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PENGANTAR 

 

Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang terletak  di perbatasan darat 
dengan negara lain  sebagai salah satu tempat pemasukan dan 
pengeluaran media pembawa OPTK yang telah ditetapkan oleh Menteri 
Pertanian.  Pelaksanaan perkarantina tumbuhan, khususnya yang 
terkait dengan lalulintas barang  oleh penduduk di sekitar perbatasan 
untuk keperluan masyarakat setempat (perdagangan tradisional) 
menjadi permasalahan karena sangat sulit untuk dikenakan tindakan 
karantina tumbuhan.  

Lalulintas barang baik berupa tumbuhan dan hasil tumbuhan yang 
dilakukan oleh penduduk diperbatasan memiliki risiko yang sangat 
rendah, mengingat kondisi dan situasi OPT di daerah perbatasan relatif 
sama.  Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan di bidang 
perkarantinaan dan pengawasan keamanan pangan belum mengatur 
secara spesifik pelaksanaan tindakan karantina dan pengawasan 
keamanan pangan terhadap lalulintas barang di Pos Pemeriksaan Lintas 
Batas (PPLB) yang berbatasan darat dengan negara lain untuk 
keperluan perdagangan tradisional. 

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati telah 
melakukan kajian secara komprehensif mengenai kondisi aktual dan 
ideal dalam penerapan perkarantinaan tumbuhan di PPLB Darat.  
Kajian dilakukan dengan pendekatan analisis risiko, aspek regulasi dan 
kebijakan yang mengatur lalulintas perdagangan di perbatasan darat.   

Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyusunan 
kebijakan atau regulasi untuk memberikan kepastian hukum bagi 
Petugas Karantina Tumbuhan dalam  penyelenggaraan perkarantinaan 
tumbuhan di PPLB Darat.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Penyelenggaraan perkarantinaan tumbuhan sebagai upaya 

pencegahan masuknya   Organisme Pengganggu Tumbuhan 

Karantina (OPTK) ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 

tersebarnya OPTK di dalam wilayah Republik Indonesia serta 

keluarnya OPT dari dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan karantina tumbuhan. 

Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis dan 

meningkatnya peran perkarantinaan tumbuhan dalam perdagangan 

antar negara, fungsi karantina tumbuhan terkait juga dengan 

penanganan dan pengawasan lalulintas komoditas untuk melindungi 

kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup.  Fungsi ini 

dimplementasikan dengan pengawasan terhadap cemaran kimiawi, 

biologi, dan fisik, serta pengawasan terhadap pemasukan Invasive 

Alien Spesies (IAS) dan produk rekayasa genetika (PRG) dari luar 

negeri. 

Penyelenggaraan fungsi perkarantinaan tumbuhan 

dilaksanakan oleh Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat 

pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Pertanian.  Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) yang terletak  di 

perbatasan darat dengan negara lain  sebagai salah satu tempat 

pemasukan dan pengeluaran media pembawa OPTK yang telah 

ditetapkan oleh Menteri Pertanian.  Saat ini Terdapat 10 (sepuluh) 

PPLB yang ditetapkan sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran 

media pembawa OPTK yang berbatasan dengan Malaysia, PNG, dan 

Timor Leste.  
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PPLB  
(yang telah ditetapkan sebagai  

tempat pemasukan dan pengeluaran 
MP OPTK) 

 
Panjang garis darat 

1. PPLB Entikong Kab. Sanggau, SKP Kelas 
I Entikong 

2. PPLB Nanga Badau Kab. Kapuas Hulu, 
SKP Kelas I Entikong 

3. PPLB Jagoi Babang Kab. Bengkayang, 
SKP Kelas I Entikong 

4. PPLB Senaning Kab. Sintang, SKP Kelas I 
Entikong 

5. PPLB Aruk Kab. Sambas, SKP Kelas I 
Entikong 

6. PPLB Mota’ain Atambua, BKP Kelas I 
Kupang 

7. PPLB Metameuk Atambua, BKP Kelas I 
Kupang 

8. PPLB Napan Atambua, BKP Kelas I 
Kupang 

9. PPLB Skow Jayapura, BKP Kelas I 
Jayapura 

10. PPLB Sota Sota, SKP Kelas I Merauke 

(Permentan 
Nomor:94/Permentan/OT.140/12/2011) 

1. Indonesia dengan Malaysia 
: 2.007 km di sepanjang 
propinsi Kalimantan Barat, 
Kalimantan Utara, dan 
Kalimantan Timur. 

2. Indonesia dengan PNG : 
770 km sepanjang Propinsi 
Papua. 

3. Indonesia dengan Timor 
Leste : 268,8 km 

(sumber BNPP, 2012). 

Pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan di perbatasan 

darat  (PPLB) berbeda dengan pelaksanaan di perbatasan laut  karena  

(1) perbatasan darat pada umumnya tidak memiliki barier alam; (2) 

lalu lintas media pembawa dilakukan oleh masyarakat perbatasan; (3) 

jumlah dan jenis komoditas yang dilalulintaskan  terbatas, (4) 

digunakan untuk memenuhi konsumsi masyarakat perbatasan, 

pertukaran barang dengan kerabat, atau upacara adat,  dan (5) telah 

berlangsung secara lama jauh sebelum adanya PPLB.  
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Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan  peraturan 

karantina tumbuhan yang ada saat ini sangat sulit diterapkan di 

PPLB.  Oleh karena itu, the Asian dan Pasific Plant Protection 

Commision (APPPC) menetapkan petunjuk tentang pelaksanaan 

operasional penerapan perkarantinaan tumbuhan di perbatasan darat 

untuk perdagangan lokal (RSPM No. 8 (2009) : Guidance on the 

Opration of Land Border Entry Point for Local Trade). 

Prinsip-prinsip dalam RSPM No. 8 (2009) untuk penanganan 

lalulintas perdagangan lokal (tradisional) dapat digunakan oleh Badan 

Karantina Pertanian sebagai model dalam pelaksanaan 

perkarantinaan tumbuhan di PPLB.  Untuk itu, diperlukan kajian 

yang komprehensif sebagai bahan bagi pemangku kepentingan dalam 

penyusunan kebijakan pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan di 

PPLB yang implementatif sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. 

2. Tujuan 

Penyusunan kajian teknis ini untuk memperoleh gambaran 

yang komprehensif mengenai permasalahan dan solusi pemecahan 

masalah mengenai pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan di PPLB 

sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan operasional penerapan 

karantina tumbuhan di PPLB. 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kajian meliputi pendekatan yang digunakan 

dalam melakukan kajian, hasil kajian dan rekomendasi sebagai 

bahan penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan perkarantinaan 

tumbuhan di pos-pos perbatasan darat dengan negara lain. 
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4. Metode Kajian 

Kajian menggunaan metode pendekatan dari aspek 

pendekatan Kebijakan Nasional Perbatasan Darat (Regulasi) dan 

Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan yang dikaitkan 

dengan kondisi aktual pelaksanaan karantina tumbuhan di PPLB. 
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BAB II 
KEBIJAKAN NASIONAL PERBATASAN DARAT 

 

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-

2009, mengamanahkan bahwa arah kebijakan pengembangan 

kawasan perbatasan, yaitu menjadikan kawasan perbatasan sebagai 

beranda depan NKRI dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan 

potensi kawasan perbatasan, serta memantapkan ketertiban dan 

keamanan kawasan perbatasan.  Sejalan dengan arah kebijakan 

nasional tersebut, wilayah perbatasan dimanfaatkan sebagai pintu 

gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. 

Pembangunan yang dilakukan di wilayah perbatasan negara 

menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) 

dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security 

approach). 

2. Pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang 

Badan Nasional Pengelola Perbatasan, merupakan komitmen 

pemerintah yang kuat untuk membangun wilayah perbatasan. BNPP 

diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada di wilayah-

wilayah perbatasan agar supaya masyarakat di wilayah tersebut bisa 

ikut menikmati pembangunan. 

3. Pembukaan pos-pos lintas batas di perbatasan darat difokuskan 

pada upaya pembenahan manajemen lintas batas negara (Tasbara) 

dan sekaligus pembangunan sarana-prasarana PLBN di sejumlah 

titik strategis.  Dalam hal aspek manajemen tasbaranya, BNPP 

selama ini telah erat berkoordinasi dengan semua K/L terkait yang 

secara teknis unsur CIQS (Custom, Immigration, Quarantines, 
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dan Securities) maupun pemerintah daerah wilayah perbatasan. 

Sedangkan dalam pembenahan aspek sarana dan prasarananya, 

BNPP telah berkoordinasi erat dengan Ditjen Cipta Karya 

Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah setempat.  

Sejumlah isu-isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam 

pengembangan dan pembukaan PLBN , mencakup 4 (empat) aspek, 

yaitu:    

a. Aspek keterpaduan pelayanan pemeriksaan dan pengawasan 

lintas batas negara di pos-pos lintas batas negara (PLBN), 

mencakup keterpaduan CIQS di PLBN pada simpul-simpul yang 

strategis dan mendesak.  untuk ini, BNPP akan menerbitkan dan 

mensosialisasikan pedoman pengelolaan PLBN yang telah 

disiapkan hampir memakan waktu dua tahun ini. 

b. Sinkronisasi peraturan di bidang pengelolaan lintas batas negara 

sehingga dapat meningkatkan efektifitas pelayanan CIQS pada 

PLBN serta efisiensi dari segi jumlah exit-enty point sehingga 

memudahkan dalam hal pengawasan dan security. 

c. Aspek peningkatan/pembangunan sarana-prasarana PLBN di 

sejumlah titik exit-entry point strategis yang telah disepakati  

dalam dokumen hasil perundingan bilateral perbatasan, BNPP 

akan melakukannya melalui tiga langkah prioritas, yaitu: 

pertama, melakukan inventarisasi dan validasi aset PLBN di 

sejumlah lokasi; kedua, penyusunan siteplan/ master plan 

komplek PLBN; ketiga, pembangunan fisik PLBN di lokasi yang 

telah siap lahan/status asetnya. 

d. Aspek penguatan kelembagaan pengelolaan PLBN dan instrumen 

pendukung yang diperlukan untuk berjalannya fungsi-fungsi 

PLBN secara terpadu dan tertata efektif, dalam batas-batas 

kewenangan antar tingkatan pemerintahan yang proporsional. 

langkah-langkah strategis yang akan dilakukan adalah: pertama, 
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penguatan/pembentukan unit manajemen pendukung PLBN; 

kedua, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

perbatasan melalui peran garda batas; ketiga, pengembangan 

instrumen sistem informasi dan analisis kecenderungan lintas 
batas negara (disingkat dan dipopulerkan dengan “sidak 
tasbara”) sebagai  pendukung fungsi pengawasan dan evaluasi 

pengelolaan Tasbara.  
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BAB III 
ANALISIS RISIKO ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN DALAM 

PELAKSANAAN PERKARANTINAAN DI PERBATASAN DARAT 
  

1. Ketentuan di Bidang Perlindungan Tumbuhan Internasional (IPPC) 

mengatur bahwa pengenaan persyaratan fitosanitari harus 

berdasarkan pertimbangan fitosanitari dan secara teknis 

dibenarkan sehingga setiap negara dapat mengenakan pengaturan 

persyaratan, pengaturan, pelarangan atau penolakan terhadap 

masuknya media pembawa organisme pengganggu tumbuhan. 

2. Pengenaan ketentuan fitosanitari terkait dengan perdagangan 

antar negara harus semata-mata dalam upaya perlindungan 

keselamatan dan keamanan manusia, hewan, dan tumbuhan, 

sehingga memiliki dampak minimal terhadap perdagangan 

internasional.  Prinsip-prinsip justifikasi ilmiah, harmonisasi, 

transparansi dan non-diskriminasi harus menjadi landasan 

pengenaan ketentuan fitosanitari. 

3. Perbatasan darat antar negara memiliki kompleksitas yang lebih 

besar di bandingkan dengan perbatasan laut.  Lalu lintas 

perdagangan darat menyangkut perdagangan lokal dalam jumlah 

sedikit untuk keperluan masyarakat di sekitas perbatasan 

sehingga memerlukan sumberdaya yang lebih besar dalam 

melakuka pemeriksaan di lintas batas.  Oleh karena itu, 

diperlukan regulasi khusus yang mengatur perbatasan darat. 

4. Negara-negara Asia dan Fasifik yang tergabung dalam Asian 

Pacific Plant Protection Commission (APPPC) telah menetapkan 

acuan bagi negara anggota dalam penanganan lalulintas media 

pembawa (regulated article) di perbatasan darat, khususnya yang 

terkait dengan perdagangan lokal/tradisional (local trade) di 

daerah perbatasan. 
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5. Prinsip dasar dalam pengaturan pengenaan persyaratan dan 

tindakan karantina diperbatasan darat antara lain : 

a. Adanya penetapan tempat-tempat pemasukan/pengeluaran 

oleh pemerintah. 

b. Pelaksanaan analisis risiko  

Setiap negara anggota harus melakukan analisis risiko OPT 

yang diperlukan untuk pemasukan media pembawa dalam  

menentukan tingkat risiko sesuai dengan berbagai jenis media 

pembawa dan  risiko manajemen. Hal ini dapat dilakukan 

bersama-sama atau analisis bersama dengan negara-negara 

yang perbatasan darat sebagai dasar untuk mengembangkan 

persyaratan dan tindakan terhadap  perdagangan lokal. 

1) Pemeriksaan  

Hasil analisis risiko dapat menentukan persyaratan khusus 

yang dapat dikenakan terhadap daftar jenis komoditas, 

jumlah komoditas, persyaratan batas area untuk 

perdagangan, dan persyaratan pelaku perdagangan untuk 

media pembawa yang   tergolong memiliki risiko. 

Dalam kondisi normal pemeriksaan dapat dilakukan 

berdasarkan evaluasi profiling dan pengalaman sebelumnya 

serta analisis risiko OPT. Apabila terjadi out-break OPT di 

negara asal, maka NPPO dari 

negara pengimpor harus melakukan pemeriksaan intensif 

terhadap semua kiriman. Bila perlu, negara pengimpor 

dapat melaksanakan pemeriksaan tanaman, produk 

tanaman dan bahan yang diatur lainnya di negara 

pengekspor sebelum ekspor tetapi terlebih dahulu harus 

ada persetujuan  bilateral. 
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2) Surveilan OPT 

NPPOharus melaksanakan surveilan umum di wilayah 

perbatasan dan suveilan khusus untukOPT yang memiliki 

tingkat risiko tinggi di daerah yang berbatasan dengan 

negara lain berdasarkan ISPM No 6: Pedoman Surveilans 

3) Emergency action 

NPPO harus menetapkan prosedur tanggap darurat 

(Emergency Action) apabila terjadi terjadi inkursi OPT di 

wilayahnya.  Prosedur mencakup : penanggung jawab 

tinggap darurat, fasilitas yang diperlukan, instansi yang 

terlibat, dan mekanisme aksi bersama dengan instansi lain. 

4) Kesadaran masyarakat 

NPPO harus membuat informasi promosi publik yang 

tersedia did aerah perbatasan mengenai bahaya masuk dan 

sebarnya OPT. 
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BAB IV 
PENGEMBANGAN KERJASAMA DENGAN NEGARA LAIN  

 
 
1. Untuk keefektifan regulasi yang telah dibuat, NPPO harus 

melakukan kerjasama bilateral dengan negara-negara yang 

berbatasan darat.  Kerjasama ini bertujuan untuk : 

a. Harmonisasilangkah-langkah untuk mencegah masuk  dan 

tersebarnya OPT di sepanjang perbatasan; 

b. Regulasi yang konsisten ketersedian sarana untuk 

memfasilitasi perdagangan lokal; dan  

c. Konsistensi dalam pelaksanaan tanggap darurat apabila 

terjadi out break OPT. 

 

2. Bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan negara-

negara yang berbatasan darat antara lain :  

a. Pertukaran Informasi yang meliputi pertukaran regulasi 

atau peraturankarantina tumbuhan, struktur organisasi, 

list OPT, hasil AROPT, temuan ketidak sesuai (NNC) dan 

Emergency action yang dikenakan terhadap komoditas, dan 

hasil surveilan. 

b. Pelaksanaan surveilan di daerah perbatasan. 

c. Pertukaran informasi mengenai program pengendalian OPT. 

d. Pelaksanaan verifikasi sistem sertifikasi ekspor. 

e. Pengembangan program penelitian. 

f. Pengembangan Capacity Building. 
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BAB V 
KONDISI AKTUAL DI POS LINTAS BATAS DALAM PELAKSANAAN 

PERKARANTINAAN TUMBUHAN 
 

1. PPLB Entikong 

Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Entikong 

berkedudukan di Kec. Entikong Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan 

Barat, merupakan UPT Badan Karantina Pertanian di wilayah 

perbatasan darat Kalimantan Barat (Indonesia) dengan wilayah 

Sarawak (Malaysia). Berdasarkan Permentan No. 

94/Permentan/OT.140/12/2011, SKP Kelas I Entikong memiliki 5 

Wilayah Kerja, yang terdiri dari 4 PPLB (Pos Pemeriksaan Lintas 

Batas) dan 1 PLB (Pos Lintas Batas), yaitu: 

a. PPLB Entikong (Kab. Sanggau),  

b. PPLB Nanga Badau (Kab. Kapuas Hulu) 

c. PPLB Aruk (Kab. Sambas),  

d. PPLB Jagoi Babang (Kab.Bengkayang), dan 

e. PLB Jasa-Senaning (Kab.Sintang).  

Namun, dikarenakan keterbatasan petugas karantina yang 

dimiliki SKP Kelas I Entikong, yaitu POPT Ahli (2), POPT Terampil (4), 

Calon POPT Ahli (1), dan Calon POPT Terampil (2), maka penempatan 

petugas karantina hanya dilakukan di 4 wilayah kerja yaitu di PPLB 

Entikong (Kab. Sanggau), PPLB Nanga Badau (Kab. Kapuas Hulu), 

PPLB Aruk (Kab. Sambas), dan PPLB Jagoi Babang 

(Kab.Bengkayang). Sementara di PLB Jasa-Senaning (Kab.Sintang) 

tidak ditempatkan petugas karantina karena wilayah tersebut berupa 

hutan dan tidak ada aktivitas lalu lintas media pembawa.  
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Saat ini, kegiatan sertifikasi ekspor khusus di PPLB Nanga 

Badau hanya dilakukan terhadap CPO, karena Pemerintah Malaysia 

meminta CPO Indonesia yang masuk ke wilayah Malaysia harus 

dilengkapi Phytosanitary Certificate (PC). Komoditas lainnya  

mentimun, lada hitam tidak diterbitkan PC karena tidak 

dipersyaratkan oleh Malaysia.  Lalulinats  komoditas impor produk 

tanaman, antara lain komoditas buah dan sayuran buah segar 

(wortel, tomat, terung, mentimun, cabe, paria, kentang, anggur, pear, 

lengkeng, melon), komoditas sayuran daun (kubis, bunga kol), dan 

komoditas bawang. Namun, pemeriksaan yang dilakukan terhadap 

komoditas impor tersebut hanya bersifat pengawasan, karena nilai 

nominalnya masih berkisar di bawah 600 RM sehingga tidak terkena 

bea masuk.  

Di Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong terdapat 

kegiatan operasional karantina tumbuhan terhadap media pembawa 

ekspor dan impor. Lalulintas perdagangan di wilayah perbatasan 

darat antara Indonesia – Malaysia umumnya hanya pada jenis 

komoditas tertentu dengan jumlah yang terbatas, karena bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar perbatasan. 

Selain itu, telah ada perjanjian antara ke-2 negara bahwa untuk 

lalulintas komoditas yang nilai nominalnya sampai 600 RM tidak 

terkena bea masuk. Oleh karena itu, menjadi sulit bagi petugas 

karantina untuk menerapkan peraturan perundangan karantina 

seperti yang diterapkan di pelabuhan tempat pemasukan dan 

pengeluaran selain PPLB. 

Kendala yang dihadapi oleh petugas karantina di PPLB Nanga 

Badau terkait dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan 

umumnya sama dengan di PPLB atau PLB lainnya yang masuk 

wilayah kerja SKP Entikong, antara lain : 
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1. Pelaksanaan Permentan No: 88/Pementan/PP.340/12/2011 

tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan 

Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, terkendala dengan 

tidak adanya laboratorium uji, dan biaya pengujian yang tidak 

sebanding dengan jumlah/volume komoditas yang 

dilalulintaskan.  

2. Pelaksanaan Permentan No: 42/Permentan/OT.140/6/2012 

tentang Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah 

Segar dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara 

Republik Indonesia serta Permentan No: 

43/Permentan/OT.140/6/2012 tentang Tindakan Karantina 

Tumbuhan untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke 

Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, terkendala karena 

PPLB Nanga Badau bukan merupakan pintu pemasukan, baik 

untuk buah dan sayuran buah segar maupun umbi lapis segar. 

Namun, apabila pemasukan buah dan sayuran buah segar 

maupun umbi lapis segar dari wilayah domestik yang lain akan 

membutuhkan biaya yang lebih tinggi dan waktu yang lebih lama. 

Dengan adanya karakteristik perdagangan tradisional di PPLB 

Nanga Badau, maka perlu diatur tindakan karantina tumbuhan 

secara khusus untuk dilaksanakan di semua pos-pos lintas batas.  

2. PPLB Kupang  

Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang merupakan salah satu 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian yang memiliki 

wilayah kerja (Wilker) berbatasan darat dengan Negara Republik 

Demokrat Timor Leste. Terdapat 5 (lima) PPLB yang berada di 

wilayah BKP Kelas I Kupang yaitu PPLB Mota’ain, PPLB Atapupu, 

PPLB Napan, PPLB Wini, dan PPLB Motamasin. Dari hasil kegiatan 

diperoleh informasi sebagai berikut: 
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a. PPLB Wini 

 PPLB Wini merupakan salah satu wilker BKP Kupang yang 

berbatasan langsung dengan daerah Oecusi, Timor Leste. 

Oecusi merupakan salah satu wilayah Timor Leste yang 

dikelilingi oleh Indonesia. 

 Kegiatan operasional di Wilker Wini didominasi oleh kegiatan 

antar area dan kegiatan operasional karantina hewan. 

 Permasalahan utama yang terjadi di Wini adalah: 

 Tindakan karantina tumbuhan terhadap pemasukan 

komoditas (asam) dari daerah Oecusi ke Wini tidak dapat 

dilakukan. Hal ini dikarenakan sulitnya masyarakat 

Oecusi untuk mendapatkan import/export permit dari 

pemerintah Timor Leste.  

 Berdasarkan informasi, untuk mendapatkan 

export/import permit harus diajukan ke pemerintah 

Timor Leste yang berada di Dili. Masyarakat Oecusi yang 

akan ke Dili harus melalui Indonesia dan harus melalui 

petugas imigrasi sehingga yang bersangkutan harus 

memiliki kelengkapan dokumen imigrasi.  

 Tingginya biaya yang diperlukan untuk mendapatkan 

export/import permit dari pemerintah Timor Leste tidak 

sebanding dengan untung yang diperoleh dari 

pemasukan asam ke Indonesia. 

 Keadaan ini menyebabkan masyarakat lebih memilih 

untuk memasukkan komoditas melalui “jalan tikus” 

yang menghubungkan Wini dengan Oecusi. 
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b. PPLB Napan 

 PPLB Napan merupakan salah satu wilker BKP Kupang 

berbatasan langsung dengan Timor Leste dan tidak 

berbatasan langsung dengan Dili. 

 Sulitnya masyarakat Timor Leste untuk mendapatkan 

dokumen kelengkapan ekspor dari pemerintah Timor Leste 

menyebabkan masyarakat Timor Leste lebih memilih untuk 

melalui “jalan tikus” yang menghubungkan Napan dengan 

Timor Leste. 

c. PPLB Mota’ain 

 Tindakan karantina tumbuhan dilakukan terhadap media 

pembawa yang dilalu lintaskan antara Indonesia dengan 

Timor Leste. 

 Terdapat MoU antara pemerintah Indonesia dengan Timor 

Leste yang menyatakan bahwa Mota’ain adalah tempat 

pemasukan kopi yang merupakan komoditas PSAT. Namun, 

selama ini belum pernah dilakukan pemeriksaan keamanan 

pangan (PSAT) oleh Petugas Karantina Pertanian di BKP 

Kupang maupun di wilker Mota’ain. 

 MoU berakhir pada bulan Desember 2012. Dengan adanya 

permasalahan tersebut, maka MoU tersebut akan dilanjutkan 

atau akan diperpanjang? 

 Terdapat kebijakan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengatur bahwa 

setiap kegiatan ekspor dan impor dari Mota’ain ke Timor Leste 

atau sebaliknya harus mendapatkan rekomendasi/ijin dari 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi. 
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 Namun, sampai saat ini kebijakan tersebut masih belum 

diterima oleh BKP Kelas I Kupang sehingga masih perlu 

adanya klarifikasi lebih lanjut atas kebijakan tersebut. 

 Kegiatan impor komoditas dari Timor Leste ke Indonesia 

selama tahun 2012 didominasi oleh produk perkebunan, yaitu 

Kopi, Kemiri, dan Kopra dengan frekuensi + 5 kali/bulan 

dengan tujuan pemasukan sebagai bahan baku. 

 Ekspor dari Indonesia ke Timor Leste selama tahun 2012 + 8 

kali/bulan dengan komoditas antara lain kedelai, bawang 

putih, bawang merah, kacang tanah, kacang hijau, pinang, 

dan meubel jati. Pada umumnya komoditas tersebut 

dimasukkan untuk tujuan konsumsi masyarakat Timor Leste. 

Berkenaan dengan ekspor bawang putih melalui pelabuhan 

Mota’ain, saat ini diberlakukan kebijakan adanya batas 

maksimal volume pengiriman 1 ton tiap kali pengiriman. Hal 

ini dilakukan karena Kupang bukan merupakan pelabuhan 

pemasukan bawang putih serta bukan daerah penghasil 

bawang putih. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan 

dapat menjaga stabilitas harga dan perekonomian daerah 

serta mencegah kelangkaan produk tersebut di daerah 

Kupang.  

Namun, kebijakan adanya batas maksimal ekspor komoditas 

sampai saat ini belum memiliki payung hukum. Dengan 

demikian, perlu adanya kajian lebih lanjut tentang kebijakan 

tersebut dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang 

berkaitan 

 Berdasarkan MoU antara Indonesia dengan Timor Leste juga 

dinyatakan bahwa terdapat batas maksimum 

pemasukan/pengeluaran komoditas yang tidak terkena bea 

kepabeanan antara Indonesia dengan Timor Leste adalah 50 
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dollar atau 5 ekor sapi per hari.Hal ini perlu ditinjau kembali 

karena perbandingan antara nilai dollar dengan nilai sapi sangat 

berbeda. 

 Sesuai dengan peraturan karantina, salah satu persyaratan 

administrasi terhadap pemasukan (impor) media pembawa ke 

dalam wilayah Negara Republik Indonesia harus disertai dengan 

PC dari Negara asal.  

Namun, selama ini Timor Lestetidak menerbitkan Phytosanitary 

Certificate (PC) dan hanya menerbitkan import dan export permit 

yang isinya sama dengan PC (copy import dan export 

permitsebagaimana terlampir).  

3. PPLB Tarakan 

Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Tarakan merupakan  

salah satu unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian yang 

memiliki 6 wilayah kerja (Wilker), salah satu wilkernya adalah 

Sebatik. Wilker Sebatik berkedudukan di kecamatan Sebatik 

Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara yang sementara ini 

masih termasuk Propinsi Kalimantan Timur karena ibukota propinsi 

Kalimantan Utara belum ada. 

Wilker  Sebatik berbatasan dengan Wilayah Tawo (Negara 

Malaysia) yang terdiri dari 10 PPLB (Pos Pelayanan Lintas Batas) 

antara lain : 

a. PPLB Sungai Nyamuk terletak di kecamatan Sebatik Timur 

b. PPLB Sungai Pancang terletak di kecamatan Sebatik Utara 

c. PPLB Sungai Taiwan terletak di kecamatan Sebatik 

d. PPLB Mantikas terletak di kecamatan Sebatik Barat 

e. PPLB Bambangan terletak di Kecamatan Sebatik Barat 
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f. PPLB Sungai Limau terletak di kecamatan Sebatik Tengah 

g. PPLB Lalosalo terletak di kecamatan Sebatik Utara 

h. PPLB Tanjung Aru terletak di kecamatan Sebatik Timur 

i. PPLB Sungai Bajau terletak di kecamatan Sebatik Timur 

j. PPLB Aji Kuning terletak di kecamatan Sebatik Tengah 

Dari 10 PPLB di BKP Kelas II Tarakan wilker Sebatik, 9 PPLB 

merupakan PPLB air (lautan) sedangkan PPLB daratan hanya satu 

yaitu PPLB Aji Kuning yang terletak di kecamatan Sebatik Tengah 

Kabupaten Nunukan.  

PPLB Aji Kuning ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

PPLB lainnya dimana perbatasannya dengan Negara Malaysia sangat 

dekat hanya dibatasi oleh Tapal batas Merah Putih berupa batu baja 

yang merupakan pembatas antara Negara Indonesia dan Malaysia 

dan dibangun oleh kedua pihak di depan sebuah rumah sehingga 

sering disebut ruang tamu rumahnya Indonesia dan dapurnya 

Malaysia. 

PPLB Aji Kuning hanya merupakan jalan kecil sebagai tempat 

lalu lintas pemasukan dan pengeluaran komoditas produk tanaman 

(media pembawa) dan di PPLB Aji Kuning ini sangat sulit dilakukan 

pemeriksaan terhadap komoditas pertanian yang dilalulintaskan, hal 

ini disebabkan masyarakat pelakunya kebanyakan hanya 

masyarakat sekitar dan jenis komoditasnya tertentu dengan jumlah 

yang terbatas karena bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat di sekitar.  Nilai Pabean paling banyak adalah 600 

Ringgit Malaysia per orang untuk jangka waktu 1 bulan.  

Selama ini kegiatan sertifikasi ekspor di PPLB Aji Kuning hanya 

dilakukan terhadap komoditas Kakao dan Kopi karena pemerintah 

Malaysia meminta kakao dan kopi yang masuk ke wilayahnya harus 
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dilengkapi dengan Phytosanitary Certificate (PC).  Sedangkan 

komoditas ekspor lainnya seperti kelapa sawit tidak dilakukan 

sertifikasi, sementara komoditas impor produk tanaman seperti 

beras, tepung dan sayuran segar (kol, wortel, kentang) hanya 

dilakukan pengawasan saja. 

4. PPLB Jayapura 

BKP Kelas I Jayapura memiliki Wilayah Kerja meliputi Pos 

Perbatasan Skow, Pelabuhan Jayapura, Kantor Pos Jayapura, 

Pelabuhan lintas batas Hamadi, Bandara Sentani. dan beberapa 

tempat yang belum ditetapkan sebagai Wilker yaitu Kab. Wamena, 

Kab. Pegunungan Bintang dan Kab. Sarmi. Wilker pos perbatasan 

Skouw berbatasan langsung dengan Negara Papua New Guinea. Di 

Perbatasan Indonesia – PNG nilai pabean paling banyak USD 300,00 

(tiga ratus US Dollar) per orang utuk jangka waktu 1 (satu) bulan. 

Permasalahan dalam pengawasan dan tindakan karantina 

tumbuhan di perbatasan darat RI – PNG antara lain: 

a. Kondisi geografis yang sulit, terpencil dan terisolasi akan 

mengakibatkan sulitnya dilakukan pengawasan 

b. Luasnya kawasan perbatasan darat RI-PNG menyebabkan 

banyak celah untuk melakukan lintas batas secara ilegal 

sekaligus membawa komoditi tumbuhan yang berpotensi masuk 

dan tersebarnya OPTK 

c. Adanya desakan dari Pemda untuk menempatkan petugas 

karantina di wilayah yang belum ditetapkan sebagai tempat 

pemasukan dan pengeluaran media pembawa  

d. Kesadaran masyarakat lintas batas masih kurang dalam 

memenuhi aturan Karantina 
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e. Perbedaan prosedur karantina tumbuhan antara negara RI dan 

PNG 

f. Belum ada kesepakatan secara resmi antara kedua negara 

masalah komoditi pertanian yang masuk dalam perdagangan 

tradisional 

g. Perbedaan aturan antara negara RI dan PNG mengenai 

persyaratan karantina 

h. Adanya ketentuan khusus dalam pabean masuk terhadap 

pelintas batas, sedangkan tidak ada ketentuan khusus 

persyaratan karantina tumbuhan 

5. PPLB Merauke 

Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Merauke memiliki 6 

wilayah kerja yaitu: wilker pelabuhan laut Merauke, wiler Bandara 

Mopah, Wilker Bovendigul, wilker Mapi, Wilker Sota, dan wilker 

kantor pos Marauke. Wilker PLB Sota berbatasan darat dengan 

negara Papua New Guinea. Di wilker PLB Sota ditempatkan 3 orang 

petugas karantina yaitu 1 orang medik veterner, 1 orang POPT 

terampil dan 1 orang pegawai THL. 

Di wilker Sota terdapat lalu lintas komoditas antara lain: ubi-

ubian, padi, hewan-hewan hasil buruan. Komoditas pertanian yang 

dilalulintaskan dalam jumlah yang kecil untuk kebutuhan sehari-

hari, sehingga hanya dilakukan pencatatan saja dan tidak dilakukan 

sertifikasi. Antara Sota dan PNG dihubungkan oleh jalan setapak 

yang dapat dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua. Tidak ada 

pembatasan jumlah komoditas yang terkena pajak oleh bea dan 

cukai 
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BAB VI 
HASIL KAJIAN 

(REKOMENDASI SEBAGAI BAHAN KEBIJAKAN) 
 

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan 

perbatasan darat sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) 

dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach), 

dikaitkan dengan pelaksanaan perkarantinaan tumbuhan sebagai 

upaya pencegahan masuk dan tersebarnya OPT ke dalam wilayah NKRI 

sekaligus dalam memfasilitasi perdagangan/lalulintas penduduk di 

sepanjang perbatasan darat, maka diperlukan regulasi khusus yang 

dapat mengatur pemasukan komoditas/media pembawa OPT yang 

dilakukan oleh masyarakat perbatasan dalam konteks perdagangan 

tradisipnal (lokal) berdasarkan pertimbangan hasil analisis risiko 

organisme pengganggu tumbuhan.  

Regulasi khusus dimaksud sebagai landasan operasional 

perkarantinaan tumbuhan di pos-pos lintas batas yang telah ditetapkan 

sebagai tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran media pembawa 

OPTK sehingga ada kepastian hukum bagi Petugas Karantina 

Tumbuhan dan masyarakat di sekitar perbatasan. 

Regulasi memuat justifikasi dan informasi yang melatar-belakangi 

penyusunan regulasi, maksud dan tujuan, ruang lingkup pengaturan, 

persyaratan dan tatacara tindakan karantina dan hal-hal lain. Dasar 

hukum yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

penyusunan regulasi dimaksud antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 

Ikan, dan tumbuhan Tumbuhan. 
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2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2002 tentang Karantina 

Tumbuhan; 

3. Peraturan Menteri terkait lainnya; 

4. Ketentuan atau Pedoman atau Standard Teknis Internasional. 

Berdasarkan hasil kajian, maka direkomendasikan untuk 

penyusunan peraturan perundangan yang khusus untuk pelaksanaan 

tindakan karantina tumbuhan di Pos Lintas Batas Darat.  Rekomendasi 

atas  Kajian Teknis berupa tatacara tindakan karantina tumbuhan 

terhadap media pembawa OPTK yang dilalulintaskan untuk keperluan 

perdagangan tradisional sebagaimana terdapat  dalam Lampiran1. 
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BAB VII 

PENUTUP 

Hasil kajian teknis berupa rekomendasi mengenai tatacara 

tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa OPTK yang 

dilalulintaskan untuk keperluan perdagangan tradisional diharapkan 

dapat ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan perundang-undangan 

sebagai landasan pelaksanaan operasional Petugas Karantina 

Tumbuhan.  Dengan demikian, Petugas Karantina Tumbuhan di PPLB 

darat memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan tindakan 

karantina tumbuhan di PPLB. 
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LAMPIRAN 1 : 

TATACARA   PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TUMBUHAN 
TERHADAP MEDIA PEMBAWA OPTK DI POS PEMERIKSAAN LINTAS 
BATAS (PPLB) ANTAR NEGARA UNTUK KEPERLUAN PERDAGANGAN 

TRADISIONAL 

 

1. Pendahuluan 
 1.1 Latar Belakang 

  1.1.1 Media pembawa  yang dimasukkan ke dalam wilayah 
negara Republik Indonesia, dan yang dilalulintaskan 
dari area tidak bebas ke area bebas OPT didalam 
Wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan 
tindakan Karantina Tumbuhan, atau media pembawa 
yang akan dikeluarkan dari wilayah Negara Republik 
Indonesia hanya dikenakan tindakan Karantina 
Tumbuhan apabila disyaratkan oleh negara tujuan; 

  1.1.2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 
94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat 
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit 
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu 
Tumbuhan Karantina (OPTK) menetapkan bahwa 
salah satu tempat pemasukan dan pengeluaran media 
pembawa berada di pos pemeriksaan lintas batas 
(PPLB) antar negara; 

  1.1.3 Lalu lintas media pembawa OPTK diperbatasan  antar 
negara sebagian besar  dalam jumlah kecil untuk 
memenuhi kebutuhan penduduk sekitar, pertukaran 
barang, atau untuk keperluan upacara adat 
(perdagangan tradisional) telah berlangsung cukup 
lama sebelum adanya penetapan PPLB sehingga 
penerapan peraturan perundang-undangan di bidang 
perkarantinaan tumbuhan yang ada tidak dapat 
berjalan dengan baik. 
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  1.1.4 Selama  ini petugas karantina di PPLB belum bisa 
melaksanakan peraturan perkarantinaan tumbuhan 
sebagaimana peraturan yang ditetapkan.  Pelaksanaan 
karantina di land border bersifat khusus atau spesifik 
karena tidak ada natural barrier, perdagangan 
tradisional yang operasionalisasinya sangat berbeda 
dengan pintu pemasukan/pengeluaran pada 
umumnya, sehingga diperlukan peraturan formal 
khusus yang mengatur tentang pelaksanaan 
perkaratinaan di PPLB. 

  1.1.5 Berdasarkan kondisi pada butir 1.1.3 dan 1.1.4 di 
atas, APPPC telah menetapkan RSPM No. 8 tahun 
2009 tentang petunjuk operasional untuk perdagagan 
lokal di daerah perbatasan yang dapat digunakan 
sebagai salah satu acuan Indonesia dalam 
penanganan operasional perkarantinaan tumbuhan di 
perbatasan darat.  

  1.1.6 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu diatur 
tatacara pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan 
terhadap lalu lintas media pembawa yang  melalui 
PPLB antar negara untuk keperluan perdagangan 
tradisional. 

 1.2 Maksud dan Tujuan 

  1.2.1 Kajian teknis ini dimaksudkan sebagai bahan 
penyusunan kebijakan operasional tentang 
persyaratan dan tatacara tindakan karantina 
tumbuhan terhadap media pembawa yang melalui 
PPLB antar negara untuk keperluan perdagangan 
tradisional.  

  1.2.1 Kebijakan operasional  tersebut diharapkan dapat 
menjadi acuan bagi Petugas Karantina Tumbuhan 
dalam pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan 
terhadap media pembawa yang melalui PPLB antar 
negara untuk keperluan perdagangan tradisional dan 
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang 
terlibat dalam perdagangan tradisional di lintas batas. 
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 1.3 Ruang Lingkup 

  Ruang lingkup substansi yang diatur dalam kajian teknis ini, 
meliputi : 

  1.3.1. Persyaratan dan tata cara tindakan Karantina 
Tumbuhan untuk media pembawa (media pembawa) 
yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Republik 
Indonesia melalui PPLB antar negara untuk keperluan 
perdagangan tradisional; 

  1.3.2 Jenis-jenis media pembawa (media pembawa) yang 
termasuk dalam kategori media pembawa (media 
pembawa) perdagangan tradisional. 

 1.4 Dasar Hukum 

  1.4.1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang 
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3482); 

  1.4.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang 
Pengesahan Agreement Establishing The Word Trade 
Organization (Persetujuan Pembantukan Organisasi 
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564); 

  1.4.3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 

  1.4.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
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  1.4.5 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang 
Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4925); 

  1.4.6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586); 

  1.4.7 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196); 

  1.4.8 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun  2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia 
juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;  

  1.4.9 Peraturan Presiden No.12 Tahun 2010 tentang Badan 
Nasional Pengelola Perbatasan; 

  1.4.10 Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang 
Pengesahan Konvensi Perlindungan Tanaman 
Internasional (International Plant Protection 
Convention); 

  1.4.11 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; 

  1.4.12 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat 
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit 
Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu 
Tumbuhan Karantina; 

  1.4.13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
93/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Jenis 
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina; 

  1.4.14 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
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88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan 
Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan 
Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; 

  1.4.15 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; 

  1.4.16 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. 

 1.5 Pengertian Umum 

  1.5.1 Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) adalah tempat 
yang terletak diperbatasan darat dengan negara lain 
yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai 
tempat  pemasukan/pengeluaran media pembawa 
OPTK. 

  1.5.2 Perdagangan tradisional adalah lalu lintas media 
pembawa OPTK diperbatasan darat dengan Negara 
lain yang dilakukan oleh pelintas batas untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat di sepanjang 
kawasan tersebut. 

  1.5.3 Pelintas batas adalah penduduk yang berdiam atau 
bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara 
serta memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh 
instansi yang berwenang dan yang melakukan 
perjalanan lintas batas didaerah perbatasan melalui 
pos pengawas lintas batas. 

  1.5.4 Kawasan perbatasan adalah bagian dari Wilayah 
Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas 
Wilayah Indonesia dengan Negara lain dalam hal batas 
Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada 
di Kecamatan. 
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2. Persyaratan Karantina Tumbuhan 

 2.1
. Pemasukan media pembawa OPTK di perbatasan darat dalam 

rangka perdagangan tradisional kedalam wilayah Negara 
Republik Indonesia melalui PPLB: 

  2.1.1 Wajib dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas 
Karantina Tumbuhan di PPLB untuk dilakukan 
tindakan pemeriksaan;  

  2.1.2 Dilalulintaskan dalam rangka perdagangan tradisional 
dalam jumlah terbatas; 

 2.2 Media pembawa  yang dilalulintaskan dalam rangka 
perdagangan tradisional sebagaimana tercantum dalam butir 
2.1.2 ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis petugas 
karantina tumbuhan antara lain: 

a) diproduksi di kawasan perbatasan yang status OPT dan 
jenisnya relatif sama dengan yang ada di wilayah 
Indonesia atau tidak diproduksi di kawasan perbatasan, 
namun dari hasil AROPT dinyatakan risiko dapat 
diabaikan (negligible); 

b) jumlah terbatas sehingga memungkinkan dilakukan 
pemeriksaan makroskopis atau visual secara efektif 
terhadap keseluruhan kiriman media pembawa; dan 

c) bukan termasuk jenis yang diatur dalam Permentan No. 
42/2012, Permentan No. 43/2012, dan Permentan No. 
88/2011, kecuali jumlahnya tidak melebihi 10 kg. 

   
 2.3 Pengeluaran media pembawa OPTK di perbatasan darat dalam 

rangka perdagangan tradisional dari dalam wilayah Negara 
Republik Indonesia: 

  2.3.1 Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina 
Tumbuhan di PPLB.  

  2.3.2 Persyaratan pengeluaran media pembawa OPTK di 
perbatasan darat dalam rangka perdagangan 
tradisional dari dalam wilayah Negara Republik 
Indonesia mengikuti persyaratan negara tujuan. 
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3. Tindakan Karantina Tumbuhan 

 3.1
. 

Terhadap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah 
negara Republik Indonesia dalam rangka perdagangan 
tradisional di PPLB dilakukan tindakan pemeriksaan oleh 
petugas karantina tumbuhan:  

  3.1.1. Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam 3.1, pemilik wajib melaporkan dan 
menyerahkan media pembawa kepada Petugas 
Karantina Tumbuhan pada saat tiba di PPLB . 

 3.2
. 

Tindakan pemeriksaan terhadap media pembawa yang 
dimasukkan dalam rangka perdagangan tradisional ke dalam 
wilayah RI melalui PPLB meliputi pemeriksaan:   

a) pemeriksaan fisik untuk mengetahui jenis dan 
jumlah  

b) pemeriksan kesehatan secara makroskopis atau 
visual 

  3.2.2 Apabila dari hasil pemeriksaan diatas, ternyata: 

a) merupakan media pembawa yang termasuk 
dalam kategori perdagangan tradisional 
sebagaimana tersebut pada butir 2.2 dan bebas 
dari OPTK maka dilakukan pembebasan dengan 
menempelkan stiker pada kemasannya; 

b) merupakan media pembawa yang termasuk 
dalam kategori perdagangan tradisional 
sebagaimana tersebut pada butir 2.2 dan tidak 
bebas dari OPTK maka dilakukan penolakan 
atau pemusnahan; 

c) bukan merupakan media pembawa yang 
termasuk dalam kategori perdagangan 
tradisional sebagaimana tersebut pada butir 2.2, 
maka dikenakan persyaratan dan tindakan 
karantina tumbuhan dan pengawasan 
keamanan pangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 
secara umum.  
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 3.3 Terhadap media pembawa yang dikeluarkan dari dalam 
wilayah negara Republik Indonesia:  

  3.3.1. Dikenakan tindakan karantina oleh Petugas Karantina 
Tumbuhan sesuai dengan persyaratan negara tujuan. 

    

4. Pungutan Jasa Karantina 

 4.1 Terhadap lalulintas media pembawa yang dimasukan ke dalam 
wilayah negara RI untuk keperluan perdagangan tradisional 
tidak dikenakan pungutan jasa karantina tumbuhan. 

  


