau (b) 
terpenuhi 

a. Memiliki banyak metode 
reproduksi, baik secara 
seksual dan aseksual  

2 Poin (a) dan (b) 
tidak terpenuhi 
dan poin (c) dan 
(d) terpenuhi 

b. Membentuk struktur/fase 
bertahan atau dapat 
bertahan ditanah, sisa-
sisa tanaman, benih 
atau pada vektor 

1 Poin (a) dan (b) 
tidak terpenuhi 
dan salah satu 
dari poin (c) 
atau (d) 
terpenuhi 

c. Laju reproduksi tinggi 

0 Poin (a) – (d)- 
tidak terpenuhi 

d. Jumlah generasi per 
satuan waktu tinggi atau 
siklus hidup pendek 

4.  Kemampuan adaptasi 
OPT (Bobot 10%) 

3 Paling sedikit 
poin (a) dan (b) 
terpenuhi 

a. Distribusi geografis OPT 
luas (minimal 2 tipe 
iklim, misalnya tropis 
dan subtropic) 

2 Salah satu dari 
poin (a) atau (b) 
terpenuhi 

b. Memiliki banyak spesies 
tanaman inang lebih dari 
satu famili 

1 Salah satu dari 
poin (c) atau (d) 
terpenuhi 

c. OPT bersifat polimorfik 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. Membentuk 
biotipe/ras/strain baru 
pada inang yang spesifik 
atau habitat baru 

5.  Pengaruh sistem 
budidaya tanaman dan 
tindakan pengendalian 
(Bobot 20%) 

3 Poin (a) 
terpenuhi 
dan/atau poin 
(b) – (d) 
terpenuhi 

a. Teknik/metode tidak 
tersedia untuk program 
eradikasi OPT 

2 Poin (a) tidak 
terpenuhi dan 
dua dari poin (b) 
– (d) terpenuhi 

b. Sumberdaya tidak 
tersedia untuk 
mendukung program 
eradikasi 

1 Poin (a) tidak 
terpenuhi dan 

c. Sistem budidaya 
tanaman di PRA area 
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salah satu dari 
poin (b) – (d) 
terpenuhi 

dapar mendorong 
perkembangan OPT 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. Tidak diketahui musuh 
alami untuk OPT di PRA 
area 

 

Berdasarkan perhitungan kemungkinan suatu OPT/OPTK menetap di PRA 

area sebagaimana tabel 8, maka dapat ditentukan nilai risiko kemungkinan 

menetap dari OPT/OPTK yang dinilai. Risiko kemungkinan OPT/OPTK 

menetap di PRA area dikategorikan menjadi empat tingkatan risiko, yaitu tinggi, 

sedang, rendah dan tidak berisiko. 

 

Tabel 9. Kategori risiko kemungkinan OPT/OPTK menetap di PRA area 

 

Nilai risiko Kategori Deskripsi 

x ≥ 2,5 Tinggi Kemungkinan OPT/OPTK menetap di PRA area tinggi 

1,5 ≤ x < 2,5 Sedang Kemungkinan OPT/OPTK menetap di PRA area sedang 

0 < x < 1,5 Rendah  Kemungkinan OPT/OPTK menetap di PRA area rendah 

0 Tidak 
berisiko 

OPT/OPTK tidak mungkin menetap di PRA area 

 

Penilaian Risiko Keseluruhan Kemungkinan Masuk dan Menetap 

Penentuan nilai risiko kemungkinan OPT/OPTK masuk dan menetap di PRA 

area dilakukan dengan cara memadukan nilai risiko masing-masing elemen. 

Cara memadukan nilai risiko kemungkinan masuk dengan nilai risiko 

kemungkinan menetap (= nilai risiko introduksi) dengan menggunakan matriks 

sebagaimana gambar 1. 
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Gambar 1. Matriks penentuan nilai risiko kemungkinan masuk dan menetap 

 

Nilai risiko kemungkinan masuk 

 

Nilai risiko 

kemungkinan 

menetap 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

4.4.5 Penilaian Kemungkinan OPT/OPTK Menyebar di PRA Area 

Potensi menyebar yang dimaksud dalam pedoman ini merupakan 

kemungkinan/peluang OPT/OPTK menyebar setelah terintroduksi di PRA area. 

Karena Indonesia adalah negara kepulauan, maka penyebaran dapat dilihat 

dengan perspektif penyebaran dari satu wilayah lainnya pada pulau dimana 

OPT pertama kali terintroduksi, dan penyebaran yang lebih luas ketika OPT 

menyebar ke pulau-pulau lainnya. Metode yang paling baik dalam menilai 

kemungkinan suatu OPT menyebar di PRA area adalah dengan mengkaji dan 

membandingkan bagaimana pola penyebaran OPT/OPTK tersebut di tempat 

asalnya. 

 

Faktor yang dinilai 

 

Faktor-faktor yang dinilai dalam menentukan kemungkinan menyebar suatu 

OPT/OPTK ke PRA area dapat dilihat pada Tabel 10.  
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Tabel 10. Komponen faktor yang dinilai pada kemungkinan OPT/OPTK 
menyebar ke dalam wilayah NKRI 

 

No Faktor yang dinilai 

1 Kesesuaian lingkungan untuk penyebaran OPT secara alami (bobot 30%) 

a. OPT mempunyai kemampuan yang tinggi untuk menyebar secara aktif atau 
pasif 

- Kemampuan OPT yang tinggi untuk menyebar secara aktif atau pasif 
(terbawa melalui bantuan angin, air, vektor, dan agens pembawa lain). 
Informasi dan referensi terkait kemampuan menyebar dikumpulkan untuk 
mendukung penilaian.  

- OPT serangga yang mempunyai kemampuan terbang mencapai jarak 
yang jauh akan lebuh mudah dan lebih cepat untuk menemukan tanaman 
inang baru dibandingkan dengan OPT yang mempunyai kemampuan 
berpindah yang terbatas. 

- Patogen umumnya tidak bergerak aktif atau bergerak terbatas, tetapi 
beberapa jenis cendawan menghasilkan spora yang mudah diterbangkan 
angin hingga jarak yang jauh.  

- Beberapa bakteri mampu bertahan dan menyebar bersama aliran air 
permukaan 

- Virus dan phytoplasma dapat menyebar bersama vektornya. 

b. Lingkungan inang budidaya dan lingkungan alami tersebar secara kontinyu 
secara vertikal dan/atau horizontal dalam satu pulau 

- Lingkungan inang budidaya dan lingkungan alami tersebar secara 
kontinyu, secara vertikal dan/atau horizontal. Informasi/peta sebaran 
tanaman inang yang terdapat di pulau dimana OPT pertama kali 
terintroduksi perlu dikumpulkan, untuk menduga apakah OPT akan mudah 
menyebar dari dataran rendah ke dataran tinggi dan alami tidak kontinyu 
atau terfragmentasi, maka dapat diduga bahwa penyebaran mungkin akan 
terbatas atau dapat meluas tetapi akan berlangsung sangat lambat.  

c. Jenis dan sebaran tanaman inang budidaya dan inang alami ditemukan di 
sebagian besar pulau di Indonesia 

- Mempunyai jenis tanaman inang alami maupun budidaya yang beragam 
dan tersebar di sebagian besar pulau di Indonesia. Bila tanaman inang 
menyebar luas di pulau-pulau utama Indonesia maka dapat diduga OPT 
akan dapat menyebar luas ke seluruh Indonesia. apabila tanaman inang 
keberadaanya terbatas pada pulau tertentu saja, maka dapat diprediksi 
bahwa penyebaran OPT akan terbatas. 

- Tanaman inang tersedia baik di musim penghujan maupun kemarau 
menjadi pertimbangan penilaian terhadap keberlangsungan sebaran 
OPT/OPTK secara alami.  

2 Potensi penyebaran melalui aktivitas manusia (alat angkut, distribusi media 
pembawa, alat pertanian) (Bobot 30%)  

a. OPT diketahui tersebar dari wilayah satu ke wilayah lain dalam satu pulau  
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- Kemungkinan OPT menyebar dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam 
suatu pulau tempat pertama kali OPT terintroduksi, melalui media 
pembawa yang dilalulintaskan. Informasi media pembawa (bahan 
perbanyakan tanaman atau produk tanaman) yang dilalulintaskan antar 
wilayah perlu dikumpulkan untuk melihat seberapa besar kemungkinan 
OPT menyebar dalam suatu pulau dengan cara ini. Bila terdapat 
informasi/referensi tentang kejadian penyebaran OPT terkait dari satu 
wilayah ke wilayah lain, maka kemungkinan OPT tersebut dapat pula 
menyebar dengan cara yang sama di Indonesia. 

b. Terdapat lalu lintas inang antar pulau di Indonesia 

- Terdapat lalu lintas inang antar pulau di Indonesia. informasi tentang 
frekuensi dan lalu lintas inang antar pulau perlu dikumpulkan, untuk 
memprediksi kecepatan penyebaran OPT dari pulau ke pulau di Indonesia, 
khususnya untuk OPT yang terbawa bersama benih/produk tanaman inang 
yang dilalulintaskan. Data IQFast dapat digunakan untuk mendukung 
informasi lalu lintas inang antar pulau. 

c. OPT dapat terbawa bersama manusia, atau alat angkut, atau terbawa 
bersama tanah atau kemasan yang terbawa oleh alat angkut 

- OPT/OPTK dapat terbawa bersama manusia, atau alat angkut, atau tanah, 
atau kemasan yang terbawa oleh alat angkut. Patogen yang bertahan di 
tanah dapat terbawa bersama tanah yang menempel di sepatu kerja, di 
roda kendaraan atau alat pertanian, dari lahan yang terinfestasi ke lahan 
yang masih bebas. 

- Pembungkus atau kemasan berpotensi menyebarkan OPTK bila: 

1) Bahan pembungkus/kemasan dibuang dekat/di lokasi tanaman inang, 

2) Bahan pembungkus/kemasan yang dipakai berulangkali tanpa melalui 
proses pembersihan. Contoh kemasan karung untuk 
mentransportasikan hasil panen dari lahan ke gudang penyimpanan, 
bila dipakai berulang kali, berisiko menularkan patogen seperti bakteri 
dan cendawan karena kontaminasi dari penggunaan sebelumnya. 

3 Pengaruh adanya penghambat alami (natural barrier) terhadap penyebaran OPT 
(bobot 10%) 

a. Tidak terdapat penghambat alami 

- Jenis penghambat alami di PRA area. Penghambat alami dapat berupa 
laut, danau, sungai, gurun pasir, padang rumput, hutan dan gunung atau 
pegunungan. Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga laut 
merupakan penghambat alami yang penting dalam menghambat 
penyebaran OPT baik secara aktif maupun pasif dari pula uke pulau, untuk 
OPT yang baru terintroduksi di suatu pulau, penyebaran dapat dihambat 
oleh adanya danau, sungai yang lebar, padang rumput, hutan yang lebat, 
gunung/pegunungan dengan vegetasi non-inang. 

b. Karakter biologi OPT dapat melalui penghambat alami karena kemampuan 
berpindah secara aktif/pasif sangat tinggi 

- Karakter biologi OPT diketahui dapat melalui penghambat alami karena 
OPT mempunyai kemampuan berpindah secara aktif/pasif sangat tinggi. 

- Berpindah secara aktif dalam hal ini adalah bergerak atau mempunyai 
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kemampuan terbang atau merayap. Berpindah secara pasif dalam hal ini 
adalah OPT/OPTK dapat menyebar dengan bantuan carrier, vektor atau 
angin.  

c. Terdapat inang yang dilalulintaskan antar area 

- Terdapat lalu lintas inang antar area (di dalam pulau dan/atau antar pulau), 
sehingga keberadaan penghambat alami menjadi tidak berfungsi. 

4 Potensi musuh alami di PRA area (Bobot 30%) 

a. Musuh alami tidak terdapat di Indonesia atau tidak diketahui keberadaan 
musuh alami di Indonesia 

- Terdapat informasi tentang musuh alami OPT yang dilaporkan di negara 
lain, tetapi tidak terdapat atau tidak diketahui keberadaanya di Indonesia. 

b. Karakter musuh alami tidak efektif menekan pertumbuhan OPT 

- Terdapat musuh alami di Indonesia dan/atau di negara lain, namun tidak 
efektif dalam menekan pertumbuhan OPT. Penelitian dalam skala 
laboratorium, belum menjawab efektifitas musuh alami di lapang kecuali 
jika sudah lama diterapkan, atau sudah tersedia produk komersialnya. 

c. Tidak terdapat potensi musuh alami lokal menjadi musuh alami OPT 

- Beberapa musuh alami lokal di Indonesia bersifat polifag (general) atau 
oligofag yang dapat berpotensi menjadi musuh alami OPT yang 
terintroduksi. Selain itu karakter biologi OPT dapat menarik musuh alami 
lokal. Pengalaman serupa dari negara lain terhadap OPT yang dinilai atau 
OPT lain bisa menjadi pertimbangan penilaian potensi musuh alami lokal.  

- Musuh alami lokal pada jenis OPT/OPTK di Indonesia dapat berpotensi 
menjadi musuh alami pada jenis yang berkerabat dekat dengan 
OPT/OPTK yang dinilai. Contohnya keberadaan musuh alami 
Aphelenchoides fragariae yang ada di Indonesia mungkin berpotensi 
menjadi musuh alami OPTK A1 Aphelenchoides ritzemabosi. 

d. Praktik dan sistem budidaya tidak mendukung keberadaan dan kelimpahan 
musuh alami 

- Praktik dan sistem budidaya di Indonesia dapat/tidak mendukung 
keberadaan dan kelimpahan musuh alami. Sistem tumpeng sari, 
penggunaan tanaman penutup (cover crop) dapat mendukung kelimpahan 
musuh alami. Penggunaan pestisida (termasuk herbisida) yang intensif 
berpotensi mengurangi kelimpahan musuh alami. 

 

Penentuan Nilai Risiko Kemungkinan OPT/OPTK Menyebar di PRA Area 

Perhitungan nilai risiko dengan menggunakan kriteria penilaian sebagaimana 

tercantum pada tabel 11. 
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Tabel 11. Penilaian faktor yang menentukan kemungkinan menyebar suatu 

OPT/OPTK ke PRA area  

No Faktor yang dinilai Nilai 
risiko 

Alasan Kriteria Penilaian 

1.  Kesesuaian lingkungan 
untuk penyebaran OPT 
secara alami  

(Bobot 30%) 

3 Poin (a) – (c) 
terpenuhi 

a. OPT mempunyai 
kemampuan yang 
tinggi untuk menyebar 
secara aktif atau pasif 

2 Poin (a) 
terpenuhi, atau 
salah satu dari 
poin (b) atau 
(c) terpenuhi 

b. Lingkungan inang 
budidaya dan 
lingkungan alami 
tersebar secara 
kontinyu secara vertical 
dan/atau horizontal 
dalam satu pulau 

1 Poin (a) tidak 
terpenuhi dan 
salah satu dari 
poin (b) atau 
(c) terpenuhi 

c. Jenis dan sebaran 
tanaman inang 
budidaya dan inang 
alami ditemukan di 
sebagian besar pulau 
di Indonesia 0 Poin (a) – (c) 

tidak terpenuhi 

2.  Potensi penyebaran 
melalui aktivitas manusia 
(alat angkut, distribusi, 
media pembawa, alat 
pertanian) 

(Bobot 30%) 

3 Poin (a) – (c) 
terpenuhi 

a. OPT diketahui tersebar 
dari wilayah satu ke 
wilayah lain  

2 Dua dari poin 
(a) – (c) 
terpenuhi 

b. Terdapat lalu lintas 
inang antar pulau di 
Indonesia 

1 Salah satu dari 
poin (a) – (c) 
terpenuhi 

c. OPT dapat terbawa 
bersama manusia, atau 
alat angkut, atau 
terbawa bersama tanah 
atau kemasan yang 
terbawa oleh alat 
angkut 

0 Poin (a) – (c) 
tidak terpenuhi 

3.  Pengaruh adanya 
penghambat alami 
(natural barrier) terhadap 
penyebaran OPT 

(Bobot 10%) 

3 Poin (a) 
terpenuhi  

a. Tidak terdapat 
penghambat alami 

2 Poin (a) tidak 
terpenuhi, dan 
poin (b) dan (c) 
terpenuhi 

b. Karakter biologi OPT 
dapat melalui 
penghambat alami 
karena kemampuan 
berpindah secara 
aktif/pasif sangat tinggi 

1 Poin (a) – (b) 
tidak terpenuhi, 
dan poin (c) 
terpenuhi 

c. Terdapat inang yang 
dilalulintaskan antar 
area 
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0 Poin (a) – (c) 
tidak terpenuhi 

4.  Potensi musuh alami di 
PRA area 

(Bobot 30%) 

3 Poin (a) 
terpenuhi, 
dan/atau poin 
(b) – (d) 
terpenuhi 

a. Musuh alami tidak 
terdapat di Indonesia 
atau tidak diketahui 
keberadaan musuh 
alami di Indonesia 

2 Poin (a) tidak 
terpenuhi, dan 
salah satu dari 
poin (b) – (c) 
terpenuhi 

b. Karakter musuh alami 
tidak efektif menekan 
pertumbuhan OPT 

1 Hanya poin (d) 
terpenuhi  

c. Tidak terdapat potensi 
musuh alami lokal 
menjadi musuh alami 
OPT 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. Praktek dan sistem 
budidaya tidak 
mendukung 
keberadaan dan 
kelimpahan musuh 
alami 

 

Berdasarkan perhitungan kemungkinan suatu OPT/OPTK menyebar di PRA 

area sebagaimana tabel 11, maka dapat ditentukan nilai risiko kemungkinan 

menyebar dari OPT/OPTK yang dinilai. Risiko kemungkinan OPT/OPTK 

menyebar di PRA area dikategorikan menjadi empat tingkatan risiko, yaitu 

tinggi, sedang, rendah dan tidak berisiko. 

 

Tabel 12. Kategori risiko kemungkinan OPT/OPTK menyebar di PRA area 

 

Nilai risiko Kategori Deskripsi 

x ≥ 2,5 Tinggi Kemungkinan OPT/OPTK menyebar di PRA area tinggi 

1,5 ≤ x < 2,5 Sedang Kemungkinan OPT/OPTK menyebar di PRA area sedang 

0 < x < 1,5 Rendah  Kemungkinan OPT/OPTK menyebar di PRA area rendah 

0 Tidak 
berisiko 

OPT/OPTK tidak mungkin menyebar di PRA area 
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Penilaian Risiko Keseluruhan Kemungkinan Masuk, Menetap dan 

Menyebar 

Penentuan nilai risiko kemungkinan OPT/OPTK masuk, menetap dan 

menyebar di PRA area dilakukan dengan cara memadukan nilai risiko masing-

masing elemen. Cara memadukan nilai risiko kemungkinan introduksi 

(kombinasi risiko kemungkinan masuk dengan nilai risiko kemungkinan 

menetap) dengan nilai risiko kemungkinan menyebar menggunakan matriks 

sebagaimana pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Matriks penentuan nilai risiko kemungkinan masuk, menetap dan 

menyebar 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

4.4.6 Penilaian Dampak Kerugian Secara Ekonomi 

Penilaian dampak kerugian secara ekonomi dilakukan dengan 

mempertimbangkan dampak langsung dan tidak langsung yang dinilai terhadap 

perekonomian di Indonesia (IPPC 2007). Identifikasi dan karakterisasi dampak 

langsung OPT pada setiap inang potensial di Indonesia, atau pada inang 

spesifik juga perlu dipertimbangkan. Dampak yang ditimbulkan bisa berskala 

nasional maupun lokal, tergantung pada luas wilayah yang terdampak. 

 risiko 

tinggi 

risiko 

sedang 

risiko 

rendah 

tidak 

berisiko 

risiko 

tinggi 

risiko 

tinggi 

risiko 

sedang 

risiko 

rendah 

tidak 

berisiko 

risiko 

sedang 

risiko 

sedang 

risiko 

sedang 

risiko 

rendah 

tidak 

berisiko 

risiko 

rendah 

risiko 

rendah 

risiko 

rendah 

risiko 

rendah 

tidak 

berisiko 

tidak 

berisiko 

tidak 

berisiko 

tidak 

berisiko 

tidak 

berisiko 

tidak 

berisiko 

 

Kombinasi nilai risiko kemungkinan masuk dan menetap 

Nilai risiko 
kemungkinan 

menyebar 
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Beberapa dampak langsung yang dipertimbangkan meliputi pengaruh OPT 

terhadap: 

1. Jenis tanaman inang potensial; 

2. Kesehatan tanaman; 

3. Kesehatan manusia, hewan; dan 

4. Kesehatan lingkungan. 

 

Pertimbangan yang digunakan pada dampak tidak langsung OPT antara lain: 

1. Timbulnya biaya dan dampak pencemaran lingkungan akibat aktivitas 

pengendalian dan/atau eradikasi; 

2. Pengaruh negatif terhadap perdagangan domestik dan internasional; 

3. Potensi menimbulkan masalah sosial di masyarakat Indonesia. 

Pembobotan pada kemungkinan kerugian ekonomi didasarkan pada seberapa 

besar faktor lebih dan/atau sama dominan dari faktor lainnya. Total 

pembobotan sebesar 100%. Akan dibagi kedalam 5 faktor yang dinilai. Kriteria 

penilaian berupa huruf kecil seperti a, b, c dan d dideskripsikan seperti pada 

Tabel 13. Deskripsi kriteria penilaian akan memudahkan penyusunan dokumen 

AROPT dalam menentukan dan mengambil keputusan tingkat risiko pada 

masing-masing faktor penilaian. 

Tabel 13. Komponen faktor yang dinilai pada penilaian kerugian dampak 
ekonomi. 

 

No Faktor yang dinilai 

1 Pengaruh OPT terhadap kerusakan dan penurunan produksi tanaman (Bobot 
25%) 

a. Tanaman dibudidayakan secara nasional 

Tanaman yang dibudidayakan secara nasional adalah komoditas: 

1. strategis nasional, yaitu komoditas yang mempengaruhi perekonomian 
nasional dibawah binaan Kementerian Pertanian. Informasi ini dapat 
dilihat pada situs Direktorat Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 
Perkebunan; atau  

2. masuk dalam Rencana Strategis lima tahunan Kementerian Pertanian; 
atau 

3. unggulan nasional, termasuk penghasil devisa negara seperti tersebut 
pada situs Badan Pusat Statistik (BPS). 

Informasi yang perlu digali termasuk pencantumkan keterangan luas tanam, 
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produksi dan daerah sebar tanaman di wilayah Indonesia, termasuk wilayah 
budidaya dilindungi (hutan industri, hutan lindung), atau di alam liar. 

b. Menurunkan produksi secara signifikan 

Yang dimaksud menimbulkan penurunan produksi secara signifikan adalah: 

1. kehilangan hasil per individua tau populasi inang (dengan menyebutkan 
nama inang, lokasi, bersifat parsial atau keseluruhan dalam hamparan) 
hingga menimbulkan komoditas tidak laku dijual (unmarketable); 

2. kehilangan hasil dapat dihitung dengan menggabungkan faktor kejadian 
penyakit/tingkat serangan dengan jenis komoditas (bernilai ekonomi 
tinggi/tidak) 

yang dimaksud signifikan adalah: 

1. dapat menimbulkan kematian tanaman dalam skala luas, dapat dihitung 
melalui estimasi kerugian/penurunan produksi secara signifikan, 
berdasarkan persen kehilangan hasil x harga perkiraan inang (harga jual 
di Indonesia, yang dapat dilihat dari data BPS) x produksi nasional (jika 
tersedia data persentase kehilangan hasil); 

2. informasi jumlah dan frekuensi kerusakan, kerugian panen, dan 
penurunan hasil; 

3. jika data persen kehilangan hasil tidak tersedia, dapat digunakan istilah 
kualitatif seperti penyakit sangat merusak, penyakit sangat penting, 
serius, dan istilah kualitatif lain yang mengarah pada signifikan. 

c. Menurunkan kualitas 

Yang dimaksud menurunkan kualitas adalah tanaman masih dapat 
diproduksi tetapi nilai jual produk tanaman menurun karena gejala yang 
ditimbulkan oleh OPT/OPTK. Sebagai contoh gejala silver scurf pada umbi 
kentang oleh Helminthosporium solani, gejala kerak pada biji kedelai oleh 
Peronospora manshurica, dan gejala antraknosa pada daun anggrek oleh 
Colletorichum spp. 

Gejala yang tidak mnimbulkan kematian tanaman inang. Juga termasuk 
dalam kategori menurunkan kualitas. 

2 Pengaruh negatif terhadap manusia atau hewan atau lingkungan (Bobot 25%) 

a. Memproduksi bahan tertentu yang berdampak negatif langsung terhadap 
kesehatan manusia atau hewan atau lingkungan 

Dampak negatif langsung terhadap hewan misalnya rumput yang terinfeksi 
cendawan Sternocarpella maydis dapat menghasilkan toksin yang 
berbahaya jika dikonsumsi oleh hewan ternak  

b. Tanaman inang merupakan tanaman berpotensi sebagai komoditas utama 
sektor pariwisata 

Yang dimaksud komoditas utama sektor pariwisata/agrowisata, adalah 
tanaman yang dimanfaatkan sebagai unsur utama sektor pariwisata. 
Sebagai contoh tanaman hias krisan dan anggrek yang dimanfaatkan di 
Taman Bunga Nusantara, agrowisata kopi, buah stroberi, buah apel di 
beberapa lokasi wisata di Indonesia. 

c. Tanaman inang merupakan tanaman asli/liar sehingga stabilitas lingkungan 
akan terganggu 
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Yang dimaksud tanaman asli atau liar adalah tanaman yang tidak 
dibudidayakan, termasuk tanaman reklamasi (pantai, bekas tambang), 
tanaman konservasi (tanaman di lereng yang mencegah banjir, erosi atau 
longsor), dan tanaman yang termasuk dalam daftar CITES. Dampak OPT 
terhadap spesies tumbuhan asli yang terancam punah, serta pengurdangan 
spesies tanaman yang merupakan komponen utama ekosistem (dalam hal 
kelimpahan atau ukuran), disertai bukti bahwa dampak OPT yang dinilai 
signifikan mengganggu ekosistem alami di suatu area.  

d. Dampak lingkungan atau kesehatan manusia akibat intensitas penggunaan 
pestisida untuk pengendalian OPT 

Yang dimaksud intensitas penggunaan pestisida adalah aplikasi atau 
penggunaan pestisida sintetis yang tinggi untuk mengendalikan OPT di 
suatu area, karena sifat biologi OPT yang cepat bereproduksi, cepat 
menyebar seperti OPT airborne, atau OPT soilborne. Penggunaan pestisida 
dapat mempengaruhi populasi serangga-serangga bermanfaat seperti 
serangga penyerbuk. 

3 Peranan sebagai vektor/carrier OPT/OPTK lain (Bobot 10%) 

a. Sebagai vektor/carrier OPTK kategori A2 

Peranan OPT sebagai vektor OPT/OPTK lain mempunyai dampak tidak 
langsung terhadap kerugian ekonomi yang lebih besar dibanding dampak 
OPT vektor itu sendiri. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan merupakan 
gabungan dari kerugian oleh OPT vektor dan OPT/OPTK lain yang 
disebarkan. Misalnya Thrips tabaci sebagai vektor OPTK A2 Tomato spotted 
wilt tospovirus. 

b. Sebagai vektor OPT kosmopolit sehingga menimbulkan kerugian ekonomi 

Contoh: Bemisia tabaci sebagai vektor Pepper yellow mottle virus 

c. Sebagai vektor OPTK kategori A1 atau OPT yang belum dilaporkan 
keberadaanya di Indonesia 

Contoh: Myzus persicae sebagai vektor OPTK A1 Alfalfa mosaic alfamovirus 

4 Biaya pengendalian dan/atau eradikasi (Bobot 20%) 

a. Biaya pengendalian atau eradikasi tinggi akibat OPT sulit dikendalikan 

Informasi ilmiah yang diperlukan sebagai berikut: 

1. laporan OPT resisten pestisida, karena penggunaan pestisida sebagai 
upaya pengendalian mahal, karena frekuensi aplikasi pestisida lebih 
banyak ketika dijumpai OPT resisten pestisida; 

2. pengandalian menggunakan kultivar tahan, juga memerlukan biaya tinggi 
sampai diperoleh kultivar tahan OPT; 

3. pengendalian terhadap vektor OPT, bila diketahui OPT yang dinilai 
disebarkan oleh vektor; 

4. biaya kompensasi eradikasi tanaman inang terserang, karena inang yang 
luas dan pada area yang sama; 

5. sifat biologi OPT yang dinilai sulit dikendalikan, seperti patogen tanah 
atau patogen tular tanah, patogen yang bertahan pada sisa tanaman, 
patogen tular udara. 
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6. luas wilayah yang terinfestasi menjadi pertimbangan tingkat kesulitan 
eradikasi dilakukan. Eradikasi yang dilakukan pada lahan persawahan 
lebih sulit dilakukan dibanding pada lahan pekarangan. 

b. OPT mempunya kisaran inang yang luas 

Note: mengacu pada daftar tanaman inang pada penilaian risiko 
kemungkinan menetap  

c. Tanaman inang tersedia sepanjang tahun 

Note: mengacu pada daftar tanaman inang pada penilaian risiko 
kemungkinan menetap  

d. Metode eradikasi/pengendalian secara mekanis tidak dapat diterapkan 

- Eradikasi secara mekanis untuk serangan OPT yang menimbulkan gejala 
lokal atau setempat (tidak sistemik), contohnya: pemetikan buah 
bergejala, pemungutan buah bergejala, pemangkasan bagian tanaman 
terserang (pruning). 

- Eradikasi secara mekanis untuk serangan OPT yang menimbulkan gejala 
sistemik, contohnya: pencabutan tanaman inang bergejla sistemik pada 
area terbatas atau inang bukan merupakan tanaman tahunan. 

5. Pengaruh OPT terhadap perdagangan domestik dan/atau internasional dan 
potensi menimbulkan masalah sosial ekonomi (Bobot 20%) 

a. Menimbulkan masalah sosial dan ekonomi secara nasional 

Definisi masalah sosial ekonomi secara nasional apabila tanaman inang 
adalah komoditas: 

1. strategi nasional (termasuk komoditas binaan, masuk dalam Renstra 
Kementan) sebagai contoh Program Nasional Kementan untuk padi, 
jagung, kedelai, bawang, dan cabai (Pronas Upaya Khusus Pajale Babe 
Kementan mulai 2015); 

2. bernilai ekonomi tinggi seperti komoditas ekspor penyumbang devisa 
negara, sesuai data BPS, aturan terkait lain, sebagai contoh tembakau, 
kopi, karet; 

3. mempengaruhi sektor industri, sebagai contoh komoditas yang 
menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar seperti karet dan kelapa 
sawit; 

4. pengganti atau substitusi impor, seperti umbi-umbian pengganti bijian 
gandum impor. 

b. Merupakan OPTK, OPTP dan/atau IAS negara lain/Organisasi Regional 

Informasi ilmiah dapat diperoleh dari kategorisasi OPT pada beberapa 
sumber seperti pada EPPO Global Database. Kategorisasi berupa status 
OPT di negara lain sebagai OPTK A1, A2, Quarantine pest, atau Non-
Regulated Quarantine Pest, IAS, Pest Alert 

c. Inang berpotensi sebagai komoditas ekspor 

Yang dimaksud inang berpotensi ekspor adalah inang atau komoditas 
sedang mencari akses pasar ekspor, atau sedang dalam pembahasan 
kerjasama mendapat akses pasar dengan negara lain, atau 
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direkomendasikan Kementerian/Lembaga menjadi komoditas ekspor. 

d. Inang terbatas 

Yang dimaksud inang terbatas adalah:  

1. jenis; 

2. keberadaan 

3. sebaran inang di Indonesia terbatas pada area tertentu 

 

Berikut ini contoh bagaimana menentukan kategori kerusakan tanaman untuk 

keperluan penilaian akibat dampak ekonomi yang mungkin terjadi akibat 

introduksi OPTK, antara lain: 

1. Apabila OPT/OPTK dengan cepat mematikan tanaman atau potensi dalam 

menurunkan produksi sangat besar dan dampak yang ditimbulkan bersifat 

permanen (irreversible damage) dikategorikan “sangat nyata”; 

2. Apabila OPT/OPTK dalam mematikan tanaman atau menurunkan produksi 

tergolong sedang dan dampak yang ditimbulkan bersifat permanen 

dikategorikan “nyata”; 

3. Apabila OPTK dalam hal mematikan tanaman atau menurunkan produksi 

tergolong rendah dan dampak yang ditimbukan tidak bersifat permanen 

dikategorikan “minor”; 

4. Apabila OPTK dalam hal mematikan tanaman atau menurunkan produksi 

tergolong tidak bisa diamati atau tidak bisa dibedakan dengan keadaan 

normal dikategorikan “tidak nyata”. 

 

Tabel 14. Penilaian kemungkinan menimbulkan kerugian ekonomi OPT/OPTK 
(tulis nama ilmiahnya) 

 

No Faktor yang dinilai Nilai 
risiko 

Alasan Kriteria Penilaian 

1.  Pengaruh OPT terhadap 
kerusakan dan 
penurunan produksi 
tanaman inang  

(Bobot 25%) 

3 Poin (a) dan 
(b) terpenuhi 

a. Tanaman 
dibudidayakan secara 
nasional  

2 Poin (a) atau 
(b) terpenuhi 

b. Menurunkan produksi 
secara signifikan 

1 Hanya poin (c) 
yang terpenuhi 

c. Menurunkan kualitas 

0 Poin (a) – (c) 
tidak terpenuhi 
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2.  Pengaruh negatif 
terhadap lingkungan dan 
manusia 

(Bobot 25%) 

3 Poin (a) 
terpenuhi  

a. Memproduksi bahan 
tertentu yang 
berdampak negatif 
langsung terhadap 
kesehatan manusia 
atau hewan atau 
lingkungan 

2 Poin (a) tidak 
terpenuhi, dan 
dua dari poin 
(b) – (d) 
terpenuhi 

b. Tanaman inang 
merupakan tanaman 
berpotensi sebagai 
komoditas utama 
sektor pariwisata. 

1 Satu dari poin 
(b) – (d) 
terpenuhi 

c. Tanaman inang 
merupakan tanaman 
asli/liar sehingga 
stabilitas lingkungan 
akan terganggu 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. Dampak lingkungan 
atau kesehatan 
manusia akibat 
intensitas penggunaan 
pestisida untuk 
pengendalian OPT 

3.  Peranan sebagai 
vektor/carrier OPT/OPTK 
lain 

(Bobot 10%) 

3 Poin (a) 
terpenuhi 

a. Sebagai vektor/carrier 
OPTK kategori A2 

2 Poin (b) 
terpenuhi 

b. Sebagai vektor OPT 
kosmopolit sehingga 
menimbulkan kerugian 
ekonomi 

1 Poin (c) 
terpenuhi 

c. Sebagai vektor OPTK 
kategori A1 atau OPT 
yang belum dilaporkan 
keberadaannya di 
Indonesia 

0 Poin (a) – (c) 
tidak terpenuhi 

4.  Biaya pengendalian 
dan/atau eradikasi  

(Bobot 20%) 

3 Poin (a) 
terpenuhi, dan 
salah satu dari 
poin (b) – (d) 
terpenuhi 

a. Biaya pengendalian 
atau eradikasi tinggi 
akibat OPT sulit 
dikendalikan 

2 Dua dari poin 
(b) – (d) 
terpenuhi 

b. OPT mempunyai 
kisaran inang yang 
luas 

1 Poin (d) 
terpenuhi 

c. Tanaman inang 
tersedia sepanjang 
tahun 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. Metode eradikasi 
secara mekanis tidak 
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dapat diterapkan 

5.  Pengaruh OPT terhadap 
perdagangan domestik 
dan/atau internasional 
dan potensi 
menimbulkan masalah 
sosial ekonomi  

(Bobot 20%) 

3 Poin (a) 
dan/atau (b) 
terpenuhi 

a. Menimbulkan masalah 
sosial dan ekonomi 
secara nasional 

2 Poin (c) 
terpenuhi 

b. Merupakan OPTK, 
OPTP dan/atau IAS 
negara lain/Organisasi 
Regional 

1 Hanya poin (d) 
terpenuhi 

c. Inang berpotensi 
sebagai komodtas 
ekspor 

0 Poin (a) – (d) 
tidak terpenuhi 

d. Inang terbatas 

 

Berdasarkan perhitungan kemungkinan menimbulkan dampak ekonomi di PRA 

area sebagaimana tabel 14, maka dapat ditentukan nilai risiko kemungkinan 

OPT/OPTK menimbulkan kerugian ekonomi. Risiko kemungkinan OPT/OPTK 

menimbulkan kerugian ekonomi di PRA area dikategorikan menjadi empat 

tingkatan risiko, yaitu tinggi, sedang, rendah dan tidak berisiko. 

 

Tabel 15. Kategori risiko kemungkinan OPT/OPTK menimbulkan dampak 
ekonomi di PRA area 

 

Nilai risiko Kategori Deskripsi 

x ≥ 2,5 Tinggi Kemungkinan OPT/OPTK menimbulkan dampak 
ekonomi di PRA area tinggi 

1,5 ≤ x < 2,5 Sedang Kemungkinan OPT/OPTK menimbulkan dampak 
ekonomi di PRA area sedang 

0 < x < 1,5 Rendah  Kemungkinan OPT/OPTK menimbulkan dampak 
ekonomi di PRA area rendah 

0 Tidak berisiko OPT/OPTK tidak mungkin menimbulkan dampak 
ekonomi di PRA area 

 

4.4.7 Penentuan Nilai Risiko Keseluruhan (Overall Risk) 

Risiko dapat diartikan sebagai fungsi dari kemungkinan introduksi dan 

menyebar suatu OPTK di PRA area serta dampak ekonomi yang mungkin akan 

ditimbulkan. 
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Gambar 3. Matriks kombinasi nilai kemungkinan OPT/OPTK masuk, menetap 
dan menyebar dengan nilai dampak kerugian secara ekonomi 
dalam penentuan nilai risiko keseluruhan. 

 

Dampak kerugian ekonomi 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai risiko keseluruhan pada dasarnya adalah perpaduan antara nilai risiko 

kemungkinan masuk, kemungkinan menetap dan kemungkinan menyebar 

dikombinasikan dengan nilai risiko kemungkinan dampak kerugian ekonomi. 

Nilai akhir dari perpaduan tersebut ditentukan oleh nilai yang paling rendah. 

Pada gambar 3 disajikan bagaimana cara menentukan nilai risiko keseluruhan 

dari suatu OPTK. 

 

Daftar Referensi 

Referensi yang dijadikan rujukan pada penilaian kemungkinan masuk, 

menetap, menyebar dan dampak ekonomi untuk setiap OPT yang dinilai, 

dicantumkan dalam daftar referensi pada bagian akhir tahap penilaian 

kemungkinan menimbulkan dampak ekonomi. Penulisan pustaka mengacu 

pada tatacara yang ada dalam pedoman ini (BAB IV. Pokok Bahasan, bagian 

Pustaka). 
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Tabel 16. Resume hasil penilaian risiko dan potensi kerugian ekonomi OPT yang 
berpotensi terbawa (media pembawa) dari (negara asal)  

 

No Nama OPT 

Hasil penilaian risiko masuk, menetap 
dan menyebar 

(rendah/sedang/tinggi) 

Hasil penilaian 
potensi 

kerugian 
ekonomi  

(rendah/sedang 
/tinggi) 

Kesimpulan 
penilaian 

risiko OPT 

(rendah 
/sedang 
/tinggi) 

masuk menetap menyebar kes 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

Hasil Penilaian Risiko OPT Keseluruhan 

Tahap akhir penilaian risiko dibuat suatu kesimpulan yang diantaranya dapat 

menerangkan: 

a. Hasil penilaian kemungkinan masuk, menetap dan menyebar dan perkiraan 

kemungkinan kerugian ekonomi yang ditimbulkan, atau; 

b. Mendeskripsikan risiko keseluruhan (overall risk) yang ditunjukan oleh suatu 

OPTK; 

c. Jenis-jenis OPTK yang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pengelolaan 

risiko. 

 

4.5 Pengelolaan Risiko (BAB IV) 

Pengelolaan risiko merupakan proses pengambilan keputusan terkait dengan risiko 

pemasukan dan penyebaran OPT/OPTK. Kesimpulan dari tahap penilaian risiko 

digunakan sebagai informasi yang mendukung pengambilan keputusan terkait 

dengan tingkat risiko OPT. persyaratan karantina yang ditetapkan merupakan upaya 

untuk memperkecil risiko masuknya OPT/OPTK melalui pemasukan suatu media 

pembawa. 

Jika suatu OPT dinilai memiliki risiko yang tidak dapat diterima, maka tindakan 

fitosanitari yang akan ditetapkan harus diidentifikasi untuk mengurangi atau 

memperkecil risiko ke tingkat yang dapat diterima. Kriteria zero risk sangat sulit 

ditentukan khususnya bagi media pembawa yang berasal dari negara yang tidak 
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bebas OPT/OPTK. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang ditetapkan harus 

mempertimbangkan dapat mencapai tingkat pelindungan yang memadai 

(Appropriate Level of Protection, ALOP) dengan mengacu pada alasan teknis dan 

ilmiah hasil AROPT. 

Berbagai alternatif pengelolaan risiko OPT/OPTK dapat diidentifikasi untuk 

selanjutnya ditetapkan opsi pengelolaan risiko yang paling sesuai dan efektif serta 

dapat diimplementasikan untuk meminimalisir risiko masuk dan tersebarnya 

OPT/OPTK melalui pemasukan suatu media pembawa. tindakan fitosanitari yang 

ditetapkan harus sesuai dengan prinsip-prinsip IPPC tentang kebutuhan, risiko yang 

dikelola, dampak minimal, transparansi, harmonisasi, non-diskriminasi dan justifikasi 

teknis. 

Mengingat kategori risiko yang tertuang dalam pedoman ini terbagi atas tinggi, 

sedang, rendah, dan tidak berisiko maka persyaratan dan tindakan karantina 

tumbuhan yang diperlukan untuk setiap kategori risiko juga berbeda. Untuk 

menghindari kerancuan dan ketidak-selarasan, dalam penerapan persyaratan 

pemasukan suatu media pembawa, usulan persyaratan fitosanitari yang akan 

diterapkan di negara asal maupun setelah tiba di tempat pemasukan di wilayah NKRI 

harus menunjukkan risiko yang sangat tinggi, maka tindakan pelarangan merupakan 

pilihan yang bisa direkomendasikan. 

Pada bagian akhir dari tahap pengelolaan risiko hendaknya dibuat suatu kesimpulan 

yang menjelaskan persyaratan karantina tumbuhan yang harus dipenuhi bagi 

pemasukan media pembawa ke wilayah NKRI. Penentuan pengelolaan risiko 

OPT/OPTK pemasukan media pembawa harus mengacu pada masing-masing 

OPT/OPTK yang berasosiasi dengan media pembawa. 
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Pengelolaan risiko juga mempertimbangkan OPTK golongan gulma dan media 

pembawa yang berasal dari negara endemis SALB kaitannya dengan sifat 

kontaminan Microcyclus ulei pada Media Pembawa. 

 

Hasil Pengelolaan Risiko 

Pada bagian akhir dari tahap pengelolaan risiko hendaknya dibuat suatu kesimpulan 

yang menjelaskan persyaratan karantina tumbuhan yang harus dipenuhi bagi 

pemasukan media pembawa ke wilayah NKRI. Jika hasil penilaian terhadap rencana 

pemasukan media pembawa ditemukan beberapa jenis OPT/OPTK dengan tingkat 

risiko yang berbeda-beda yang disebabkan oleh perbedaan sifat atau karakter 

masing-masing OPT/OPTK, maka penentuan pengelolaan risiko mengacu pada 

masing-masing OPT/OPTK.  
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Tabel 17. Opsi pengelolaan risiko OPT 
 

Tingat 
Risiko 
OPT 

Opsi Pengelolaan Risiko 

Tempat 

Negara 
Asal 

Indonesia 

Tinggi 1. Berasal dari Pest Free Area (PFA), Pest Production 
Site (PFPS), Area Low Pest Prevalence (ALPP). 

√  

2. Diproses di dalam Registered Seed Producer (RSP) 
/rumah kemas /fasilitas ekspor yang telah diregistrasi 
otoritas yang berwenang di negara asal. 

√  

3. Dilakukan pre-clearence, misalnya Pre-Shipment 
Inspection (PSI) 

√  

4. Dikenakan Post Entry Quarantine (PEQ).  √ 

5. Dikenakan perlakuan (di negara asal dan/atau 
negara antara) 

√  

6. Dikenakan Automatic treatment  √ 

7. Dilakukan pengaturan Meedia Pembawa (bentuk, 
jumlah, umur, tingkat kematangan, ukuran, kemasan) 

√  

8. Pembatasan pintu pemasukan.  √ 

9. Dikenakan tindakan karantina.  √ 

10. Pelarangan.  √ 

Sedang 1. Berasal dari Pest Free Area (PFA), Pest Production 
Site (PFPS), Area Low Pest Prevalence (ALPP). 

√  

2. Diproses di dalam Registered Seed Producer (RSP) 
/rumah kemas /fasilitas ekspor yang telah diregistrasi 
otoritas yang berwenang di negara asal. 

√  

3. Dilakukan pre-clearence, misalnya Pre-Shipment 
Inspection (PSI) 

√  

4. Dilakukan tindakan karantina.  √ 

5. Dikenakan perlakuan. √ √ 

6. Dilakukan pengaturan Meedia Pembawa (bentuk, 
jumlah, umur, tingkat kematangan, ukuran, kemasan) 

√  

7. Pembatasan pintu pemasukan  √ 

Rendah 1. Dikenakan tindakan karantina. √ √ 

2. Dikenakan perlakuan*) √  

Tidak 
berisiko 

Tidak ada tindakan yang perlu dilakukan √ √ 

Keterangan: 

*) : berdasarkan pertimbangan atau sesuai MP yang berasosiasi dengan OPT target 
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Tabel 18. Contoh pengelolaan risiko terhadap pemasukan buah segar dari (negara 
asal) 

 

No. 
Nama 

OPT/OPTK 
Tingkat 
Risiko 

Opsi Pengelolaan Risiko Tempat 

1. Ceratitis capitata tinggi 1. Berasal dari Pest Free Area (PFA) Negara 
asal 

2. Diproses di dalam rumah kemas/ 
fasilitas ekspor yang telah diregistrasi 
otoritas berwenang  

Negara 
asal  

3. Dikenakan treatment dengan 
perlakuan dingin pada suhu 2°C 
selama 20 hari 

Negara 
asal/  

in transit 

4. Dikenakan tindakan karantina Indonesia  

5. Dilakukan pembatasan pintu 
pemasukan  

Indonesia  

2. Pseudococcus 
sp. 

sedang  1. Diproses di dalam rumah kemas/ 
fasilitas ekspor yang telah diregistrasi 
otoritas berwenang  

Negara 
asal  

2. Diberi perlakuan atau penerapan 
pendekatan kesisteman 

Negara 
asal 

3. Dikenakan tindakan karantina Indonesia  

4. Dilakukan pembatasan pintu 
pemasukan 

Indonesia  

3. Sclerotium sp. rendah 1. Dilakukan pembersihan, sortasi, 
grading di rumah kemas yang 
diregistrasi 

Negara 
asal 

2. Dikenakan tindakan karantina Indonesia 

 

Uraian mengenai pengelolaan risiko dapat dicantumkan pada bagian bawah Tabel 

18. Uraian dapat memberikan informasi dengan detail tentang opsi pengelolaan 

risiko di negara asal dan di Indonesia, diantaranya perlakuan cold treatment yang 

dilakukan di negara asal dan PFA di negara asal. 
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4.6 Kesimpulan Umum (BAB V) 

Keismpulan yang dimaksud dalam BAB V merupakan kumpulan hasil yang diambil 

dari masing-masing tajapan AROPT, dimulai dari tahap inisiasi, penilaian risiko dan 

tahap pengelolaan risiko.  

 

4.7 Persyaratan Karantina Tumbuhan 

Pada bagian akhir proses AROPT akan dihasilkan persyaratan karantina tumbuhan 

dan/atau persyaratan tambahan sesuai yang diperlukan bagi pemasukan suatu 

media pembawa. persyaratan yang ditentukan berdasarkan pengelolaan risiko setiap 

OPT/OPTK serta mempertimbangkan aspek teknis maupun administrasi sehingga 

setoap ketentuan nantinya dapat diaplikasikan. 

Persyaratan tambahan seperti pembatasan jumlah pemasukan dapat diusulkan jika 

berdasarkan pertimbangan hal tersebut dianggap perlu. Pada kondisi yang sangat 

ekstrim dimana upaya pengelolaan risiko tidak dapat ditentukan, maka dapat 

diusulkan pelarangan. Untuk memperjelas hal-hal yang disampaikan, sebaiknya 

persyaratan karantina tumbuhan dideskripsikan dengan jelas, singkat dan tidak 

disajikan dalam bentuk tabel. Contoh persyaratan karantina tumbuhan sebagaimana 

terlampir dalam lampiran. 

 

4.8 Daftar Pustaka 

Bahan bacaan atau referensi adalah hal penting dalam melakukan AROPT. Semakin 

banyak literatur yang digunakan akan semakin memperkaya informasi yang 

diperoleh sehingga hasil penilaian akan menjadi semakin lengkap dan lebih dapat 

dipercaya. Sangat dianjurkan untuk mencantumkan seluruh sumber infromasi yang 

digunakan dalam menyusun AROPT. Hasil komunikasi/wawancara dengan pakar, 

peneliti, praktisi, teknisi dan yang lain dapat dicantumkan dalam bentuk komunikasi 

pribadi yang dituliskan setelah pernyataan yang disampaikan pakar yang 

bersangkutan dengan mencantumkan nama dan tahun (contoh: Nama pakar, 

Komunikasi Pribadi 2021). Hasil komunikasi pribadi tidak perlu dicantumkan dalam 

daftar Pustaka. 

Kualitas AROPT akan ditentukan oleh kualitas sumber informasi yang digunakan dan 

kompetensi individu dimana informasi tersebut diperoleh. Sumber informasi yang 
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ideal dapat diperoleh dari pustaka yang valid dan terpercaya seperti buku, jurnal 

nasional dan internasional, pedoman, laporan ilmiah dan situs ilmiah. Penulisan 

pustaka menggunakan format sebagai berikut. 

 

EPPO, 2021.  EPPO Global Database (tersedia daring).  EPPO.  https://gd.eppo.int 

Hutasoit RT, H TRiwidodo & Anwar R, 2017.  Biology and demographic statistic of 

Thrips parvispinus Karny (Thysanoptera: Thripidae) in chili pepper (Capsicum 

annuum Linnaeus).  Indoneisan Journal of Entomology 14: 107-116. 

Lord J, 2010.  Dietary stress increases the susceptibility of Tribolium castaneum to 

Beauveria bassiana, J Econ Entomol.  103(5): 1542-1546.  

doi:10.1603/EC09311. 

Rustiana US, Sinaga MS, Hidayat SH, Wiyono S, Siala DRD, 2021.  Potensi 

pengusulan jenis baru Pernosclerospora sorghi asal Nusa Tenggara Timur. JFI 

Vol.17 (1):35-40.  doi:1014692/jfi.17.1.35-40. 

Semangun H, 1996.  Penyakit-penyakit Tanaman Perkebunan di Indonesia.  

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

 

Penulisan pustaka yang bersumber dari CABI dapat mengikuti format sebagai 

berikut: 

- Jika referensi yang diambil merupakan kompilasi dari keseluruhan data yang ada 

di CABI, maka pustaka ditulis sebagai berikut: 

CABI, 2021.  Crop Protection Compendium.  Wallingford, UK: CAB International.  

www.cabi.org/cpc 

- Jika nama penulis tidak dicantumkan dalam referensi CABI yang dirujuk, maka 

pustaka ditulis menjadi: 

CABI, 2021.  Anoplophora glabripennis.  Dalam: Crop Protectiion Compendium.  

Wallingford, UK: CAB International.  www.cabi.org/cpc 

- Jika nama penulis dicantumkan pada referensi CABI yang dirujuk, maka pustaka 

ditulis menjadi: 

Nama Penulis, tahun.  Anoplophora glabripennis.  Dalam: Crop Protection 

Compendium.  Wallingford, UK: CAB Internatioanl. www.cabi.org/cpc. 

 

https://gd.eppo.int/
http://www.cabi.org/cpc
http://www.cabi.org/cpc
http://www.cabi.org/cpc
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BAB V 

DOKUMENTASI 

 

AROPT dapat digolongkan sebagai dokumen ilmiah dan penting karena didalamnya 

terdapat ketentuan yang sifatnya mengatur dan mengikat suatu negara. Untuk 

mempertegas bahwa AROPT merupakan dokuman resmi, maka perlu disahkan oleh 

Kepala Badan Karantina Pertanian. Setelah disahkan maka AROPT berikut data 

ilmiah yang menyertainya merupakan dokumen resmi Badan Karantina Pertanian 

(cq. Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati). Hasil AROPT dalam 

bentuk salinan cetak maupun salinan eletronik harus disimpan dengan baik karena 

sewaktu-waktu dapat diperlukan kembali, baik dalam rangka peninjauan ulang atau 

terjadi permasalahan dalam pelaksanaanya maupun untuk kepentingan terkait 

lainnya. 

Dokumen AROPT akan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian setelah 

dilakukan pembahasan oleh tim AROPT yang melibatkan narasumber yang memiliki 

kepakaran entomologi, fitopatologi dan ilmu terkait lain, serta tim pembahas, 

pemegang kebijakan, anggota NPPO dan pemangku kepentingan. 
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BAB VI  

KOMUNIKASI RISIKO 

 

Komunikasi risiko memegang peranan penting dalam pelaksanaan AROPT 

sebagaimana diatur dalam ISPM Nomor 2. Komunikasi risiko berarti proses interaksi 

dalam pertukaran informasi antara NPPO dan stakeholder (eksportir, importir, 

industri terkait), maupun dengan akademisi, peneliti, dan pihak terkait lainnya. 

Komunikasi risiko juga dapat dilakukan dengan NPPO negara asal ataupun RPPO 

terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam meningkatkan 

pemahaman tingkat risiko berkaitan dengan pemasukan suatu media pembawa. 

komunikasi risiko dapat berupa pertemuan, presetasi, maupun review tertulis oleh 

stakeholder terhadap konsep analisis risiko yang disusun. 

Komunikasi risiko juga diperlukan sebelum pelaksanaan AROPT untuk 

menyampaikan rencana pelaksanaan AROPT pada pihak lain yang terlibat 

(misalnya Lembaga pemerintahan terkait dan pakar perguruan tinggi), serta 

stakeholder yang berkaitan dengan rencana pemasukan media pembawa. 

komunikasi risiko juga dapat dilaksanakan dengan meminta informasi teknis yang 

diperlukan dalam AROPT kepada NPPO negara asal. Apabila informasi teknis 

berkaitan dengan pemasukan media pembawa masih terbatas, maka pelaksanaan 

AROPT dapat ditunda sementara waktu hingga informasi teknis yeng diperlukan 

telah memadai. 

Sebelum disahkan dan diimplementasikan, draf AROPT sebaiknya dikomunikasikan 

terlebih dahulul kepada NPPO negara asal. Komunikasi tidak dibatasi pada akhir 

penyusunan, namun dapat dilakukan sebelum maupun pada saat proses 

penyusunan AROPT. 

Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada negara asal untuk 

melakukan penelaahan, khususnya terkait dengan risiko yang muncul dari rencana 

pemasukan media pembawa, persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban 

tambahan yang akan diberlakukan. Usulan, saran dan sanggahan mungkin saja 

akan disampaikan oleh NPPO negara asal dan stakeholder sehingga dibutuhkan 

waktu yang lebih lama untuk melakukan komunikasi dan negosiasi. Importasi baru 

bisa dilakukan jika kesepakatan telah dicapai oleh negara Indonesia dan negara 

asal. 
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Lampiran 1. Contoh sampul draf AROPT 

 

 

DRAF 

ANALISIS RISIKO ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN 

TERHADAP RENCANA PEMASUKAN BENIH Eucalyptus amplifolia ASAL AMERIKA 
SERIKAT 

KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 

 

 

 

Oleh: 

Abdul Rahman (APT Madya) 

Maman Suparman (APT Madya) 

Ihsan Nugroho (APT Madya) 

 

 

 

PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI 

BADAN KARANTINA PERTANIAN 

2021 

(ditulis berdasarkan tahun pada saat Draf AROPT dipaparkan) 
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Lampiran 2. Contoh Lembar Pengesahan 

 

Judul AROPT : 

Nama Penyusun : 

NIP  : 

 

 

 

 

 

 

 

Disahkan: 

Kepala Badan Karantina Pertanian 

 

 

 

Nama Kepala Badan Karantina Pertanian 

NIP. Kepala Badan Karantina Pertanian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal pembahasan  :  ditulis tanggal ketika draf AROPT di paparkan 

Tanggal disahkan : ditulis oleh Sekretariat, sejak dokumen di ttd Kepala 
Barantan 
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Lampiran 3. Contoh Ringkasan Eksekutif  

 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan dilakukan terhadap rencana 
pemasukan benih Eucalyptus amplifolia dari Amerika Serikat sebanyak 5 kg untuk 
ditanam di wilayah Provinsi Riau. Hasil inisiasi menunjukkan bahwa benih tersebut 
berpotensi membawa 10 jenis organisme pengganggu tumbuhan yang perlu 
dilanjutkan ke tahap penilaian risiko. Sepuluh jenis OPT atau OPTK yang berpotensi 
tersebut adalah serangga Hypothenemus obscurus, cendawan Botryosphaeria 
dothidea, Ceratocystis fimbriata, Cochliobolus spicifer, Cryphonectria parasitica, 
Macrophomina phaseolina, Valsa sordida, dan Valsa eucalypti, serta bakteri Erwinia 
psidii dan Pantoea ananatis. Berdasarkan hasil penilaian risiko, semua OPT dan 
OPTK menunjukkan risiko tinggi, sehingga perlu dikelola dengan opsi pengelolaan 
risiko tinggi guna mengurangi atau mengeliminasi potensi risiko OPTK tersebut ke 
wilayah Indonesia. Pengelolaan risiko tersebut meliputi benih berasal dari produsen 
yang teregistrasi oleh otoritas negara asal dan dilakukan perlakuan kimia dengan 
fungisida di negara asal. Setibanya di tempat pemasukan, tindakan karantina 
tumbuhan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undan. 

 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Pest Risk Analysis was carried out for 5 kg of Eucalyptus amplifolia seeds imported 
from the United States to be planted in Riau Province. The results of initiation stage 
indicated that the seeds had potential to carry 10 pests which needed to be 
continued to the risk assessment stage. Those pests are Hypothenemus obscures, 
Botryosphaeria dothidea, Ceratocystis fimbriata, Cochliobolus spicifer, Cryphonectria 
parasitica, Macrophomina phaseolina, Valsa sordida, Valsa eucalypti, Erwinia psidii, 
and Pantoea ananatis. Several fungus and bacteria are known as quarantine pest 
such as Ceratocystis fimbriata, Botryosphaeria dothidea, and Macrophomina 
phaseolina. Based on the risk assessment stage, each pest showed high-risk to 
introduce and spread to Indonesia, therefore it needs to be managed with high-risk 
management options to reduce and eliminate the potential risk of pest. The risk 
management include seed producer must be registered by competent authority in 
country of origin and fungicide treatment in country of origin. Plant quarantine officer 
will carry out plant quarantine actions according to phytosanitary regulation upon 
arrival of the seed at the port of Tanjung Priok. 
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Lampiran 4. Contoh Tabel 1 
 
Contoh Tabel 1.  Data sanding OPT/OPTK pada bibit pisang (Musa acuminata) di 

Costa Rica dan Indonesia 
 

No 

OPT/OPTK Keberadaan di- 

Ref. 
Nama ilmiah Nama umum 

Costa Rica 

(ya/tidak) 

Indonesia 

(ya/tidak) 

1 2 3 4 5 6 

 I. SERANGGA 

1.  Aphis gossypii cotton aphid ya ya (author 
tahun) 

2.  Aleurodicus dugesii giant whitefly ya yat (author 
dalam 
CABI 
tahun) 

3.  Chaetanaphothrips orchidii orchid thrips ya ya (CABI, 
2021) 

4.  Diaprepes abbreviates West Indian 
weevil 

ya tidak (Anonim, 
2002) 

5.  Rhynchophorus palmarum boring  weevil ya tidak - 

 II. TUNGAU 

6.  Brevipalpus californicus citrus flat mite tidak ya - 

 III. NEMATODA 

7.  Meloidogyne exigua coffee root- 
knot 
nematode 

ya ya  

8.  Helicotylenchus dihystera common 

spiral nematode 

ya tidak - 

9.  Rotylenchulus reniformis reniform 
nematode 

tidak ya - 

 IV. CENDAWAN 

10.  Colletotrichum musae tip rot of banana ya ya - 

11.  Pseudocercospora fijiensis black sigatoka ya tidak - 

 V. VIRUS 

12.  Banana bunchy top virus - tidak ya - 

13.  Banana streak badnavirus - ya ya - 

 VI. BAKTERI 

14.  Blood disease bacterium blood disease 
bacterium of 

banana 

tidak ya - 

15.  Dickeya zeae - ya tidak - 

 

Keterangan t: terbatas sebarannya di Indonesia 
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Lampiran 5. Contoh Tabel 2 

 
Tabel 2. Daftar OPT/OPTK pada bibit pisang di Costa Rica yang dilanjutkan ke tahap 

penilaian risiko.  
 

No 
OPT/OPTK Status di 

Permentan 
Jenis OPTK 

Potensi terbawa MP 
(ya/tidak) 

Dilanjut ke 
tahap penilaian 
risiko (ya/tidak 

Nama ilmiah Nama umum 

 I. SERANGGA 

1.  Ceratitis capitata Mediterranean 
fruit fly 

OPTK A1 Ya, 

Telur dan larva terbawa 
buah (CABI 2021) 

Ya 

2.  Giberella zeae - OPTK A1 Tidak, 

Tidak menyerang MP (Ref 
Tahun) 

Tidak 

3.  dst… … … … … 
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Lampiran 6. Contoh Tabel 3  

 

Contoh Tabel 3.  Kategorisasi OPT berdasarkan potensi menetap, menyebar, dan 
menimbulkan kerugian ekonomi 

 

No 
OPT/OPTK Potensi 

menetap dan 
menyebara) 

Potensi 
menimbulkan 

kerugian ekonomib) 

Tindak 
lanjut  

(ya/tidak) Nama ilmiah Nama umum 

1 2 3 4 5 6 

 I. SERANGGA 

1.  Ceratitis capitata Mediterranean fruit fly ya ya ya 
a) - sebaran meliputi daerah beriklim tropis dan sub tropis 
 - bersifat polifag (CABI 2021) 
 

b)  - menyebabkan kerusakan mencapai 100% pada tanaman terserang 
   - menyebabkan kerugian lebih dari 2 milyar dollar per tahun 
   - merupakan Quarantine Pest di Australia (EPPO) 
 

2.  Apricot ring pox 
like disease 

- tidak  tidak  tidak 
 

a) Apricot ring pox like disease bukan merupakan patogen 
 

b)  tidak terdapat informasi kerugian ekonomi 
 

3.  OPT A - ya tidak ya 
a) inang tersedia, lingkungan abiotik mendukung 
 
b) belum ada laporan kerugian ekonomi 

4.  OPT B - tidak ya ya 
a) - belum diketahui keberadaan inangnya di Indonesia 
   - bersifat polifag (polifag dalam hal ini termasuk oligofag) 
 
b)  menimbulkan kerugian ekonomi di negara asal secara signifikan (Ref Tahun) 
 

5.  OPT C - tidak ya tidak 
a) - tidak ada inangnya di Indonesia 
   - bersifat monofag 
 
b) menimbulkan kerugian ekonomi di negara asal secara signifikan  
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Lampiran 7. Contoh Tabel 5 

 

Contoh Tabel 5. Penilaian faktor yang menentukan kemungkinan masuk Ditylenchus 
dipsaci ke PRA area 

 

No Kriteria Penilaian Alasan Ilmiah 

1. Kemungkinan OPT/OPTK terbawa oleh media pembawa (bobot 25%) 

a. Terdapat laporan intersepsi OPT 
di Indonesia atau di negara lain 

√ • Ya. Terdapat laporan intersepsi D. dipsaci di 
Indonesia 

• Patogen pernah terintersepsi di BBKP 
Tanjung Priok pada bawang putih asal Cina.  

• Bawang putih pada 6 lokasi pasar tradisional 
di Bogor terkonfirmasi positif D. dipsaci 
(Styaningrum A, 2018). 

• 14-17% benih shallot terinfeksi Ditylenchus 
dipsaci di Inggris ((Green dan Sime 1979).  

b. Tersedia informasi prevalensi 
OPT termasuk terjadinya 
outbreak pada pertanaman di 
negara asal atau berbatasan 
darat dengan negara asal 

√ • Distribusi D. dipsaci di Cina berada di daerah 
Gansu, Hebei, Henan, Shandong 
(Ravichandra 2014) 

c. Media pembawa masuk dalam 
jumlah dan/atau volume tinggi 

√ • Volume MP yang akan dimasukan tinggi 
(1000 ton) 

d. Satu atau lebih stadia/propagul 
OPT/OPTK dapat berasosiasi 
dengan media pembawa 

√ • Telur, juvenil, dan dewasa dapat terbawa 
pada daun, umbi, bibit, batang, dan true 
seed (CABI 2021). 

Ket: 

3: Poin (a) terpenuhi dan/atau poin 
(b) - (d) terpenuhi; 

1: Poin (a) tidak terpenuhi dan salah satu dari poin 
(b) – (d) terpenuhi 

2: Poin (a) tidak terpenuhi dan dua 
dari poin (b) – (d) terpenuhi 

0: Poin (a) – (d) tidak terpenuhi 

Nilai risiko = 3, bobot nilai = 3 x 0.25 = 0.75 

2. Kemungkinan OPT/OPTK bertahan selama perjalanan dan penyimpanan  

(Bobot 10%) 

a. OPT/OPTK terbawa dalam bentuk 
stadia/struktur bertahan atau 
dalam kondisi laten 

√ Juvenil 4 D. dipsaci dan dapat terbawa pada 
benih/umbi media pembawa (Duncan dan 
Moens 2006) (a), D. dipsaci dapat beragregasi 
membentuk eelworm  

 

b. Lama perjalanan memungkinkan 
OPT/OPTK bertahan selama 
perjalanan dan penyimpanan 

√ • Perjalanan laut dari Cina ke Indonesia sekitar 
12-14 hari (http://ports.com/sea-route/port-of-
qingdao,china/port-of-tanjung-piok,indonesia).  

• Lama perjalanan dari Cina ke Indonesia masih 
memungkinkan bagi OPT untuk bertahan 

c. Kondisi alat angkut 
memungkinkan OPT 

√ • Alat angkut adalah kapal memungkinkan D. 
dipsaci dapat bertahan selama perjalanan 
dengan suhu reefer container 2-5 °C 

• Kisaran suhu perkembangan D. dipsaci..... 

d. 1) OPT/OPTK terlindung dalam √ D. dipsaci dapat bertahan di dalam kondisi 
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material inang; 

2) Tidak mungkin keluar dari 
inangnya; dan/atau 

3) Tidak mati pada saat 
penanganan, sebagai akibat 
prosedur komersial (misal 
penggunaan suhu dingin pada 
kontainer) 

kering di dalam media pembawa selama 
bertahun-tahun dengan beragregasi membentuk 
wool (Lee 2002) 

Ket: 

3: Poin (a) – (d) terpenuhi 1: Salah satu atau dua dari poin (a) – (d) terpenuhi 

2: Tiga dari poin (a) – (d) terpenuhi 0: Poin (a) – (d) tidak terpenuhi 

Nilai risiko = 3, bobot nilai = 3 x 0.1 = 0.3 

3. Kemungkinan OPT/OPTK bertahan terhadap upaya pengendalian di negara asal (Bobot 10%) 

a. Tidak ada atau tidak diketahui 
program pengendalian dan/atau 
sistem fitosanitari di negara asal 

√ Tidak ada informasi program pengendalian dan 
sistem fitosanitari di negara asal  

b. OPT/OPTK berpotensi bertahan 
selama proses budidaya dan 
penanganan sampai pasca panen 

√ D. dipsaci dapat bertahan di dalam kondisi 
kering di dalam media pembawa selama 
bertahun-tahun dengan beragregasi  
membentuk wool (Lee 2002) 

c. OPT/OPTK berpotensi tidak 
terdeteksi pada saat pemeriksaan 
karantina di negara asal 

√ • D. dipsaci berada di dalam jaringan tanaman 

• OPT/K berpotensi tidak terdeteksi 
dikarenakan kuantitas yang diimpor dalam 
jumlah besar (1000 ton)  

d. OPT/OPTK berpotensi tidak dapat 
dibebaskan dengan cara 
perlakuan karantina di negara 
asal 

√ Tidak ada informasi mengenai cara perlakuan 
karantina di negara asal terhadap OPTK 

Ket: 

3: Poin (a) terpenuhi dan/atau poin 
(b) – (d) terpenuhi 

1: Poin (a) tidak terpenuhi dan salah satu dari poin 
(b) – (d) terpenuhi 

2: Poin (a) tidak terpenuhi dan dua 
dari poin (b) – (d) terpenuhi 

0: Poin (a) – (d)- tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 3, bobot nilai = 3 x 0.1 = 0.3 

4. Kemungkinan OPT/OPTK berpindah ke inang yang sesuai di sekitar tempat pemasukan (Bobot 
10%) 

a. OPT/OPTK dapat bergerak 
secara aktif dalam jarak tertentu 
dan/atau terdispersi secara pasif 
(dengan bantuan carrier, vektor, 
angin) 

- D. dipsaci dalam keadaan inaktif di dalam 
media pembawa 

 

b. Media pembawa berbentuk 
curah/dikemas menggunakan 
kemasan yang tidak kedap, 
menggunakan alat angkut terbuka 

- TSS yang dikirim menggunakan plastik yang 
dimasukkan di dalam dus 

c. Tersedia tanaman inang di sekitar 
tempat pemasukan selama 
perjalanan dan tempat 
penyimpanan 

- Tidak ada tanaman inang di sekitar tempat 
pemasukan, pada saat perjalanan, dan di 
tempat penyimpanan (instalasi karantina 
tumbuhan)   

Ket: 
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3: Poin (a) – (c) terpenuhi 1: Salah satu dari poin (a) – (c) terpenuhi 

2: Dua dari poin (a) – (c) terpenuhi 0: Poin (a) – (c) tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 0, bobot nilai = 0 x 0.1 = 0 

5. Tingkat kesulitan mendeteksi dan mengidentifikasi OPT/OPTK di UPT- KP pemasukan (Bobot 
20%) 

a. Ketiadaan metode deteksi dan 
identifikasi yang valid untuk 
keperluan karantina 

- Tersedia metode valid dalam identifikasi     D. 
dipsaci (Annex 8 ISPM No.27) secara morfologi 
dan molekuler 

b. Tidak memadainya sumber daya 
laboratorium UPT-KP 

- Sumber daya laboratorium BBKP Tanjung priok 
memadai dalam mendeteksi dan identifikasi D. 
dipsaci secara morfologi dan molekuler (PCR). 
Susunan primer untuk D. dipsaci berdasarkan 
Marek et al. (2005) 

c. Volume media pembawa tinggi 
dan /atau bentuk media pembawa 
menyebabkan pemeriksaan 
secara visual tidak optimal 

√ tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian 
terhadap seluruh media pembawa  

d. OPT/OPTK memiliki karakter 
biologi yang mudah untuk 
dideteksi 

- D. dipsaci berukuran mikroskopik dan dapat 
terbawa benih sehingga sulit dilakukan proses 
deteksi secara visual  

Ket: 

3: Salah satu dari poin (a) atau (b) 
terpenuhi 

1: Hanya poin (d) terpenuhi 

2: Poin (c) terpenuhi 0: Poin (a) – (d) tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 2, bobot nilai = 2 x 0.2 = 0.4 

6. Tingkat kesulitan membebaskan Media Pembawa dari OPTK (Bobot 25%) 

a. Berdasarkan referensi ilmiah 
belum ada perlakuan karantina 
yang dapat membebaskan media 
pembawa dari OPT/OPTK 

√ Belum tersedia informasi perlakuan karantina 
untuk D. dipsaci  

 

b. Fasilitas perlakuan untuk tindakan 
karantina di tempat pemasukan 
belum memadai 

√ Fasilitas perlakuan untuk tindakan karantina di 
tempat pemasukan (Tanjung Priok) belum 
memadai 

c. Metode pengemasan, jumlah dan 
volume media pembawa tinggi 
sehingga sulit dilakukan 
perlakuan terhadap seluruh media 
pembawa 

√ Jumlah pemasukan media pembawa besar yaitu 
1000 ton sehingga tingkat kesulitan 
membebaskan media pembawa tinggi 

d. Perlakuan karantina tidak dapat 
dilakukan di tempat pemasukan 

√ Perlakuan karantina tidak  tersedia di tempat 
pemasukan 

Ket: 

3: Poin (a) terpenuhi dan/atau poin 
(b) – (d) terpenuhi 

1: Poin (a) tidak terpenuhi, dan salah satu dari poin 
(b) – (d) terpenuhi 

2: Poin (a) tidak terpenuhi, dan dua 
dari poin (b) – (d) terpenuhi 

0: Poin (a) – (d) terpenuhi 

Nilai risiko: 3, bobot nilai = 3 x 0.25 = 0.75 

Nilai total kemungkinan masuk = 0.75 + 0.3 + 0.3 + 0 + 0.4 + 0.75 = 2.5 
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Lampiran 8. Contoh Tabel 8 

 

Contoh Tabel 8. Penilaian faktor yang menentukan kemungkinan menetap 
Ditylenchus dipsaci di PRA area 

 

No Kriteria Penilaian Alasan Ilmiah 

1. Ketersediaan tanaman inang di wilayah Indonesia (Bobot 25%) 

a. Inang terdapat di seluruh atau 
sebagian besar wilayah 
Indonesia (area dan topografi) 
dan/atau tersedia sepanjang 
tahun 

√ Tanaman inang D. dipsaci selain bawang merah 
yaitu bawang putih, kentang, bawang daun, 
wortel, buncis, bit gula, jagung, anyelir, dan 
stroberi (Andaloussi dan Bachikh 2001, Douda 
2005, Greco et al. 2002) 

b. Terdapat spesies tanaman 
inang lebih dari satu famili 

√ Tanaman inang D. dipsaci terdiri dari Famili 
Amaryllidaceae, Solanaceae, Apiaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Amaranthaceae, 
Caryophyllaceae  

c. Terdapat inang tanaman liar 
(non-budidaya) 

√ Terdapat inang tanaman liar (non budidaya) 
seperti Chenopodium murale, Convolvulus 
arvensis, Taraxacum officinale (jombang), 
Solanum americanum (CABI 2021) 

Ket: 

3: Paling sedikit poin (a) terpenuhi  1: Poin (a) dan (b) tidak terpenuhi, dan (c) terpenuhi 

2: Poin (a) tidak terpenuhi dan 
poin (b), (c) terpenuhi 

0: Poin (a) – (c) tidak terpenuhi 

Nilai risiko = 3, bobot nilai = 3 x 0.25 = 0.75 

2. Kesesuaian lingkungan abiotik (Bobot 25%) 

a. Iklim di Indonesia sesuai 
dengan perkembangan OPT 

√ • Ditylenchus dipsaci terbatas pada daerah 

dingin di negara tropis. Suhu optimum D. 

dipsaci antara 13-18 °C. Aktivitas nematoda 

terhenti pada suhu 36 °C. (Sikora dan 

Fernandez 2005). Informasi iklim subtropis 

dimasukan 

• Informasi dari BMKG ditambahkan. 

• Kisaran suhu di Indonesia. Dataran tinggi 14-

16 

b. OPT mampu bertahan pada 
kondisi abiotik yang tidak 
sesuai 

√ • D. dipsaci dapat membentuk wool pada saat 
kondisi kekeringan (Lee 2002) 

 

c. OPT mampu menetap pada 
ketinggian tertentu di Indonesia 

- • Informasi temuan D. dipsaci di negara lain 
berapa dpl, suhu, koordinat lintang 
(dibandingkan dengan dpl dan suhu 
Indonesia) 

Ket: 

3: Paling sedikit poin (a) terpenuhi 1: Poin (a), (b) tidak terpenuhi, dan poin (c) 
terpenuhi 

2: Poin (a) tidak terpenuhi dan 
poin (b), (c) terpenuhi 

0: Poin (a) – (c) tidak terpenuhi 

Nilai risiko = 3, bobot nilai = 3 x 0.25 = 0.75 
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3. Metode reproduksi dan kemampuan bertahan OPT (Bobot 20%) 

a. Memiliki banyak metode 
reproduksi, baik secara seksual 
dan aseksual  

- Reproduksi D. dipsaci secara seksual (Ley dan 
Baxter 2002). 

 

b. Membentuk struktur/fase 
bertahan atau dapat bertahan 
ditanah, sisa-sisa tanaman, 
benih atau pada vektor 

√ • D. dipsaci dapat membentuk wool pada 
saat kondisi kekeringan (Lee 2002)  

• D. dipsaci dapat bertahan di tanah. 

c. Laju reproduksi tinggi √ Cari informasi laju reproduksi D. dipsaci pada 
kondisi optimum dan tidak 

d. Jumlah generasi per satuan 
waktu tinggi atau siklus hidup 
pendek 

√ • Nematoda betina bertelur 8-10 butir sehari 
selama 25-50 hari (total 200-500 telur per 
betina) (Grabowski 2013).  

• Satu tahun berapa generasi 

• Informasi dari telur ke telur 

Ket: 

3: Salah satu dari poin (a) atau (b) 
terpenuhi 

1: Poin (a) dan (b) tidak terpenuhi dan salah satu 
dari poin (c) atau (d) terpenuhi 

2: Poin (a) dan (b) tidak terpenuhi 
dan poin (c) dan (d) terpenuhi 

0: Poin (a) – (d)- tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 3, bobot nilai = 3 x 0.2 = 0.6 

4. Kemampuan adaptasi OPT (Bobot 10%) 

a. Distribusi geografis OPT luas 
(minimal 2 tipe iklim, misalnya 
tropis dan subtropic) 

√ Ditylenchus dipsaci terdisitribusi terutama pada 
daerah subtropis dan terbatas pada daerah 
dingin di negara tropis  

 

b. Memiliki banyak spesies 
tanaman inang lebih dari satu 
famili 

√ Tanaman inang D. dipsaci terdiri dari Famili 
Amaryllidaceae, Solanaceae, Apiaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Poaceae, Amaranthaceae, 
Caryophyllaceae  

c. OPT bersifat polimorfik - D. dipsaci berbentuk vermiform 

d. Membentuk biotipe/ras/strain 
baru pada inang yang spesifik 
atau habitat baru 

√ D. dipsaci dapat membentuk ras seperti D. 
dipsaci onion race, oat race, masukan referensi 

Ket: 

3: Paling sedikit poin (a) dan (b) 
terpenuhi 

1: Salah satu dari poin (c) atau (d) terpenuhi 

2: Salah satu dari poin (a) atau (b) 
terpenuhi 

0: Poin (a) – (d) tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 3, bobot nilai = 3 x 0.1 = 0.3 

5. Pengaruh sistem budidaya tanaman dan tindakan pengendalian (Bobot 20%) 

a. Teknik/metode tidak tersedia 
untuk program eradikasi OPT 

√ • Tidak ada informasi tentang program eradikasi 
D. dipsaci 

• Cek EPPO tentang metode eradikasi D. dipsaci 

b. Sumberdaya tidak tersedia 
untuk mendukung program 
eradikasi 

√ Belum tersedia sumberdaya untuk mendukung 
program eradikasi 

 

c. Sistem budidaya tanaman di 
PRA area dapar mendorong 

√ • Penggunaan benih tidak bersertifikat 

• Aplikasi pestisida berlebihan 
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perkembangan OPT • Selalu tersedia tanaman inang yang beragam di 
lahan (tumpangsari di lahan sempit) 

d. Tidak diketahui musuh alami 
untuk OPT di PRA area 

√ Musuh alami dari D. dipsaci yaitu Dactylella 
lysipaga, Drechmeria coniospora, Hirsutella 
rhossiliensis, dan Rhizoglyphus echinopus (CABI 
2021). Spesies ini tidak diketahui keberadaannya 
di Indonesia 

Ket: 

3: Poin (a) terpenuhi dan/atau 
poin (b) – (d) terpenuhi 

1: Poin (a) tidak terpenuhi dan salah satu dari poin 
(b) – (d) terpenuhi 

2: Poin (a) tidak terpenuhi dan 
dua dari poin (b) – (d) terpenuhi 

0: Poin (a) – (d) tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 3, bobot nilai = 3 x 0.2 = 0.6 

Nilai total kemungkinan menetap = 0.75 + 0.75 + 0.6 + 0.3 + 0.6 = 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

Lampiran 9. Contoh Tabel 11 

 

Contoh Tabel 11. Penilaian faktor yang menentukan kemungkinan menyebar 
Ditylenchus dipsaci di PRA area 

 

No Kriteria Penilaian Alasan Ilmiah 

1. Kesesuaian lingkungan untuk penyebaran OPT secara alami (Bobot 30%) 

a. OPT mempunyai kemampuan 
yang tinggi untuk menyebar 
secara aktif atau pasif 

√ • Ditylenchus dipsaci mudah menyebar melalui alat 
pertanian, irigas, dan angin (Faulkner dan 
Bolander 1970; Carrol dan Viglierchio 1980). 

b. Lingkungan inang budidaya 
dan lingkungan alami tersebar 
secara kontinyu secara vertical 
dan/atau horizontal dalam satu 
pulau 

√ • Tanaman inang D. dipsaci di Indonesia tersebar 
luas dari dataran rendah (bawang merah) hingga 
dataran tinggi (bawang putih, kentang, tembakau) 

c. Jenis dan sebaran tanaman 
inang budidaya dan inang 
alami ditemukan di sebagian 
besar pulau di Indonesia 

√ • Mempunyai kisaran inang yang tumbuh di 
Indonesia Allium ascalonicum (bawang merah, 
shallot), Allium fistulosum (bawang daun,welch 
onion), Allium porrum (bawang daun, leek), 
Nicotiana tabacum (tembakau, tobacco), Pisum 
sativum (kapri, sweet pea), Solanum tuberosum 
(kentang, potato), Zea mays (jagung, corn). 
Allium cepa var. Aggregatum (bawang merah, 
shallot), Apium graveolens (seledri, celery), 
Cucurbitae, Chrysanthemun spp., Dianthus 
caryophyllus (anyelir, carnation), Ipomoea 
batatas (ubi jalar, sweetpotato), Helianthus 
annuus (bunga matahari, sunflower), Daucus 
carota (wortel, carrot), Orchidaceae (anggrek, 
orchids), Brassica campestris (lobak,radish), 
Lactuca sativa (selada,lettuce) (CABI 2021). 
Mengacu ditabel potensi menetap 

Ket: 

3: Poin (a) – (c) terpenuhi 1: Poin (a) tidak terpenuhi dan salah satu dari poin (b) 
atau (c) terpenuhi 

2: Poin (a) terpenuhi, atau salah 
satu dari poin (b) atau (c) 
terpenuhi 

0: Poin (a) – (c) tidak terpenuhi 

Nilai risiko = 3, bobot nilai = 3 x 0.3 = 0.9 

2. Potensi penyebaran melalui aktivitas manusia (alat angkut, distribusi, media pembawa, alat 
pertanian) (Bobot 30%) 

a. OPT diketahui tersebar dari 
wilayah satu ke wilayah lain  

√ • History data sebar OPT melalui lalu lintas MP 
dapat diadopsi dari kejadian di negara lain  

• intersepsi temuan D. dipsaci; pada tanaman hias 
Acer asal Jepang tahun 2019 di Eropa 

b. Terdapat lalu lintas inang antar 
pulau di Indonesia 

√ • Adanya aktivitas distribusi/perdagangan umbi 
bawang putih, bawang merah di berbagai pasar 
tradisional dan pasar modern antar daerah  

• Data lalu lintas inang (komoditas strategis)          
D. dipsaci antar area (IQFast) 

c. OPT dapat terbawa bersama √ • Telur, juvenil, dan dewasa D. dipsaci dapat 
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manusia, atau alat angkut, atau 
terbawa bersama tanah atau 
kemasan yang terbawa oleh 
alat angkut 

terbawa pada daun, bibit, batang, tanah, dan 
benih (CABI 2021).  

• Tambahkan info D. dipsaci  terbawa alat angkut, 
kemasan 

Ket: 

3: Poin (a) – (c) terpenuhi 1: Salah satu dari poin (a) – (c) terpenuhi 

2: Dua dari poin (a) – (c) 
terpenuhi 

0: Poin (a) – (c) tidak terpenuhi 

Nilai risiko = 3, bobot nilai = 3 x 0.3 = 0.9 

3. Pengaruh adanya penghambat alami (natural barrier) terhadap penyebaran OPT  

(Bobot 10%) 

a. Tidak terdapat penghambat 
alami 

- Terdapat natural barrier berupa laut, gunung dll.  

b. Karakter biologi OPT dapat 
melalui penghambat alami 
karena kemampuan berpindah 
secara aktif/pasif sangat tinggi 

- D. dipsaci hanya dapat bergerak dalam jarak yang 
terbatas 

c. Terdapat inang yang 
dilalulintaskan antar area 

√ Adanya aktivitas distribusi/perdagangan umbi 
bawang putih di berbagai pasar tradisional dan 
pasar modern antar daerah  

Ket: 

3: Poin (a) terpenuhi  1: Poin (a) – (b) tidak terpenuhi, dan poin (c) terpenuhi 

2: Poin (a) tidak terpenuhi, dan 
poin (b) dan (c) terpenuhi 

0: Poin (a) – (c) tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 1, bobot nilai = 1 x 0.1 = 0,1 

4. Potensi musuh alami di PRA area (Bobot 30%) 

a. Musuh alami tidak terdapat di 
Indonesia atau tidak diketahui 
keberadaan musuh alami di 
Indonesia 

√ • Musuh alami dari nematoda ini adalah: Dactylella 
lysipaga, Drechmeria coniospora, Hirsutella 
rhossiliensis, dan Rhizoglyphus echinopus (CABI 
2021). Spesies ini belum ada di Indonesia 

b. Karakter musuh alami tidak 
efektif menekan pertumbuhan 
OPT 

- • Keefektifan musuh alami belum diketahui  

• Belum ada publikasi/laporan tentang musuh 
alami nematoda tersebut di Indonesia.  

• Dilengkapi referensi di luar Indonesia 

c. Tidak terdapat potensi musuh 
alami lokal menjadi musuh 
alami OPT 

√ • Belum ada publikasi/laporan tentang potensi 
musuh alami lokal menjadi musuh alami OPT 

d. Praktek dan sistem budidaya 
tidak mendukung keberadaan 
dan kelimpahan musuh alami 

√ • Pengendalian pestisida yang intensif dapat 
membunuh benificial microbe 

• Praktek budidaya yang menghilangkan 
inang/shelter musuh alami 

Ket: 

3: Poin (a) terpenuhi, dan/atau 
poin (b) – (d) terpenuhi 

1: Hanya poin (d) terpenuhi  

2: Poin (a) tidak terpenuhi, dan 
salah satu dari poin (b) – (c) 
terpenuhi 

0: Poin (a) – (d) tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 3, bobot nilai = 3 x 0.3 = 0.9 

Nilai total kemungkinan menyebar = 0.9 + 0.9 + 0.1 + 0.9 = 2.8 
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Lampiran 10. Contoh Tabel 14 

 

Contoh Tabel 14. Penilaian kemungkinan menimbulkan kerugian ekonomi 
Ditylenchus dipsaci di PRA area 

 

No Kriteria Penilaian Alasan Ilmiah 

1. Pengaruh OPT terhadap kerusakan dan penurunan produksi tanaman inang  

(Bobot 25%) 

a. Tanaman dibudidayakan 
secara nasional  

√ • Tanaman inang D. dipsaci seperti bawang 
merah, bawang putih, kentang, dan wortel 
dibudidayakan secara nasional dengan jumlah 
produksi tahun 2020 secara berturut turut yaitu 
1.815.445 ton, 81.805 ton, 1.282.768 ton, dan 
650.858 ton (BPS 2021)  

• Keputusan Menteri Pertanian tentang komoditas 
binaan pertanian yang ditetapkan sebagai 
program khusus 

• Informasi 5 tanaman inang unggulan nasional 
yang menjadi inang D. dipsaci, penghasil devisa 
negara 

• Luas tanam?? 

b. Menurunkan produksi secara 
signifikan 

√ • Serangan D. dipsaci telah menyebabkan 
kehilangan hasil mencapai 70 % pada tanaman 
stroberi di Iran yang sebelumnya telah terjadi 
pada tanaman bawang putih dan bawang 
bombai di daerah yang sama (Karani dan 
Karegar 2013)  

c. Menurunkan kualitas √ • D. dipsaci pada tanaman hias menimbulkan 
kerugian...... (gejala) 

Ket: 

3: Poin (a) dan (b) terpenuhi 1: Hanya poin (c) yang terpenuhi 

2: Poin (a) atau (b) terpenuhi 0: Poin (a) – (c) tidak terpenuhi 

Nilai risiko = 3, bobot nilai = 3 x 0.25 = 0.75 

2. Pengaruh negatif terhadap lingkungan dan manusia (Bobot 25%) 

a. Memproduksi bahan tertentu 
yang berdampak negatif 
langsung terhadap kesehatan 
manusia, hewan, lingkungan 

- Tidak ada informasi bahwa D. dipsaci 
menghasilkan toksin yang dapat membahayakan 
manusia, hewan, dan lingkungan  

b. Tanaman inang merupakan 
tanaman berpotensi sebagai 
komoditas utama sektor 
pariwisata. 

√ Tanaman inang seperti krisan, gladiol, anyelir, 
anggrek merupakan komoditas utama sektor 
pariwisata 

c. Tanaman inang merupakan 
tanaman asli/liar sehingga 
stabilitas lingkungan akan 
terganggu 

√ Tanaman inang D. dipsaci ..........(tanaman liar) 
merupakan tanaman asli Indonesia 

d. Dampak lingkungan atau 
kesehatan manusia akibat 
intensitas penggunaan 
pestisida untuk pengendalian 

- Aplikasi nematisida tidak dilakukan secara intensif 
(bahan aktif carbofuran) 
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OPT 

Ket: 

3: Poin (a) terpenuhi dan/atau dua 
dari poin (b) – (d) terpenuhi 

1: Hanya poin (d) yang terpenuhi 

2: Poin (a) tidak terpenuhi, dan 
salah satu poin (b) – (d) 
terpenuhi 

0: Poin (a) – (d) tidak terpenuhi 

Nilai risiko = 3, bobot nilai = 3 x 0.25 = 0.75 

3. Peranan sebagai vektor/carrier OPT/OPTK lain (Bobot 10%) 

a. Sebagai vektor/carrier OPTK 
kategori A2 

- D. dipsaci bukan merupakan vektor dari 
OPT/OPTK lain 

b. Sebagai vektor OPT kosmopolit 
sehingga menimbulkan 
kerugian ekonomi 

- D. dipsaci bukan merupakan vektor dari 
OPT/OPTK lain 

 

c. Sebagai vektor OPTK kategori 
A1 atau OPT yang belum 
dilaporkan keberadaannya di 
Indonesia 

- D. dipsaci bukan merupakan vektor dari 
OPT/OPTK lain 
 

Ket: 

3: Poin (a) terpenuhi 1: Poin (c) terpenuhi 

2: Poin (b) terpenuhi 0: Poin (a) – (c) tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 0, bobot nilai = 0 x 0.1 = 0 

4. Biaya pengendalian dan/atau eradikasi (Bobot 20%) 

a. Biaya pengendalian atau 
eradikasi tinggi akibat OPT sulit 
dikendalikan 

√ • Sifat biologi D. dipsaci sulit dikendalikan 
sehingga memerlukan biaya eradikasi yang 
tinggi 

b. OPT mempunyai kisaran inang 
yang luas 

√ • Mempunyai kisaran inang yang tumbuh di 
Indonesia Allium ascalonicum (bawang merah, 
shallot), Allium fistulosum (bawang daun,welch 
onion), Allium porrum (bawang daun, leek), 
Nicotiana tabacum (tembakau, tobacco), Pisum 
sativum (kapri, sweet pea), Solanum tuberosum 
(kentang, potato), Zea mays (jagung, corn). 
Allium cepa var. Aggregatum (bawang merah, 
shallot), Apium graveolens (seledri, celery), 
Cucurbitae, Chrysanthemun spp., Dianthus 
caryophyllus (anyelir, carnation), Ipomoea 
batatas (ubi jalar, sweetpotato), Helianthus 
annuus (bunga matahari, sunflower), Daucus 
carota (wortel, carrot), Orchidaceae 
(anggrek,orchids), Brassica campestris 
(lobak,radish), Lactuca sativa (selada,lettuce) 
(CABI 2021)  

c. Tanaman inang tersedia 
sepanjang tahun 

√ • Bawang merah, jagung, kentang, ubi jalar, 
tembakau dll tersedia sepanjang tahun di 
Indonesia 

d. Metode eradikasi secara 
mekanis 

√ • Informasi eradikasi di negara endemis, pada 
saat panen, pemungutan buah bergejala, 
pencabutan tanaman inang, prunning (gejala D. 
dipsaci sistemik) 
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Ket: 

3: Poin (a) terpenuhi, dan salah 
satu dari poin (b) – (d) 
terpenuhi 

1: Poin (d) terpenuhi 

2: Dua dari poin (b) – (d) 
terpenuhi 

0: Poin (a) – (d) tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 3, bobot nilai = 0 x 0.2 = 0.6 

5. Pengaruh OPT terhadap perdagangan domestik dan/atau internasional dan potensi 
menimbulkan masalah sosial ekonomi (Bobot 20%) 

a. Menimbulkan masalah sosial 
dan ekonomi secara nasional 

√ • Tanaman inang D. dipsaci termasuk komoditas 
strategis (sebutkan komoditasnya) 

b. Merupakan OPTK, OPTP 
dan/atau IAS negara 
lain/Organisasi Regional 

√ • Merupakan A2 quarantine pest di negara 
negara EPPO (EPPO 2021) 

c. Inang berpotensi sebagai 
komodtas ekspor 

- • Data inang yang sudah ekspor yang sedang 
mencari pangsa pasar baru 

• Inang yang belum diekspor, berpotensi ekspor , 
dilihat di situs Kementan 

d. Inang terbatas - • Inang D. dipsaci luas 

Ket: 

3: Poin (a) dan/atau (b) terpenuhi 1: Hanya poin (d) terpenuhi 

2: Poin (c) terpenuhi 0: Poin (a) – (d) tidak terpenuhi 

Nilai risiko: 3, bobot nilai = 3 x 0.2 = 0.6 

Nilai total kemungkinan menimbulkan dampak ekonomi = 0.75 + 0.75 + 0 + 0.6 + 0.6 = 2.7 
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Lampiran 11. Daftar singkatan Organisasi Regional Pelindungan Tanaman 

 

Nama Singkatan Kepanjangan dari 

APPPC Asia Pacific Plant Protection Commission 

CAHFSA Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency 

CAN Comunidad Andina 

COSAVE Comite de Sanidad Vegetal del Cono Sur 

EAEU Eurasian Economic Union 

EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization 

AU European Union 

IAPSC Inter-African Phytosanitary Council 

NAPPO North American Plant Protection Organization 

NEPPO Near East Plant Protection Organization 

OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

PPPO Pacific Plant Protection Organization 
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Lampiran 12. Daftar singkatan  

Istilah-istilah penting seringkali digunakan dalam penulisan AROPT dan beberapa 

diantaranya kadang kala terdiri dari jumlah kata yang cukup banyak. Istilah-istilah 

tersebut dapat disingkat dengan menuliskan huruf depan dari kata-kata yang 

digunakan. Namun demikian, untuk istilah- istilah baru atau istilah yang belum umum 

digunakan supaya dibuat keterangannya atau dibuat penjelasannya. 

Beberapa contoh singkatan dari istilah atau glossary of phytosanitary terms yang 

sering digunakan:  

• PC : Phytosanitary Certificate 

• SHT : Seed Health Testing 

• RSP : Registered Seed Producer 

• QT : Quarantine Treatment 

• PFPS : Pest Free Production Site 

• PFPP : Pest Free Place of Production 

• PFA : Pest Free Area 

• ALPP : Area of Low Pest Prevalence 

• ISPM : International Standard for Phytosanitary Measures 

• NPPO : National Plant Protection Organization 

• PQ : Plant Quarantine 

• dll. 
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Lampiran 13. Sejarah penyusunan Pedoman AROPT  

No. Tahun Acuan Data Sistem Faktor Penilaian 

1. 2001/2003 Permentan Kualitatif non 
scoring (tinggi, 
sedang, rendah) 

16 faktor dari AQIS (Proyek ADB Ian 
Newman) disederhanakan menjadi 5 
faktor, sbb: 

1. Kemampuan bertahan hidup 
dalam jaringan benih (B) 

2. Kemampuan memperbanyak diri 
di dalam benih (M) 

3. Kemampuan berpindah dari satu 
media ke media lain selama 
waktu pengangkutan (T) 

4. Tingkat kemudahan diberi 
perlakuan kimia/fisik (P) 

5. Cara jalan masuk bersama benih 
(J) 

2. 2005 Permen Kualitatif scoring 
angka 

Dikembangkan menjadi 6 faktor 
penilaian, sbb: 

1. Kerugian ekonomi yang 
ditimbulkan akibat serangan/ 
infeksi OPT (H) 

2. Kemampuan bertahan hidup 
dalam jaringan benih (B) 

3. Kemampuan menyebar atau 
teridispersi (M) 

4. Kondisi lingkungan biotik dan 
abiotik yang mempengaruhi 
perkembangan OPT (L) 

5. Kisaran inang OPT (I) 

6. Tingkat kesulitan diberi perlakuan 
kimia/fisik (P) 

3. 2006 – 2007 - Kep Mentan No. 
38/Kpts/HK.060/1/2006 
tentang Jenis-Jenis 
OPTK Golongan 1 
Kategori A1 dan A2, 
Golongan II Kategori A1 
dan A2, Tanaman Inang, 
Media Pembawa, dan 
Daerah Sebarnya; 

- Peraturan Menteri 
Pertanian No. 52 Tahun 
2006 tentang 
Persyaratan Tambahan 
Karantina Tumbuhan 

- Pertemuan ASEAN: 

1. Workshop on 
Harmonizational 
Phytosanitary 
Measures (Mercure 

Analisis 
menggunakan 
software yang 
tersedia di Crop 
Protection 
Compendium 
(CABI 2007) 

Faktor yang dinilai mengikuti menu 
yang tersedia, mulai dari inisiasi, 
daftar OPT yang dilakukan penilaian 
dan daftar OPT yang dikeluarkan dari 
penilaian individual PRA terhadap 
masibg-masing OPT yang masuk ke 
daftar penialain risiko, masing-
masing OPT yang masuk ke daftar 
penialain risiko, masing-masing taha 
pada kesimpulan, dan laporan 
keseluruhan mulai dari inisiasi 
sampai pengelolaan risiko ada dalam 
satu tabel laporan 
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Hotel, Jakarta); 

2. Training on Pest Risk 
Analysis, FAO 
(Jakarta) 

4. 2008 Kep Mentan 
No.38/Kpts/HK.060/1/2006 
tentang daftar OPTK, 
Petunjuk Teknis 
Penyusunan AROPT 
berdasarkan Media 
Pembawa Tahun 2008 

Kualitatif scoring 
angka 

8 Faktor Penilaian Risiko: 

1. Kemampuan reproduksi dan 
disperis (penyebaran) (M); 

2. Tingkat kesulitan membebaskan 
MP dari OPT (P); 

3. Ekonomi dan sosial (EK) 

4. Kemampuan bertahan hidup (B); 

5. Lingkungan yang mempengaruhi 
perkembangan OPT (L) 

6. Kisaran inang di Indonesia (I) 

7. Tinkat kesulitan eradikasi pasca 
masuk/incursion (Er) 

8. Kemampuan deteksi OPT (Kd) 

5. 2009 Permen 

Permen 09/2009 

Kualitatif non 
skoring 

Lampiran Permentan Penilaian 

6. 2015 1. Permentan 93/2011; 

2. Pertemuan ASEAN 

3. Pedoman ARCEP 
(Disusun oleh Sdr. Arif 
Kurniawan dan Tim 
Pusat KT) 

Kualitatif non 
skoring 

Kesepakatan negara ASEAN yang di 
hadiri oleh Bapak Hermawan dan 
dilanjutkan oleh Bapak Bambang 
Hesti Susilo 

7. 2016 Draft SPS Agreement 
(ASEAN, AU, CN, IN, KR, 
NZ) di Bandung 2016 

Kualitatif non 
skoring 

- 

8. 2017 AROPT by pest dilakukan 
pertama kali 

Kualitatif non 
skoring 

Pedoman AROPT by pest dibahas 
pada kesempatan lain 

9. 2018 ASEAN Kualitatif non 
skoring 

Merubah pemahaman tentang faktor 
dominan yang menjadi dasar 
kesimpulan masing-masing potensi 
risiko 

10. 2019 Pertemuan Pembahasan 
Revisi Pedoman 

Kualitatif non 
skoring 

- Merubah tabel 1 dan 2 

- Merubah …. 
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Lampiran 14. Rekomendasi Tim AROPT. 

Memperhatikan hasil pembahasan draf Analisis Risiko Organisme Pengganggu 

Tumbuhan (AROPT) terhadap rencana pemasukan (tulis nama ilmiah dan nama 

umum MP) dari negara (tulis nama negara asal) ke dalam wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang telah dilaksanakan pada tanggal (tulis tanggal 

pembahasan) bulan (tulis bulan pembahasan) Tahun (tulis tahun pembahasan), 

dan setelah dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian, sebagaimana mestinya, 

maka dengan ini kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Karantina 

Pertanian untuk mengesahkan hasil AROPT sebagai dokumen resmi Badan 

Karantina Pertanian. 

Dengan demikian pemasukan (tulis nama ilmiah dan nama umum MP) dari negara 

(tulis nama negara asal) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

wajib memenuhi persyaratan karantina tumbuhan sebagaimana tercantum dalam 

dokumen. 

 

Jakarta, Tanggal Bulan Tahun 

 

 

Narasumber   Tanda tangan 

1. Nama narasumber 1 : Spesialisasi keahlian (Nama Institusi) (tanda tangan ybs) 

2. Nama narasumber 2 : Spesialisasi keahlian (Nama Institusi) (tanda tangan ybs) 

3. dst : dst (tanda tangan ybs) 

Tim Pembahas    

1. Nama pembahas 1 : Spesialisasi keahlian (asal UPT) (tanda tangan ybs) 

2. Nama pembahas 2 : Spesialisasi keahlian (asal UPT) (tanda tangan ybs) 

3. dst : dst (tanda tangan ybs) 
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Lampiran 15. Contoh pegelolaan risiko pemasukan media membawa  

 

PENGELOLAAN RISIKO 
UNTUK PEMASUKAN BENIH KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis) 

DARI COSTA RICA KE INDONESIA 
 

Tujuan Pemasukan Ditanam 

Izin Impor Surat Izin Pemasukan Benih Kelapa Sawit dari Menteri Pertanian 
(SIP Mentan) 

Pernyataan Pernyataan yang dipersyaratkan dan harus dinyatakan dalam kolom 
Additional Declaration pada PC adalah “the consignment has met 
Indonesian phytosanitary requirement and free from Indonesian pest 
concern”. 

OPT yang menjadi 
perhatian Indonesia 
dan pengelolaan 
risikonya 

OPT/OPTK yang menjadi perhatian Indonesia pada benih kelapa 
sawit asal Costa Rica dan pengelolaan risikonya, sebagai berikut: 

 OPT/OPTK Pengelolaan Risiko 

1. Fusarium oxysporum f.sp elaeidis Perlakuan atau berasal 
dari area bebas atau 
pendekatan kesisteman 
diikuti pemeriksaan 

2. Rycophorus palmarum 

3. Bursaphelenchus cocophilus 

Persyaratan 
Sertifikasi 

Dipersyaratkan Sertifikat Fitosanitari yang diterbitkan oleh negara 
pengeskpor 

Area Produksi - Kebun produksi yang kan mengekspor benih kelapa sawit ke 
Indonesia harus menerapkan sistem budidaya yang baik (Good 
Agricultural Practices, GAP), termasuk monitoring OPT yang 
menjadi perhatian Indonesia dan melakukan tindakan 
pengendalian secara biologi atau pengendalian kimiawi apabila 
diperlukan. 

- Kebun produksi harus diregistrasi oleh otoritas kompeten di 
negara pengekspor. Nomor registrasi kebun produksi harus 
mencantumkan informasi, termasuk nama, kode identifikasi dan 
alamat  

Penanganan Pasca 
Panen 

 

Fasilitas ekspor - Benih kelapa sawit diproses di dalam fasilitas ekspor yang telah 
diregistrasi oleh otoritas kompeten di negara pengeskpor 

- Daftar fasilitas ekspor yang diregistrasi harus disediakan dan 
disampaikan ke Badan Karantina Pertanian sebelum ekspor 

Pemrosesan Tindakan yang dilakukan di dalam fasilitas ekspor antara lain 
meliputi: sortasi, grading, pembersihan, pengemasan dan pelabelan 

Pengemasan - Benih kelapa sawit harus dikemas dengan baik dan dipastikan 
dapat mencega terjadinya reinfestasi atau kontaminan OPT 

- Kemasan yang digunakan harus bersih dan baru, memenuhi 
standar persyaratan fitosanitari Indonesia serta standar 
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kesehatan dan keamanan pangan Indonesia. 

Pelabelan - Setiap kemasan harus diberi label untuk keperluan penelusuran 

- Informasi yang tercantum dalam label, termasuk identitas 
komoditas, informasi area produksi, informasi rumah kemas, 
tanggal pengemasan, dsb untuk keperluan penelusuran. 

Benda yang 
dilarang 
pemasukannya 

 

OPT Harus bebas dari OPT yang menjadi perhatian Indonesia  

Bahan tanam Harus bebas dari tanah, kompos, pasir, gambut, spaghnum moss, 
sisa tanaman serta kotoran lainnya. 

Kontaminasi Bebas dari kontaminasi OPT 

Pemeriksaan 
sebelum 
pengapalan 

Pemeriksaan sebelum pengapalan (pre-shipment inspection) tidak 
dipersyaratkan atau berdasarkan persutujuan kedua negara 

Perlakuan sebelum 
pengapalan yang 
diakui 

?? 

Fumigasi  ?? 

Perlakuan panas ?? 

Pintu pemasukan Melalui pintu pemasukan yang telah ditetapkan dalam Permentan 
No. 20 Tahun 2019 
(https://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=383)  

Tindakan Karantina 
di Tempat 
Pemasukan 

Ketika tiba di tempat pemasukan, Pejabat Karantina Tumbuhan akan 
melakukan pemeriksaan untuk keperluan fitosanitari berdasarkan 
standar pengambilan contoh 

Tindakan karantina 
untuk temuan 
ketidaksesuaian 

Tindakan darurat akan diambil oleh Badan Karantina Pertanian bagi 
pemasukan barang kiriman yang tidak memenuhi persyaratan 
fitosanitari Indonesia sebagai berikut: 

a. ditolak atau dimusnahkan apabila Sertifikat Fitosanitari tidak 
dilengkapi informasi perlakuan, atau barang kiriman tidak 
bebas dari kontaminasi termasuk kulit kayu dan bahan tanam, 
atau informasi tentang perlakuan tidak dicantumkan dalam 
kolom perlakuan pada Sertifikat Fitosanitari.  

b. diberi perlakuan, ditolak atau dimusnahkan apabila barang 
kiriman terinfestasi OPT yang menjadi perhatian Indonesia 

Tindakan karantina 
pasca masuk 

Dilakukan tindakan pengasingan dan pengamatan di tempat 
yang telah ditetapkan 

Tindakan tambahan Tindakan fitosanitari yang diperlukan akan dilakukan apabila OPT 
baru atau OPT lain selain OPT yang menjadi perhatian belum dinilai 
atau dinyatakan dalam persyaratan ini ditemukan, atau 
ketidaksesuauan sering terjadi. 

 

 

https://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=383
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Lampiran 16. Contoh persyaratan karantina tumbuhan terhadap pemasukan media 
pembawa  

 

PERSYARATAN FITOSANITARI 
UNTUK PEMASUKAN BIJI GANDUM (Triticum aestivum) DARI INDIA KE DALAM 

WILAYAH REPUBLIK INDONESIA 
 

PHYTOSANITARY REQUIREMENTS 
FOR THE IMPORTATIONS OF WHEAT (Triticum aestivum) FROM INDIA INTO THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 
 

Peruntukan / Intended Use Bahan baku / Raw material 

Izin Impor / Import Permits Izin impor TIDAK dipersyaratkan / Import permit NOT required  

Pernyataan / Declaration Pernyataan tambahan pada Sertifikat Kesehatan menyatakan  

/ Additional declaration in Phytosanitary Certificate stated 

“This consignment is complied with the Indonesian phytosanitary 
requirements. This consignment is free from Indonesian pest concern” 

OPT yang menjadi perhatian 
Indonesia dan Pengelolaan 
Risikonya / Indonesian Pest 
Concern and Risk 
Mitigation 

OPT yang menjadi perhatian Indonesia pada biji gandum asal Indiea 
dan pengelolaan risikonya berdasarkan AROPT, sebagai berikut / 

Indonesian pest concern on wheat from India and its risk mitigation 
based on Pest Risk Analysis, as follows: 

 Species / species Pengelolaan Risiko  

/ Risk Mitigation 

Nematoda / nematode  

1. Anguina tritici Berasal dari Area Bebas OPTK; atau 
pendekatan kesisteman diikuti 
pemeriksaan visual / Freedom area; 
or control approach system followed 
by visual inspection 

2. Heterodera avenae 

  

Cendawan / fungi  

3. Claviceps purpurea Berasal dari Area Bebas OPTK; atau 
pendekatan kesisteman diikuti 
pemeriksaan visual / 

Freedom area; or treatment or control 
approach system followed by visual 
inspection 

4. Fusarium sporotrichoides 

5. Gaeumannomyces 
graminis 

6. Phaeosphaeria nodorum 

7. Pyrenosphora teres 

8. Sarocladium strictum 

9. Scleropthora macrospora 

10. Tilletia caries 

11. Tilletia indica  
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12. Tilletia laevis 

13. Urocystis agropyri 

14. Ustilago nuda 

Serangga / insect  

15. Sitophilus granarius Perlakuan fumigasi /Fumigation 
treatment 

16. Trogoderma granarium 

Gulma / weeds  

17. Agropyron repens Berasal dari area bebas OPTK; atau 
pendekatan kesisteman diikuti 
penyaringan/ 

Freedom area; or control approach 
system following by screening 

18. Alopecurus myosuroides 

19. Cirsium arvense 

20. Rhinanthus minor 

21. Rhinanthus angustifolius 

Persyaratan Sertifikasi / 

Certification Requirements 

 

Sertifikat Kesehatan/ 

Phytosanitary Certificate 

Wajib disertai Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh NPPO negara 
asal/ Phytosanitary Certificate (PC) issued by NPPO of the exporting 
country required 

Persyaratan Keamanan 
Pangan / Food Safety 
Requirements 

a.  Wajib memenuhi persyaratan Pangan Segar Asal Tumbuhan 
(PSAT) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor 55/Permentan/KR.040/11/2016 / 

Shall fulfill the requirements on Indonesia food safety regulation in 
accordance with the regulation of the Minister of Agriculture No. 
55/Permentan/KR.040/11/2016 

(http://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=315)  

b. Wajib memenuhi persyaratan Pangan Segar Asal Tumbuhan 
(PSAT) sebagaimana diatur dalam Keputusan Keputusan Menteri 
Pertanian Nomor 962/Kpts/KR.040/03/2019/ 

Shall fulfill the requirements on Indonesian food safety regulation 
in accordance with the regulation of the Minister of Agriculture No. 
962/Kpts/KR.040/03/2019 

Penanganan Pasca Panen / 

Post-harvest Handling 

 

Fasilitas ekspor /  

Export facility 

- Diproses di dalam fasilitas ekspor atau perusahaan yang 
diresgitrasi oleh otoritas kompeten di negara asal / Processed on 
the export facility or company registered by the competent 
authority of the exporting country 

- Daftar fasilitas ekspor atau perusahaan yang telah diregistrasi 
serta kapasitas ekspornya harus tersedia dan disampaikan kepada 
Badan Karantina Pertanian apabila diminta / List of export facility 
or company registered and its ecport capacity should be provided 
and submitted to IAQA upon request. 

http://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?id=315
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Penanganan Pasca Panen / 
Post-harvest Handling 

 

Fasilitas ekspor /  

Export facility 

- Diproses di dalam fasilitas ekspor atau perusahaan yang 
diregistrasi oleh otoritas kompeten di negara asal / Processed on 
the export facility or company registered by competent authority of 
the exporting country. 

- Daftar fasilitas ekspor atau perusahaan yang telah diregistrasi 
serta kapasitas ekspornya harus tersedia dan disampaikan kepada 
Badan Karantina Pertanian apabila diminta / List of export facility 
or company registered and its export capacity should be provided 
and submitted to IAQA upon request. 

Pemrosesan / Processing  

Pembersihan / Cleaning Biji gandung harus dibersihkan dan disaring untuk menjamin tidak 
adanya kontaminasi gulma, bagian tanaman lain atau cemaran fisik 
lainnya pada biji gandum yang diekspor ke Indonesia / The wheat germ 
must be cleaned and sieved to ensure there is no contamination of 
weeds, other plant parts or other physical contamination on the wheat 
grain which exported to Indonesia. 

Pengemasan / Packing - Biji gandum harus dikemas dengan kantong atau curah dalam 
kontainer atau curah dalam palka kapal apabila biji gandum 
langsung dimasukkan ke dalam silo yang berada di tempat 
pemasukan di Indonesia / wheat should be well packed with a bag 
or in bulk in a container or in bulk in the cargo hold in which will be 
directly entered into the silo which located at the entry point in 
Indonesia. 

- Kemasan harus bersih dan baru serta belum pernah digunakan, 
memenuhi persyaratan fitosanitari Indonesia serta standar 
keamanan dan kesehatan di Indonesia/ packing material should 
clean and which have never been used in the past, meet Indonesia 
phytosanitary requirements as well as health and safety standards 
in Indonesia. 

- Kemasan harus dapat mencegah terjadinya re-infestasi atau 
kontaminasi OPT / The packaging should be secured to avoid re-
infestation or contamination of pest. 

Pelabelan / Labelling - Setiap kemasan harus diberi label untuk keperluan penelusuran / 
Each packing should be labelled and sealed for tracebility. 

- Informasi dalam label harus mencakup: identitas komoditas, 
informasi area produksi, informasi fasilitas ekspor atau 
perusahaan, tanggal pengemasan, dsb. / informations on label 
should include: identity of commodity, information of production 
area, information of export facility or company, date of packing, 
etc. 

Fasilitas Pengolahan / 

Processing facility 

(di Indonesia / in Indonesia) 

Fasilitas pengolahan harus dilengkapi dengan fasilitas perlakuan yang 
diakui oleh Badan Karantina Pertanian sebagai Instalasi Karantina 
Pertanian / The processing facility must be equipped with treatment 
facility which have been approved by IAQA as Plant Quarantine 
Premises 
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Pemasukan yang Dilarang / 

Prohibited Importation 

 

Kontaminasi Fisik / Physical 
contamination 

Bebas dari benih, kontaminasi sisa tanaman, tanah dan kotoran lainnya/ 

Free from seeds, any contamination of plant debris, soil and other inert 
matter 

OPT / Pests Bebas dari OPT yang menjadi perhatian Indonesia, termasuk gulma, 
keong dan siput / Free from Indonesian pest concern, including weed, 
snail and slug 

Pemeriksaan di Negara 
Asal / Pre-shipment 
Inspection 

Tidak dipersyaratkan atau berdasarkan kesepakatan kedua negara / 
Not required or based on agreement between both country 

Perlakuan Sebelum 
Pengiriman yang Diakui / 
Approved Pre-Shipment 
Treeatment 

 

Pilihan Perlakuan / 
Treatment Option 

Pilihan perlakuan untuk hama gudang dan harus dicantumkan dalam 
kolom perlakukan pada PC, sebagai berikut: / Treatment option for 
storage insect and should be stated in the treatment column on PC, as 
follows: 

- Fumigasi metil bromida (MB) dengan dosis 80 g/m3 selama 24 jam 
pada temperature 21°C atau lebih / Methyl bromide (MB) 
fumigation with dose rate 80 g/m3 for 24 hours at 21°C or above; 

- Perlakuan fumigasi harus dilakukan di negara asal sebelum 
ekspor / Fumigation treatment shall be applied at the country of 
origin prior to export. 

Tempat Pemasukan / Point 
of Entry 

Dimasukkan melalui tempat pemasukan yang ditetapkan dalam 
Peraturan Menteri Pertanian No. 20 Tahun 2019 / Through the 
designated point of entry as mentioned in Regulation of Ministry of 
Agriculture No. 20 Year of 2019 

(https://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?1d=383)   

Tindakan Karantina di 
Tempat Pemasukan / 
Quarantina Measures at 
Point of Entry  

Barang kiriman akan menjadi terget pemeriksaan ketika tiba di tempat 
pemasukan di Indonesia / Consignment is subject to quarantine 
inspection on arrival in Indonesia. 

Tindakan perlakuan akan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan 
atau analisis risiko / Treatment will be taken further based on inspection 
result or risk analysis. 

Setibanya di tempat pemasukan, Pejabat Karantina akan melakukan 
periksaan untuk keperluan fitosanitari berdasarkan standar sampling / 
Upon arrival, Indonesian Agriculturak Quarantine Agency (IAQA) officer 
will conduct inspection for phytosanitary purposes according to the 
sampling standard. 

Tindakan karantina untuk 
setiap ketidaksesuaian / 
Quarantine measure for any 
non-compliance 

Tindakan darurat akan dilakukan oleh Badan Karantina Pertanian untuk 
barang kiriman yang tidak memenuhi persyaratan fitosanitari Indonesia / 
Emergency action taken by IAQA for consignment which are not comply 
with Indonesian phytosanitary requirement: 

https://karantina.pertanian.go.id/hukum/download.php?1d=383
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a. Tidak diizinkan masuk ke Indonesia dan ditolak apabila biji 
gandum bukan berasal dari fasilitas ekspor yang ditetapkan / not 
be allowed enter to Indonesian and refused If consignment of 
wheat found from a non-designated export facility; 

b. Ditolak atau dimusnahkan apabila Sertifikat Kesehatan tanpa 
disertai keterangan perlakuan untuk hama gudang, atau barang 
kiriman tidak bebas dari kontaminasi termasuk kontaminasi gulma, 
atau informasi tentang perlakuan tidak dicantumkan dalam kolom 
perlakuan pada Sertifikat Kesehatan / Refused or destroyed if 
Phytosanitary Certificate without any treatment for storage pest, or 
consignment is not free from contamination including weed, or 
information treatment not stated in the treatment column of 
Phytosanitary Certificate; or 

c. Diberi perlakuan, ditolak atau dimusnahkan apabila biji gandum 
terinfestasi OPT yang menjadi perhatian Indonesia / Treated, 
refused or destroyed if consignment of wheat infested by 
Indonesian pest concern 

Tindakan lainnya / Additional 
measures 

Tindakan fitosanitary yang diperlukan akan dilakukan apabila ditemukan 
OPT baru yang belum dinilai atau sering terjadi temuan ketidaksesuaian 
/ Any necessary phytosanitary measures will be taken if any new pest 
that has not been assessed is founded or any non-compliance is 
frequently occurred. 

 

 

 

 


