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KATA PENGANTAR 

 

Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) atau Pest Risk 

Analysis (PRA) merupakan salah satu kewenangan Badan Karantina Pertanian 

selaku National Plant Protection Organization (Organisasi Perlindungan 

Tumbuhan Nasional) sebagai dasar penyelenggaraan karantina tumbuhan di 

Indonesia. Pelaksanaan AROPT ditujukan untuk pemasukan media pembawa 

dari suatu negara untuk pertama kali ataupun terjadi perubahan status dan 

situasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) di negara asal. 

Saat ini pedoman AROPT berdasarkan media pembawa telah disusun oleh 

Badan Karantina Pertanian pada tahun 2021 sebagai penyempurnaan dari 

pedoman sebelumnya.  

Pedoman AROPT yang ada digunakan untuk menentukan persyaratan karantina 

tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa ke dalam wilayah Indonesia 

(impor). Namun demikian, penilaian risiko yang tercantum dalam pedoman 

tersebut belum sesuai digunakan untuk OPT kelompok gulma yang berpotensi 

terbawa media pembawa. Hal ini tentunya menyulitkan pejabat karantina 

tumbuhan dalam mengelola risiko berkaitan dengan gulma yang berisiko 

mengontaminasi media pembawa.    

Sejalan dengan kebijakan Badan Karantina Pertanian untuk mendorong 

penguatan pelaksanaan AROPT, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan 

Hayati Nabati telah melakukan kajian terhadap penyusunan pedoman AROPT 

kelompok gulma untuk melengkapi pedoman AROPT berdasarkan media 

pembawa yang telah ada. Pedoman ini merupakan pengembangan dari modul 

Weed Risk Assessment (WRA) yang dikembangkan oleh Australia dan Amerika 

Serikat, dan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Selain itu, 

pedoman juga dapat digunakan sebagai pertimbangan teknis dalam penentuan 

jenis tumbuhan asing invasif yang dicegah masuk dan tersebarnya ke wilayah 

Indonesia. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Pusat Karantina Tumbuhan dan 

Keamanan Hayati Nabati, Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian, dan Balai 

Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian, yang telah melakukan 

penyusunan pedoman AROPT untuk kelompok gulma. Kami juga menyampaikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT) merupakan 

kunci dalam penyelenggaraan karantina tumbuhan di Indonesia. Hasil 

analisis risiko digunakan sebagai dasar penentuan pengelolaan risiko yang 

akan dilakukan terhadap media pembawa yang masuk ke dalam wilayah 

Indonesia, baik di tempat pemasukan maupun di luar tempat pemasukan. 

Berdasarkan AROPT, pengelolaan risiko juga dapat dilakukan sejak media 

pembawa diproduksi dan diproses di negara asal. 

Sebagaimana diatur dalam International Standard for Phytosanitary 

Measures Nomor 2 (framework for pest risk analysis) disebutkan bahwa 

analisis risiko juga digunakan untuk menentukan apakah suatu organisme 

layak ditetapkan sebagai Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina 

(OPTK). Penetapan tersebut didasari oleh keberadaan organisme tersebut di 

suatu negara dan dampak ekonomi yang dapat ditimbulkannya. Di 

Indonesia, penetapan jenis OPTK diatur dengan regulasi Peraturan Menteri 

Pertanian, dengan terus dievaluasi sewaktu-waktu berdasarkan informasi 

ilmiah terbaru. 

Gulma merupakan salah satu kelompok OPTK yang dicegah masuk dan 

penyebarannya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Saat ini OPTK kelompok gulma yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor 25 tahun 2020 sebanyak 31 gulma parasitik dan 7 gulma 

nonparasitik. Jumlah tersebut dapat bertambah mengingat beberapa jenis 

gulma yang berpeluang terbawa media pembawa belum dilakukan AROPT 

sebagai dasar penetapan sebagai OPTK. Selain itu, gulma juga dapat 

masuk secara sengaja melalui pemasukan tumbuhan ke dalam wilayah 

Indonesia untuk tujuan tertentu, diantaranya tanaman hias impor dan 

tanaman untuk keperluan reklamasi.  

Pedoman AROPT berdasarkan media pembawa telah diperbarui pada tahun 

2021, terutama pada bagian penilaian risiko (risk assessment). Pembaruan 

dalam pedoman tersebut diantaranya adalah penggunaan sistem scoring 



 

2 

 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan setiap parameter penilaian 

memiliki pembobotan yang jelas dalam menentukan tingkat risiko. Namun 

demikian, berdasarkan hasil uji coba, penilaian risiko dalam pedoman 

AROPT berdasarkan media pembawa ternyata tidak implementatif 

digunakan untuk OPT kelompok gulma, terutama gulma nonparasitik. 

Kesulitan dalam mengkaji OPT kelompok gulma adalah penilaian terhadap 

keberadaan inang dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Hal ini 

dikarenakan gulma umumnya tidak langsung menyerang tanaman inang dan 

hanya bersifat kompetitor dalam mendapatkan nutrisi, air, dan cahaya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan 

Hayati Nabati memandang perlu untuk menyusun pedoman AROPT yang 

bersifat spesifik untuk OPT kelompok gulma. Pedoman tersebut tetap 

mengikuti kaidah analisis risiko secara umum yang terdiri dari tahap inisiasi, 

penilaian risiko, dan pengelolaan risiko. Sejumlah referensi yang dirujuk 

meliputi Weed Risk Assessment (APHIS-USDA, 2019), Pedoman Analisis 

Risiko Tumbuhan Asing Invasif (Pre Border) (Tjitrosoedirdjo et al., 2016), 

Risk Analysis for Plant as Pest (COSAVE, 2018), dan Pest Risk Analysis 

(EPPO, 2018).  

Pedoman yang disusun diharapkan dapat membantu pejabat karantina 

tumbuhan dalam melakukan AROPT terhadap OPT kelompok gulma yang 

berpeluang terbawa media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah 

Indonesia. Pedoman AROPT dapat juga digunakan untuk menentukan 

apakah suatu jenis tumbuhan dapat dimasukkan secara sengaja ke dalam 

wilayah Indonesia.  

1.2 Maksud dan Tujuan  

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan pejabat karantina tumbuhan 

dalam melaksanakan penyusunan AROPT kelompok gulma yang tidak 

terdapat atau terbatas keberadaannya di wilayah Indonesia dan belum 

ditetapkan sebagai OPTK.  

Tujuan pedoman ini untuk menjelaskan tentang prinsip-prinsip dan tahapan 

yang harus dilakukan dalam menyiapkan dokumen AROPT untuk kelompok 

gulma.  
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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; dan 

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. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan 

Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411); 

c. 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; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina 

Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4196) 

e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2009 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Tindakan Karantina Tumbuhan 

terhadap Pemasukan Media Pembawa ke dalam Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Nomor 35); 

f. ISPM Nomor 2 tentang Frameworks for Pest Risk Analysis (diadopsi 

tahun 1995, direvisi tahun 2007); 

g. ISPM Nomor 11 tentang Pest Risk Analysis for Quarantine Pests, 

Including Analysis of Environmental Risks and Living Modified 

Organisms (diadopsi tahun 2001, direvisi tahun 2004 dan 2013); 
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h. ISPM Nomor 38 tentang International movement of seeds (diadopsi 

tahun 2017). 
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BAB II 

SISTEMATIKA PENULISAN 

 

Dokumen AROPT untuk pemasukan tumbuhan yang berpotensi sebagai OPTK, 

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.  INISIASI 

1.1 Alasan Dasar Inisiasi 

1.2 Penetapan PRA Area 

BAB II.  PENILAIAN RISIKO 

2.1 Identitas Tumbuhan/Gulma 

2.2 Penilaian Kemungkinan Masuk  

2.3 Penilaian Kemungkinan Menetap dan Menyebar  

2.4 Penilaian Dampak Kerugian  

2.5 Penentuan Nilai Risiko Keseluruhan  

BAB III.  PENGELOLAAN RISIKO 

BAB IV.  KESIMPULAN  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

Untuk AROPT terhadap tumbuhan/gulma yang berasosiasi dengan Media 

Pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, sistematika di atas 

hanya Bab II, dan masuk pada bagian Lampiran dan menjadi dokumen yang 

tidak terpisahkan dengan dokumen AROPT berdasarkan media pembawa. 
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BAB III 

TATA CARA 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. Hal lain yang perlu 

diperhatikan: 

1. Halaman sampul depan 

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

pada Lampiran 1)  

b. Halaman sampul berwarna putih, sebaiknya dilaminating jika 

disampaikan dalam bentuk cetak (hard copy). 

2. Daftar Isi 

Mengikuti sistematika yang telah ditentukan. 

3. Daftar Tabel 

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

dari satu tabel). 

4. Daftar Gambar 

Apabila gambar yang dicantumkan jumlahnya lebih dari satu maka tuliskan 

judul/nama gambar secara berurutan. 

5. 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 Inisiasi  

4.1.1 Alasan Pelaksanaan Inisiasi 

Alasan dilakukan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan 

(AROPT) harus diuraikan secara jelas. Beberapa pertimbangan 

pelaksanaan AROPT terhadap gulma adalah sebagai berikut: 

- pemasukan suatu jenis tumbuhan dari suatu negara ke dalam 

wilayah Indonesia untuk pertama kali (misalnya untuk tanaman 

hias, pakan ternak, tanaman dengan tujuan reklamasi);  

- tumbuhan yang telah diketahui keberadaan di Indonesia, tetapi 

tetap membawa risiko karena adanya informasi terkini terkait 

kerugian yang ditimbulkan; 

- peninjauan kembali (reviu) terhadap kebijakan fitosanitari yang 

telah ada sebelumnya (misalnya terjadi ledakan populasi gulma di 

negara asal) 

Selain itu analisis risiko juga dapat dilakukan sebagai tindak lanjut hasil 

inisiasi dalam AROPT berdasarkan media pembawa apabila suatu 

jenis gulma berpeluang masuk sebagai kontaminan pada media 

pembawa. Dalam hal ini AROPT terutama dilakukan untuk 

menentukan apakah suatu gulma kontaminan layak ditetapkan sebagai 

OPTK dan dicegah masuk dan penyebarannya ke/di dalam wilayah 

Indonesia. 

4.1.2 Penetapan PRA Area 

PRA area merupakan area yang terancam oleh masuk dan 

tersebarnya OPTK kelompok gulma. PRA area berupa seluruh wilayah 

Indonesia apabila digunakan sebagai dasar penetapan jenis OPTK. 
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4.2  Penilaian Risiko 

4.2.1 Identitas Tumbuhan/Gulma  

Informasi teknis berkaitan dengan tumbuhan yang akan diimpor atau 

gulma yang terbawa media pembawa harus diketahui sebagai dasar 

pelaksanaan AROPT. Informasi teknis dapat digali dari berbagai 

sumber yang valid, misalnya jurnal ilmiah, hasil AROPT negara lain 

atau Regional Plant Protection Organization (RPPO), atau sumber 

informasi ilmiah lainnya. Untuk pemasukan suatu jenis tumbuhan 

secara sengaja oleh importir, maka informasi teknis dapat berasal dari 

National Plant Protection Organization (NPPO) negara asal. Informasi 

teknis yang diperlukan, antara lain meliputi: 

a. Taksonomi (hingga tingkat spesies), sinonim nama ilmiah, nama 

umum; 

b. Deskripsi botani, terdiri dari: 

- deskripsi morfologi; 

- biologi dan reproduksi; 

- penyebaran; 

- faktor habitat dan lingkungan yang berpengaruh; dan  

- iklim. 

c. Distribusi geografis; 

d. Inang atau tanaman yang terdampak; 

e. Metode pengendalian; dan 

f. Status regulasi. 

 

4.2.2 Penilaian Kemungkinan Masuk  

Penilaian kemungkinan masuk dilakukan terhadap gulma yang 

berpotensi sebagai kontaminan pada media pembawa yang dimasukkan 

ke dalam wilayah Indonesia. Penilaian kemungkinan masuk tidak 

digunakan untuk tumbuhan yang sengaja dimasukkan untuk tujuan 

tertentu, misalnya tanaman hias, pakan ternak, dan tanaman yang 

digunakan untuk reklamasi lahan. Penilaian kemungkinan masuk terdiri 

dari 9 pernyataan (Tabel 1). Jika gulma telah tersebar luas di seluruh 
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wilayah Indonesia, sesuai pertanyaan Tabel 1 nomor 1, maka penilaian 

risiko tidak perlu dilanjutkan. 

Tabel 1. Penilaian faktor yang menentukan kemungkinan masuk OPT ke 

dalam PRA Area 

Kode Pernyataan Jawaban Skor 
Alasan ilmiah 

(referensi) 

1.  Gulma sudah terdapat 

di wilayah Indonesia 

(y=1, t = 0, berhenti 

jika “ya”) 

   

2. Gulma masuk sebagai 

kontaminan 

   

2a. Gulma bersifat 

kontaminan pada 

bahan perbanyakan 

tanaman selain biji 

(true seeds)  

(y = 0.4, t = 0, ?=0) 

   

2b. Gulma 

mengontaminasi benih 

berbentuk biji (true 

seeds)  

(y= 0.4, t = 0, ? = 0) 

   

2c. Gulma dapat 

mengontaminasi air 

balas (ballast water)  

(y = 0.4, t = 0, ? = 0) 

   

2d. Gulma dapat menjadi 

kontaminan tumbuhan 

akuarium atau benda 

terkait lainnya  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 
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2e. Gulma dapat 

mengontaminasi 

bahan lanskap impor 

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

   

2f. Gulma dapat menjadi 

kontaminan pada 

kontainer, 

pembungkus, 

peralatan, alat angkut, 

ataupun produk non-

pertanian lainnya  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

   

2g. Gulma dapat menjadi 

kontaminan pada 

komoditas yang 

dilalulintaskan  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0 

   

3. Gulma dapat 

disebarkan secara 

alami ke wilayah 

Indonesia  

(y= 0.6, t = 0, ? = 0) 

   

Nilai total kemungkinan masuk    

 

1.    Gulma sudah terdapat di wilayah Indonesia (y=1, t= 0, berhenti jika 

“ya”) 

Jawaban “ya” diberikan apabila gulma telah berada di wilayah Indonesia 

baik dibudidayakan atau ternaturalisasi. 

Ternaturalisasi: “tumbuhan asing yang berkembang biak secara konsisten 

dan mempertahankan populasi selama beberapa siklus hidup tanpa 

campur tangan manusia secara langsung; tumbuhan asing ini seringkali 

memperbanyak keturunan secara bebas, biasanya dekat dengan 
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tumbuhan dewasanya, dan tidak menginvasi ekosistem alami, semi alami 

atau ekosistem buatan manusia”. 

Contoh jawaban “ya”:  

Toona sinensis sudah dibudidayakan dan diperdagangkan di Indonesia.  

Jawaban “tidak” diberikan apabila gulma tidak ada atau keberadaannya 

terbatas di Indonesia. Jawaban “tidak” juga diberikan apabila setelah 

penelusuran informasi dari berbagai sumber, tidak ditemukan indikasi 

keberadaan gulma tersebut. 

 

2. Gulma masuk sebagai kontaminan 

Gulma masuk ke wilayah baru secara tidak segaja sebagai kontaminan 

melalui aktivitas perdagangan. Pernyataan 2a hingga 2g, menilai potensi 

gulma yang terbawa masuk sebagai kontaminan dari berbagai media 

pembawa (MP).  

2a. Gulma bersifat kontaminan pada bahan perbanyakan tanaman 

selain biji (true seeds) (y=0.4, t=0,?=0) 

Jawaban “ya” diberikan apabila propagul gulma masuk ke area baru 

sebagai kontaminan pada bahan perbanyakan tanaman berupa 

tanaman muda, akar, umbi, rimpang, batang dan bagian vegetatif 

tumbuhan lainnya. 

Contoh jawaban “ya”: 

- Akar Inula britannica berasosiasi dengan akar Hosta yang diimpor. 

- Propagul vegetatif Crassula helmsii dapat mengontaminasi aquatic 

plant yang dilalulintaskan.  

 

2b. Gulma mengontaminasi benih berbentuk biji (true seeds) (y=0.4, 

t=0, ?=0) 

Jawaban “ya” diberikan apabila gulma mengontaminasi benih dalam 

bentuk biji seperti serealia, legum, sayur dan bunga. 

Contoh jawaban “ya”:  
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Nassella neesiana diketahui telah masuk ke Wilayah Waipawa (New 

Zealand) melalui kontaminasi benih rumput.    

 

2c. Gulma dapat mengontaminasi air balas (ballast water)? (y=0.4,  

t=0, ?=0) 

Air balas (ballast water) merupakan air yang terbawa dalam lambung 

kapal untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas kapal. Air balas 

(ballast water) diketahui sebagai MP dari banyak organisme termasuk 

didalamnya tumbuhan perairan dan alga serta tumbuhan terrestrial 

yang dapat terjadi di wilayah pantai atau pesisir.  

Jawaban “ya” diberikan apabila gulma mengontaminasi air balas. 

Contoh jawaban “ya”:  

Biji Austroderia selloana (Syn. Cortaderia selloana) dan Caulerpa 

taxifolia dapat terbawa oleh air balas. 

2d. Gulma dapat menjadi kontaminan tumbuhan akuarium atau 

benda terkait lainnya (y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

Jawaban “ya” diberikan apabila gulma dapat mengontaminasi 

tumbuhan akuarium, pasir, batu, ataupun air yang dilalulintaskan 

antar negara. Peluang masuk semakin besar apabila komoditas 

akuarium dibuang atau ditempatkan ke lingkungan alami di 

Indonesia.  

Contoh jawaban “ya”: 

Crassula helmsii merupakan gulma yang berpeluang 

mengontaminasi tumbuhan akuarium atau wadah akuarium kosong. 

2e. Gulma dapat mengontaminasi bahan lanskap impor (y = 0.2, t = 0, 

? = 0) 

Bahan lanskap termasuk semua jenis produk yang digunakan untuk 

rancangan lanskap, mencakup jerami pinus, mulsa kayu, mulsa hidro, 

kerikil, cocopeat, sphagnum moss, ataupun tanah lapisan atas (top 

soil). Bahan tersebut dapat terkontaminasi oleh gulma karena 

umumnya sering digunakan dalam habitat terbuka. Gulma dianggap 
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berpeluang mengontaminasi apabila terdapat bukti atau referensi 

yang memadai.   

Jawaban “ya” diberikan apabila gulma mengontaminasi bahan 

lanskap impor. 

Contoh jawaban “ya”: Marchantia polymorpha L. terbawa mulsa 

sphagnum moss.  

2f. Gulma dapat menjadi kontaminan pada kontainer, pembungkus, 

peralatan, alat angkut, ataupun produk nonpertanian lainnya (y = 

0.2, t = 0, ? = 0) 

Kontainer yang dimaksud meliputi shipping container dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam pengiriman, termasuk kontainer 

berpendingin (refrigerated container). Pembungkus yang dimaksud 

meliputi kemasan kayu dan bahan lainnya yang dijadikan sebagai 

pembungkus. Peralatan yang dimaksud meliputi mesin, generator, 

dan sepatu. Alat angkut yang dimaksud merupakan segala moda 

transportasi yang digunakan untuk melalulintaskan komoditas, 

mencakup pesawat terbang, kapal, mobil, atau jenis transportasi 

lainnya. Produk nonpertanian lainnya yang dilalulintaskan antar 

negara juga dinilai kemungkinan untuk terkontaminasi gulma, 

diantaranya berupa keramik dan mesin.  

Jawaban “ya” diberikan apabila gulma menjadi kontaminan pada 

kontainer, pembungkus, peralatan, alat angkut, ataupun produk 

nonpertanian lainnya. 

Contoh jawaban “ya”: 

Nassella neesiana di Perancis bagian selatan terintroduksi melalui 

lalulintas kereta api.  

 

2g. Gulma dapat menjadi kontaminan pada komoditas yang 

dilalulintaskan (y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

Komoditas yang dimaksud berupa komoditas baik yang belum diolah 

maupun sudah diolah untuk tujuan konsumsi dan bahan baku 
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industri. Komoditas dimaksud antara lain biji-bijian, buah, sayuran, 

kapas, sabut kelapa, dan rempah-rempah. 

Secara umum, jenis komoditas tersebut memiliki risiko rendah untuk 

memasukkan gulma ke wilayah Indonesia karena komoditas 

dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. Namun demikian, gulma 

kontaminan masih dapat lolos selama transportasi atau dibuang 

sembarangan ke lingkungan.  

Jawaban “ya” diberikan apabila gulma dapat mengontaminasi pada 

komoditas yang dilalulintaskan. 

Contoh jawaban “ya”: 

- Nassella neesiana menyebar ke Argentina melalui biji sereal 

impor untuk dikonsumsi.  

- Ambrosia spp. terbawa oleh biji gandum, jagung dan sorgum 

asal  Ukraina ke Mesir. 

 

3.  Gulma dapat disebarkan secara alami ke wilayah Indonesia (y= 0,6, t 

= 0 ? = 0). 

Gulma yang terdapat di negara yang berbatasan dengan wilayah 

Indonesia berpeluang menyebar secara alami ke wilayah Indonesia. 

Dalam hal ini, penilaian didasarkan pada bukti ilmiah keberadaan gulma 

yang dinilai di wilayah atau negara sekitar Indonesia dan kemampuan 

gulma tersebut disebarkan secara alamiah dalam jarak relatif jauh untuk 

kolonisasi, misalnya melalui perantara angin atau air.  

Jawaban “ya” diberikan apabila gulma dapat disebarkan secara alami ke 

wilayah Indonesia. 

Contoh jawaban “ya”: 

Austroderia richardii merupakan gulma yang dapat menyebar secara 

alami melalui perantara angin. Karakteristik bunga A. richardii berupa 

plumose, silky dan berambut (hairy) mendukung penyebaran secara 

alami. 
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4.2.3 Penilaian Kemungkinan Menetap dan Menyebar  

Penilaian risiko kemungkinan menetap dan menyebar digunakan untuk 

mengevaluasi kemungkinan tumbuhan/gulma akan lolos di tempat 

pemasukan, ternaturalisasi, dan menyebar di daerah yang berisiko 

dengan mengevaluasi banyak faktor tentang biologi tumbuhan. 

Tabel 2 Penilaian faktor yang menentukan kemungkinan menetap dan 

menyebar OPT di PRA Area. 

Kode Pernyataan 
Jawaban Skor Alasan ilmiah 

(referensi) 

1. Status menetap dan 

menyebarnya 

tumbuhan di luar 

habitat alaminya:  

(a) terintroduksi di 

tempat lain ≥75 tahun 

yang lalu namun tidak 

lolos;  

(b) terintroduksi <75 

tahun yang lalu namun 

tidak lolos;  

(c) tidak pernah 

berpindah melampaui 

habitat alaminya;  

(d) lolos/casual;  

(e) ternaturalisasi;  

(f) invasif; (?) tidak 

diketahui 

(a = -5, b = -2, c = 0,  

d = 0, e = 2, f = 5, ? = 

0) 

   

2.        Sangat terdomestikasi 

(y =-3, t = 0, ? = 0) 

   

3.         Terdapat spesies    



 

16 

 

dalam satu genus 

yang dipertimbangkan 

sebagai gulma penting 

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

4.          Toleran terhadap 

naungan pada 

beberapa tahap siklus 

kehidupan  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

5.         Merupakan tumbuhan 

merambat atau 

memanjat; yang 

berpotensi membentuk 

populasi yang padat 

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

6.         Membentuk semak 

atau hamparan yang 

berpotensi membentuk 

populasi yang padat”. 

(y = 2, t = 0, ? = 0) 

   

7.         Merupakan tumbuhan 

akuatik  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

8.         Merupakan rumput 

(Poaceae)  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

9.         Merupakan tumbuhan 

berkayu penambat 

nitrogen  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

10.         Memproduksi biji atau 

spora yang viabel 

secara alami 

(y = 1, t = -1, ? = 0) 
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11.      Self-fertilization atau 

apomistis 

(y = 1, t = -1, ? = 0) 

   

12.       Memerlukan 

penyerbuk spesialis/ 

khusus yang tidak 

terdapat di PRA area 

(y = -1, t = 0, ? = 0) 

   

 

13.       

Waktu generasi 

minimum:  

(a) kurang dari 1 tahun 

dengan beberapa 

generasi setiap tahun; 

(b) 1 tahun, biasanya 

tahunan;  

(c) 2 atau 3 tahun;  

(d) lebih dari 3 tahun; 

atau  

(?) tidak diketahui  

(a = 2, b = 1, c = 0,  

d = -1, ? = 0) 

   

14.       Produksi biji melimpah 

(y = 1, t = -1, ? = 0) 

   

15.       Propagul cenderung 

tersebar secara tidak 

sengaja oleh aktivitas 

manusia  

(y = 1, t = -1, ? = 0) 

   

16. Propagul tersebar 

secara segaja oleh 

aktivitas manusia  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

17. Propagul sebagai 

bahan kontaminan 
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atau terbawa pada 

produk pertanian, 

kehutanan, atau 

hortikultura  

(y = 2, t = -1, ? = 0) 

18. Jumlah agens 

penyebar alami pada 

nomor 18a sampai 

nomor 18e  

(tidak ada agens = -4, 

satu agens = -2, dua 

agens = 0, tiga agens 

= 2, empat atau lima 

agens = 4) 

   

18a. Propagul disebarkan 

oleh angin  

(y, t, atau ?) 

   

18b. Propagul tersebar oleh 

air  

(y, t, atau ?) 

   

18c.     Propagul disebarkan 

oleh burung  

(y, t, atau ?) 

   

18d.    Propagul disebarkan 

oleh hewan lain 

(secara eksternal)  

(y, t, atau ?) 

   

18e.     Propagul tersebar oleh 

hewan lain (secara 

internal)  

(y, t, atau ?) 

   

19. Tumbuhan mampu 

membentuk soil seed 

bank (atau propagul 
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lain) (>1 tahun)  

(y = 1, t = -1, ? = 0) 

20. Tumbuhan toleran 

terhadap proses 

budidaya dan 

kebakaran lahan 

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

21. Tumbuhan memiliki 

ketahanan terhadap 

aplikasi beberapa 

herbisida atau 

menunjukkan potensi 

untuk memperoleh 

resistensi herbisida  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

22. Tumbuhan sesuai 

dengan iklim tropis  

(y = 2, t = 0, ? = 0) 

   

23. Kesesuaian iklim luas 

(kemampuan 

beradaptasi terhadap 

lingkungan)  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

24. Mempunyai duri 

(spine), onak (thorns), 

atau buah berkait 

(burrs)  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

25. Tidak dimakan oleh 

hewan herbivora  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

26. Tumbuh di tanah 

masam dan miskin 

unsur hara  
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(y = 1, t = 0, ? = 0) 

27. Geofita  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

28. Peristiwa kegagalan 

reproduksi substansial 

di daerah sebaran 

aslinya  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

29. Hibridisasi secara 

alamiah  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

30. Reproduksi dengan 

propagasi vegetatif  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

31. Musuh alami yang 

efektif tersedia di 

Indonesia  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

   

Nilai total kemungkinan 

menetap dan menyebar 

   

 

1.     Status menetap dan menyebar tumbuhan di luar habitat alaminya: 

(a) terintroduksi di tempat lain ≥ 75 tahun yang lalu namun tidak 

lolos; (b) terintroduksi <75 tahun yang lalu namun tidak lolos; (c) 

tidak pernah berpindah melampaui habitat alaminya; (d) 

lolos/casual; (e) ternaturalisasi; (f) invasif; (?) tidak diketahui (a = -

5, b = -2, c = 0, d = 0, e = 2, f = 5, ? = 0) 

Tumbuhan yang telah terintroduksi keluar dari habitat alaminya 

merupakan salah satu penduga keinvasifan. Untuk menjawab 

pernyataan ini, perlu dipahami beberapa definisi sebagai berikut: 

- casual: tumbuhan asing “yang dapat tumbuh subur dan bahkan 

kadang-kadang berkembangbiak di suatu area, namun tidak 

membentuk populasi pengganti sendiri, dan bergantung pada 



 

21 

 

introduksi berulang untuk dapat menetap.” 

- ternaturalisasi: “tumbuhan asing yang berkembang biak secara 

konsisten dan mempertahankan populasi selama beberapa siklus 

hidup tanpa campur tangan manusia secara langsung; tumbuhan 

asing ini seringkali memperbanyak keturunan secara bebas, biasanya 

dekat dengan tumbuhan dewasanya, dan tidak menginvasi ekosistem 

alami, semi alami atau ekosistem buatan manusia”  

- invasif: “tumbuhan ternaturalisasi yang memperbanyak keturunan, 

seringkali dalam jumlah yang sangat besar, dalam jarak tertentu dari 

tumbuhan induk, dan berpotensi menyebar di area tertentu”.  

Jawaban “a, b, c” diberikan apabila ditemukan bukti sesuai dengan 

pernyataan. 

Jawaban “b” juga diberikan apabila suatu tumbuhan telah terintroduksi di 

tempat lain, namun tidak diketahui kapan terintroduksi, diasumsikan 

bahwa tumbuhan ini terintroduksi saat ini. 

Jawaban “d”, “e” atau “f”, diberikan mengikuti definisi.  

Jawaban “?” diberikan apabila tumbuhan relatif baru (misalnya 

berkembangbiak, hibridisasi buatan, organisme yang dimodifikasi secara 

genetik, hibridisasi alami baru) dan belum cukup waktu untuk 

menunjukkan potensi keinvasifannya dalam kondisi terkontrol, atau tidak 

ada informasi. 

Contoh jawaban “f”: 

Gladiolus undulatus merupakan tumbuhan asli Afrika Selatan dan 

ternaturalisasi di Portugal serta berkembang cepat di Australia.  

2.     Sangat terdomestikasi (y=-3, t=0,?=0) 

Jawab “ya” diberikan apabila tumbuhan telah secara sengaja terseleksi 

pada beberapa hingga banyak generasi untuk suatu sifat khusus atau 

sesuai untuk sifat yang mungkin menurunkan kemampuan tumbuhan 

untuk lolos, menetap, dan menyebar (misalnya penurunan produksi 

bunga dan biji, penurunan vigor, kehilangan pertumbuhan vegetatif, 

konversi stamen ke petal). 
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Jawaban “ya” harus disertai dengan bukti bahwa manusia pada 

hakikatnya memodifikasi satu atau lebih sifat melalui domestikasi 

(perkembangbiakan secara tradisional, bioteknologi, dll.) dan modifikasi 

tersebut berlaku untuk semua tumbuhan yang berada di tingkat lebih 

rendah, termasuk kultivar. 

Contoh jawaban “ya”: 

Fortunella japonica (kumquat) dibudidayakan sebagai tanaman buah. 

Beberapa varietas dimodifikasi menggunakan bioteknologi sehingga 

tidak berbiji dan jarang ditumbuhkan dari biji. Oleh karena itu spesies ini 

hanya dibudidayakan atau sangat terdomestikasi.  

3.      Terdapat spesies dalam satu genus yang dipertimbangkan sebagai 

gulma penting (y = 1, t = 0,? = 0)  

Dalam penilaian ini, perlu dikaji hasil penelitian dan database untuk 

menentukan apakah terdapat spesies dalam satu genus yang 

dipertimbangkan sebagai gulma. Spesies dalam satu genus biasanya 

memiliki bentuk kehidupan yang sama (misalnya herba, semak, pohon, 

tumbuhan merambat, tumbuhan akuatik, dll.). Kadang-kadang suatu 

genus hanya memiiki 1 jenis tumbuhan. Jika suatu genus hanya 

terdapat 1 jenis tumbuhan, penilaian dapat dilakukan pada genus lain 

yang berkaitan erat atau tumbuhan tersebut pernah dikelompokkan 

dalam genus tersebut, namun pendekatan ini hanya digunakan apabila 

informasi lain tidak tersedia. 

Contoh jawaban “ya”: 

Delairea odorata merupakan satu-satunya spesies dalam genus 

Delairea, namun jika kita memasukkan spesies ini dalam genus 

Senecio, dimana D. odorata pernah dikelompokkan dalam genus 

tersebut, akan muncul beberapa spesies dalam satu genus yang 

merupakan gulma penting, antara lain S. jacobaea, S. vulgaris dan S. 

angulatus. Karena spesies ini tidak merupakan spesies dalam satu 

genus dari D. odorata yang sesungguhnya.  
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4.    Toleran terhadap naungan pada beberapa tahap siklus kehidupan 

(y=1, t=0,?=0) 

Jawaban “ya” diberikan apabila ditemukan bukti bahwa tumbuhan ini 

dapat tumbuh dalam naungan penuh (tingkat pencahayaan rendah dan 

tidak ada sinar matahari langsung) dalam beberapa tahapan siklus 

kehidupan. Jawaban “ya” juga diberikan untuk tumbuhan akuatik yang 

ada di dalam air, kecuali jika ada informasi yang mengemukakan 

sebaliknya.  

Jawaban ‘tidak’ diberikan apabila tumbuhan memerlukan sinar matahari 

penuh atau sebagian, atau naungan sebagian pada semua tahapan 

siklus kehidupan.  

Jawaban “?” diberikan apabila tidak ada informasi.  

Contoh jawaban “tidak”: 

Gladiolus undulatus merupakan tumbuhan yang “tidak tahan naungan”. 

Tumbuhan ini memerlukan cahaya matahari penuh hingga naungan 

sebagian.  

5.      Merupakan tumbuhan merambat atau memanjat yang berpotensi 

membentuk populasi yang padat (y = 1, t = 0,? = 0) 

Tumbuhan dengan bentuk kehidupan seperti ini umumnya tumbuh 

menekan vegetasi yang ada, bahkan mungkin menekan pertumbuhan 

atau bahkan menyebabkan kematian vegetasi yang ada. 

Jawaban ‘ya’ diberikan bagi tumbuhan merambat dan tumbuhan lainnya 

yang hidup memanjat. Jawaban ‘ya’ juga dapat diberikan bagi tumbuhan 

dengan rumpun yang datar, lebat dengan daun yang tumpang tindih.  

Jawaban ‘tidak’ diberikan untuk tumbuhan yang secara fisik tidak 

menekan pertumbuhan vegetasi. Tumbuhan seperti pohon yang tumbuh 

lebih tinggi dan menaungi tumbuhan lain, tidak termasuk dalam ruang 

lingkup pertanyaan ini.  

Jawaban “?” diberikan apabila tidak ada informasi.  

Contoh jawaban “tidak”: 
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Impatiens parviflora bukan merupakan jenis tumbuhan merambat 

maupun herba dengan rumpun lebat. Tumbuhan ini merupakan herba 

tahunan berbentuk tegak dengan ketinggian 20-150 cm.  

Contoh jawaban “ya”:  

Mikania micrantha merupakan jenis tumbuhan merambat dan memanjat.  

6.   Membentuk semak atau hamparan yang berpotensi membentuk 

populasi yang padat. (y=2, t=0,?=0) 

Tumbuhan yang mampu membentuk pertumbuhan lebat berpotensi 

menginvasi karena tumbuhan ini dapat mendominasi suatu area. 

Tumbuhan tertentu mungkin menetap lebih baik pada habitat yang tidak 

terganggu yang kompetisinya tinggi. 

Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan informasi yang menunjukkan 

bahwa tumbuhan membentuk semak, hamparan atau populasi yang 

padat.  

Jawaban ‘ya’ diberikan bagi tumbuhan perenial berkayu yang tumbuh 

padat dan rumput tinggi. Tumbuhan akuatik mungkin juga dapat 

diberikan jawaban ‘ya’. Tumbuhan yang hanya membentuk 

pertumbuhan padat (yaitu batang dan daun yang lebat pada suatu 

individu tanaman) tidak layak diberikan jawaban ‘ya’ jika pertimbangan 

hanya berdasarkan pertumbuhan yang padat tersebut. Kelompok 

individu harus tumbuh bersama dalam hamparan atau populasi yang 

padat.  

Jawaban ‘tidak’ atau ‘?’ diberikan apabila tidak ada bukti yang 

menyebutkan bahwa tumbuhan ini membentuk semak, hamparan atau 

populasi yang padat.  

Contoh jawaban “ya”: 

Arundo donax memproduksi ikatan beberapa batang dan membentuk 

masa akar yang besar, bersambung dan klonal, kadang-kadang 

menutup beberapa hektar”. The Global Invasive Species Database 

(2011) menyebutnya dengan “populasi padat”.  
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7.      Merupakan tumbuhan akuatik (y=1, t=0,?=0) 

Jawaban ‘ya’ diberikan untuk tumbuhan yang hanya dapat tumbuh di air 

baik mengapung, muncul atau tenggelam di perairan air tawar atau air 

laut. Tumbuhan yang berada di lahan rawa dan yang hanya tumbuh di 

sekitar perairan sungai kecil (parit atau selokan) tidak termasuk dalam 

kategori ini.  

Jawaban “tidak” diberikan apabila tidak cukup informasi yang 

menunjukkan bahwa suatu tumbuhan merupakan tumbuhan yang hanya 

dapat tumbuh di air. 

Contoh jawaban “ya”: 

Limnobium laevigatum merupakan tumbuhan akuatik yang mengapung 

bebas dan berakar dengan rumpun yang saling berhubungan. Biji 

Limnobium juga berkecambah di dalam air.  

Contoh jawaban “tidak”: 

Pandanus helicopus (rasau/selingsing) merupakan tanaman yang 

dijumpai mendominasi tepi sungai rawa gambut.  

8.      Merupakan rumput (Poaceae) (y=1, t=0,?=0) 

Jawaban “ya” diberikan untuk semua tumbuhan dalam famili Poaceae, 

termasuk bambu. Jawaban “tidak” diberikan untuk tumbuhan selain 

famili Poacae.  

Contoh jawaban “tidak”: 

Cordia curassavica bukan merupakan rumput, melainkan semak yang 

termasuk dalam famili Boraginaceae.  

9.     Merupakan tumbuhan berkayu penambat nitrogen (Fabaceae)? (y=1, 

t=0,?=0) 

Sebagian besar legum berkayu merupakan gulma, terutama di kawasan 

konservasi, karena tumbuhan tersebut mengubah tingkat nitrogen dalam 

tanah sehingga berpengaruh pada spesies lain. Selain itu, tumbuhan 

tertentu dapat mengubah dinamika suksesi dari suatu komunitas 

tumbuhan. Pertanyaan difokuskan pada tumbuhan berkayu penambat 
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nitrogen, karena tumbuhan seperti ini berpotensi memberikan pengaruh 

yang kuat terhadap kandungan nitrogen dalam tanah. 

Jawaban ‘ya’ diberikan untuk semua tumbuhan berkayu dari Famili 

Fabaceae penambat nitrogen, kecuali ditemukan fakta bahwa tumbuhan 

tertentu tidak bersifat demikian.  

Jawaban ‘tidak’ diberikan untuk semua jenis tumbuhan herba atau semi-

berkayu dari Famili Fabaceae, tanpa memperhatikan apakah tumbuhan 

tersebut penambat nitrogen atau bukan. 

Contoh jawaban “tidak”: 

Cordia curassavica diketahui merupakan tumbuhan penambat nitrogen. 

Tumbuhan ini juga termasuk dalam Boraginaceae yang bukan 

merupakan famili dengan spesies penambat nitrogen.  

10.   Memproduksi biji atau spora yang viabel secara alami (y=1, t=-

1,?=0) 

Jawaban ‘ya’ diberikan apabila terdapat informasi bahwa tumbuhan 

memproduksi biji dan spora yang viabel (mampu hidup/tumbuh) secara 

alami, baik pada habitat liar maupun di pertanaman (habitat asli maupun 

ternaturalisasi).  

Jawaban “tidak” diberikan apabila tumbuhan hanya diperbanyak melalui 

penyerbukan dengan bantuan manusia. Jawaban “tidak” juga diberikan 

apabila tumbuhan merupakan subspesies, varietas, atau kultivar, karena 

steril dan tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri. Tumbuhan yang 

diberikan jawaban ‘tidak’ pada pertanyaan ini akan mendapatkan 

jawaban ‘tidak’ juga untuk pertanyaan nomor 14.  

Jawaban ‘?’ diberikan apabila tidak ada informasi mengenai viabilitas biji 

dan spora. 

Contoh jawaban “ya”: 

Ardisia crenata memproduksi biji yang viabel di alam liar.  
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11.    Self-fertilization atau apomistis (y=1, t=-1,?=0) 

Apomistik merupakan proses reproduksi tanpa pembuahan/fertilisasi 

pada tumbuhan (reproduksi aseksual melalui biji). Tumbuhan yang 

mampu memproduksi biji tanpa persilangan luar dapat menyebar dari 

biji yang diproduksi oleh satu tumbuhan yang terisolasi. 

Jawaban ‘ya’ diberikan apabila tumbuhan bersifat apomistik.  

Jawaban ‘tidak’ diberikan apabila tumbuhan tidak termasuk kategori 

apomistik.  

Jawaban ‘?’ diberikan apabila informasi sangat sedikit. 

Jika menjumpai gulma dengan siklus hidup lebih dari 1 tahun namun 

kurang dari 2 tahun,misal 1.5,  maka dimasukkan ke dalam kategori: 1 

tahun (b). 

Contoh jawaban “ya”: 

Nasella neesiana melakukan penyerbukan sendiri.  

12.   Memerlukan penyerbuk spesialis/khusus yang tidak terdapat di PRA 

area (y=-1, t=0, ?=0) 

Penyerbuk spesialis/khusus merupakan organisme yang melakukan 

penyerbukan hanya pada jenis tumbuhan tertentu dan biasanya 

berkembang bersama tumbuhan yang dipolinasi (misalnya tanaman 

Ficus dan fig wasps). Jenis tumbuhan yang bergantung pada penyerbuk 

spesialis/khusus untuk reproduksi seksual, mungkin kurang menjadi 

invasif jika diintroduksi ke area baru tanpa adanya penyerbuk. 

Jawaban ‘ya’ diberikan apabila tumbuhan hanya bergantung pada jenis 

penyerbuk tertentu untuk reproduksi seksual, dan penyerbuk tersebut 

tidak terdapat di area introduksi. Jawaban “ya” harus diberikan bagi 

tumbuhan yang mungkin penyerbukannya dibantu oleh penyerbuk lain 

atau serangkaian penyerbuk di PRA area, meskipun penyerbukan 

tersebut tidak umum terjadi.  

Jawaban ‘tidak’ diberikan untuk: 
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- tumbuhan yang memerlukan penyerbuk spesialis/khusus yang 

terdapat di PRA area; 

- tumbuhan dengan penyerbuk  generalis; atau 

- tumbuhan yang berkembangbiak tanpa bantuan penyerbuk 

misalnya tumbuhan yang penyerbukannya dengan bantuan angin 

(tumbuhan dari famili Poaceae, Cyperaceae dan Juncaceae) serta 

jenis pakis/paku dan kelompoknya. 

Jawaban “tidak” diberikan juga apabila informasi langsung kurang 

tersedia. 

Jawaban ‘?’ diberikan jika tidak ada informasi. 

Contoh jawaban “ya”: 

Pada habitat aslinya di Afrika Selatan, Gladiolus undulatus melakukan 

penyerbukan dengan bantuan long-proboscid flies. Di Australia, 

tumbuhan ini tidak memproduksi biji karena tidak terdapat long-

proboscid flies.  

13.    Waktu generasi minimum: (a) kurang dari 1 tahun dengan beberapa 

generasi setiap tahun; (b) 1 tahun, biasanya tahunan; (c)  2 atau 3 

tahun; (d) lebih dari 3 tahun; atau (?) tidak diketahui (a = 2, b = 1, c 

= 0, d = -1, ? = 0) 

Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan data waktu generasi yang 

spesifik. Waktu generasi merupakan rentang waktu antara satu generasi 

tumbuhan dengan generasi berikutnya pada tahapan siklus kehidupan 

yang sama atau pada satu titik dalam siklus kehidupan (misalnya dari 

biji berkecambah ke biji berkecambah, dari umbi ke umbi, atau dari 

cabang vegetatif ke suatu cabang vegetatif dengan ukuran yang sama), 

baik tumbuhan yang berkembangbiak secara seksual maupun aseksual.  

Informasi mengenai bentuk kehidupan suatu tumbuhan (misalnya 

tumbuhan berkayu), juga dapat digunakan untuk membantu 

memberikan jawaban. 

Jawaban “?” diberikan apabila tidak terdapat informasi. 
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Jawaban ‘a’ diberikan untuk tumbuhan yang memproduksi lebih dari 

satu generasi dalam satu tahun pada kondisi alami, yaitu beberapa 

generasi dalam satu tahun. 

Jawaban ‘b’ diberikan untuk tumbuhan yang menyelesaikan siklus 

kehidupan dalam satu tahun (annuals). Tumbuhan annuals yang 

berkecambah, tumbuh dan bereproduksi dalam beberapa bulan, namun 

memproduksi biji yang tetap dorman dalam beberapa bulan hingga satu 

tahun, juga diberikan jawaban ‘b’. 

Jawaban ‘c’ diberikan untuk tumbuhan yang memerlukan dua atau tiga 

tahun untuk menyelesaikan waktu generasinya. Tumbuhan ini 

memproduksi propagul biji atau propagul vegetatif sampai tahun kedua 

atau tahun ketiga. Kebanyakan tumbuhan bienial diberikan jawaban ‘c’. 

Untuk tumbuhan yang berreproduksi secara vegetatif, siklus hidup 

dimulai dan diakhiri pada propagul vegetatif yang sama. 

Jawaban ‘d’ diberikan untuk tumbuhan yang memerlukan lebih dari tiga 

tahun untuk menyelesaikan waktu generasinya. Kebanyakan semak dan 

pohon diberikan jawaban ‘d’. 

Contoh jawaban “a”: 

Limnobium laevigatum dapat memproduksi beberapa generasi dalam 

satu tahun. 

14.    Produksi biji melimpah (y=1, t=-1, ?=0) 

Tingkat produksi biji harus terpenuhi di bawah kondisi alami dan berlaku 

hanya untuk biji yang viabel. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan 

informasi kuantitatif.  

Jawaban ‘ya’ diberikan untuk rerumputan dan spesies semusim yang 

memiliki laju produksi biji sebesar >5000 – 10.000/m2/tahun, sedangkan 

untuk tumbuhan semusim berkayu, jawaban ‘ya’ diberikan jika laju 

produksi >500/m2/tahun. Jika data spesifik tidak tersedia, produksi biji 

dapat diperhitungkan dari jumlah biji per bunga atau buah, dan jumlah 

bunga atau buah per individu tumbuhan pada ukuran rata-rata pada 

suatu unit area. Pernyataan kualitatif dapat digunakan untuk mendukung 
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jawaban ‘tidak’, namun untuk menjawab ‘ya’, pernyataan kualitatif hanya 

dapat digunakan apabila dikonfirmasi oleh beberapa sumber pustaka 

dan konsisten dengan aspek biologi lainnya.  

Jawaban “?” diberikan apabila tidak diperoleh informasi yang memadai. 

Contoh jawaban “ya”:  

Tumbuhan dalam famili Asteraceae atau Poacaeae, dapat memproduksi 

biji melimpah (prolific). 

15.  Propagul cenderung tersebar secara tidak sengaja oleh aktivitas 

manusia (y = 1, t = - 1, atau ? = 0) 

Aktivitas manusia menyebabkan penyebaran propagul secara tidak 

sengaja. Propagul yang dimaksud berupa struktur apapun, baik seksual 

maupun aseksual, yang berfungsi sebagai alat reproduksi. Penyebaran 

ini didukung oleh struktur biji yang menunjang penyebaran oleh manusia 

secara tidak sengaja atau karena terbawa kendaraan, seperti tumbuhan 

dengan propagul berkait (burrs), biji lengket, atau biji yang sangat kecil 

sehingga dapat masuk atau menempel pada roda kendaraan atau alas 

kaki. 

Dalam menjawab pertanyaan ini perlu mempertimbangkan juga 

propagul yang tersebar melalui limbah halaman (yard waste), tanah, 

atau puing-puing lainnya, yang berpotensi menjadi kontaminan pada 

mesin pembersih atau melalui penyebaran manusia lainnya, seperti alat 

transportasi, alat  lintas alam (hiking), mesin pertanian, dan peralatan 

outdoor lainnya. Limbah halaman merupakan bahan tanaman yang 

berasal dari pemeliharaan halaman dan kegiatan berkebun dan lanskap 

lainnya. Berat biji menjadi salah satu pertimbangan penyebaran oleh 

manusia.  

Jawaban “ya” diberikan apabila aktivitas manusia menyebabkan atau 

mungkin menyebabkan penyebaran propagul baik struktur seksual 

maupun aseksual secara tidak sengaja. Jawaban “ya” harus diberikan 

apabila tumbuhan berada pada habitat terganggu/sering dikunjungi 

orang dan morfologi biji mendukung penyebaran, seperti buah 
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bergerinda, biji lengket, atau biji kecil yang mungkin terbawa oleh 

kendaran maupun alas kaki manusia. 

Jawaban “tidak” diberikan apabila tidak ditemukan bukti penyebaran 

melalui aktivitas manusia.  

Contoh jawaban “ya”: 

- Dittrichia graveolens menyebar di sepanjang jalan raya di California 

dari daerah San Francisco ke Central Valley. Biji tanaman tersebut 

menempel pada pakaian dan tas, serta menyebar melalui 

perpindahan pasir dan kerikil pada konstruksi jalan.  

- Tumbuhan invasif seperti Mimosa pigra terbawa oleh kendaraan 

pengangkut pasir, sehingga dengan mudah dilihat M. pigra 

ditemukan di sepanjang jalan, bahkan M. pigra masuk ke daerah 

Merauke karena terbawa alat berat yang didatangkan dari 

Surabaya.  

16.   Propagul tersebar secara sengaja oleh aktivitas manusia (y=1, t=0, 

?=0) 

Penyebaran secara sengaja oleh manusia meliputi tumbuhan invasif 

yang sudah ditanam untuk keperluan pertanian, kehutanan, tanaman 

pencegah api dan/atau tanah agar tidak longsor, dan sebagainya. 

Tumbuhan atau bagiannya memiliki sifat menarik sehingga sangat 

disukai oleh manusia, seperti buah yang enak dimakan, dan tumbuhan 

berdaun atau berbunga cantik sebagai tanaman hias. Tumbuhan 

demikian akan dikoleksi sebagai tanaman potong atau biji. Kelompok ini 

meliputi sebagian besar tanaman hortikultura. 

Jawaban “ya” diberikan apabila terbukti bahwa propagul tersebar secara 

sengaja oleh aktivitas manusia. 

Contoh jawaban “ya”: 

Manusia sengaja menanam Austroeupatorium inulaefolium untuk 

mengalahkan alang-alang, Mikania micrantha sebagai penutup tanah, 

Widelia trilobata dan bunga air mata pengantin sebagai tanaman hias.  
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17.  Propagul sebagai bahan kontaminan atau terbawa pada produk 

pertanian, kehutanan, atau hortikultura (y = 2, t = -1, atau? = 0) 

Produk pertanian, kehutanan, atau hortikultura yang dimaksud adalah 

produk tanaman segar/tidak diolah, atau sebagian diolah namun masih 

memungkinkan biji tetap viabel.  

Jawaban “ya” diberikan apabila propagul mengontaminasi atau terbawa 

pada produk pertanian, kehutanan, atau hortikultura. 

Contoh kontaminan, diantaranya:  

1. biji gulma yang terbawa oleh kontainer, kemasan kayu, atau alat 

transportasi lainnya;  

2. biji gulma yang mengontaminasi pengiriman biji-bijian atau buah;  

Biji kopi yang didatangkan ke Indonesia dari Brasil terkontaminasi 

oleh biji Erechtites velerianifolia, biji tanaman penutup tanah (cover 

crops) terkontaminasi oleh Mimosa diplotricha, biji gandum yang 

tekontaminasi oleh Parthenium hysterfolium dan banyak produk 

pertanian itu terkontaminasi bukan saja oleh biji bisa juga potongan 

batang, tanah, kerikil, seresah, dan butir pupuk. 

3. propagul yang mengontaminasi jerami, kayu, atau mulsa; dan 

4. propagul yang kemungkinan terbawa dalam bunga potong (baik 

segar atau kering). 

18.   Jumlah agens penyebar alami pada nomor 18a sampai nomor 18e 

(tidak ada agens= -4, satu agens = -2, dua agens = 0, tiga agens = 2, 

empat atau lima agens = 4) 

Pernyataan nomor 18 secara otomatis menjawab pernyataan nomor 18a 

sampai dengan nomor 18e. Setiap pernyataaan memiliki skor 1, 

sehingga total skor antara 0 hingga 5. Nilai nol diberikan apabila tidak 

ada agens penyebar alami satupun. 
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Apabila sifat propagul sama atau mirip dengan tumbuhan yang dinilai, 

dapat menggunakan informasi yang sama untuk menilai pernyataan 

nomor 18a sampai nomor 18e.  

18a.  Propagul disebarkan oleh angin (y, t, atau ?) 

Angin secara signifikan meningkatkan jangkauan penyebaran 

propagul. Morfologi tumbuhan dapat mendukung propagul untuk 

diterbangkan oleh angin.  

Jawaban “ya” diberikan apabila diperoleh bukti bahwa angin 

berkontribusi secara signifikan dalam menyebarkan propagul. 

Jawaban “tidak” diberikan apabila propagul tidak memiliki ciri-ciri 

yang menunjukkan disebarkan oleh angin. 

Contoh jawaban “ya”:  

- Biji Asteraceae yang mempunyai rumbai/pappus dan buah 

meranti bersayap mudah untuk diterbangkan oleh angin ke 

vegetasi yang baru.  

- Biji Hakea sericea memiliki sayap yang dapat disebarkan oleh 

angin sampai beberapa kilometer. Biji tersebar dalam jarak jauh 

oleh angin, dan membentuk inti invasi baru.  

18b.  Propagul tersebar oleh air (y, t, atau ?) 

Pernyataan ini meliputi setiap propagul yang dapat terbawa oleh 

dan mampu bertahan hidup di air, atau mengapung. Biji akan 

mengapung dan tidak tenggelam, biji biasanya memiliki lapisan 

yang membuatnya tidak bisa basah, biji atau buah yang 

mengandung banyak ruang udara, memiliki gabus atau minyak, 

dan rambut atau lendir pada lapisan benih.  

Jawaban “ya” diberikan apabila terdapat bukti bahwa propagul 

dapat terbawa oleh dan mampu bertahan hidup di air, atau 

mengapung.  
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Jawaban “tidak” diberikan apabila propagul tidak mengapung atau 

tersebar melalui air, dan jika karakter dari buah atau biji atau bukti 

lainnya menunjukkan bahwa tumbuhan tidak tersebar oleh air. 

Contoh jawaban “ya”: 

Polong Mimosa pigra yang berambut halus dan akan mengapung 

di air, biji mantangan (Merremia peltata) yang menyebar di 

sepanjang pantai, enceng gondok (Eichhornia crassipes, Pistia 

stratiotes) yang tersebar cepat lebih dari 100 m oleh aliran air.   

18c.  Propagul disebarkan oleh burung (y, t, atau ?) 

Burung yang dimaksud dalam faktor penilaian ini adalah burung 

yang dapat terbang. Sifat propagul mendukung untuk dapat 

disebarkan oleh burung baik secara eksternal (melalui bagian luar 

burung seperti kaki atau bulu) maupun secara internal (melalui 

saluran pencernan).   

Jawaban “ya” diberikan apabila propagul terbukti disebarkan oleh 

burung. Termasuk apabila biji tersebut terbuka dan memencar 

karena bantuan burung. 

Jawaban “tidak” diberikan apabila tidak ditemukan informasi 

bahwa biji disebarkan oleh burung atau apabila diketahui bahwa 

biji tumbuhan/spora tersebut dicerna dengan baik dalam 

pencernaan burung, atau ukuran propagul terlalu besar sehingga 

tidak mungkin untuk disebarkan oleh burung. 

Contoh jawaban “ya”:  

Biji Schinus terebinthifolius dimakan oleh burung namun tidak 

dapat dicerna oleh burung dan tetap viable. Biji ini akan menyebar 

pada vegetasi baru melalui feses dari burung tersebut.  

18d.  Propagul disebarkan oleh hewan lain (secara eksternal) (y, t, 

atau ?) 

Hewan yang dimaksud dalam poin ini adalah hewan selain 

unggas. Jenis penyebaran ini mencakup benih yang kemungkinan 
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akan disebarkan melalui kuku/kaki atau bulu hewan. Fitur dari 

propagul tumbuhan mendukung untuk disebarkan melalui hewan 

seperti biji berkait, biji berminyak atau kaya lemak (elaiosome) dan 

biji berukuran kecil. Tumbuhan yang disebarkan oleh hewan akan 

beradaptasi (misalnya, buah berkait (burrs)), dan/atau tumbuh 

pada situasi yang membuat propagul tersebut menjadi melekat 

sementara pada hewan selain unggas.  

Contoh jawaban “ya”: 

- biji Nassella neesiana yang mudah masuk ke dalam kulit hewan 

dan biji sering menyebar pada wol, kulit, dan bangkai hewan. 

Rambut pada apex benih membantu biji menempel pada bulu 

hewan. Biji dapat jatuh dari bulu beberapa bulan kemudian 

bahkan setelah lima bulan, dan domba yang tidak dicukur 

masih memiliki 10% benih yang tersisa.   

- biji Bidens bitternata yang memiliki kait dapat melekat dengan 

mudah pada bulu rusa atau kerbau. 

- Gulma Vernonia cymosa (Asteraceae) mudah melekat pada 

bulu sapi, banteng, kerbau maupun rusa. 

- Eleutheranthera ruderalis berukuran kecil dan mudah melekat 

pada kulit atau kuku hewan.  

18e.  Propagul tersebar oleh hewan lain (secara internal) (y, t, atau 

?) 

Propagul dimakan oleh hewan (termasuk kelelawar dan burung 

yang tidak bisa terbang), propagul akan melewati saluran 

pencernaan dan dikeluarkan bersamaan feses hewan, namun 

tetap viabel.  

Jawaban “ya” diberikan apabila terdapat bukti bahwa propagul 

tanaman melewati saluran pencernaan hewan dan biji tetap viabel.  

Jawaban “tidak” diberikan apabila biji tumbuhan tidak mungkin 

dimakan oleh hewan atau apabila biji dimakan hewan namun tidak 

viabel setelah melewati usus hewan. 
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Contoh jawaban “ya”: 

- biji Phyllanthus maderaspatensis mampu berkecambah setelah 

ditemukan dalam kotoran kura-kura.  

- polong Acacia nilotica yang dimakan herbivora seperti rusa, 

kerbau atau banteng, dan dikeluarkan bersama kotoran hewan 

tersebut kemudian tumbuhan tersebar ke seluruh savana.  

19.   Tumbuhan mampu membentuk soil seed bank (atau propagul lain) 

(>1 tahun) (y = 1, t = -1, atau ? = 0) 

Soil Seed bank menjamin kelangsungan hidup benih jangka panjang 

dan meningkatkan potensi invasif tumbuhan serta memungkinkan untuk 

menghindari kondisi yang tidak sesuai.  

Jawaban ‘ya’ diberikan apabila lebih dari 1 % benih yang berada di 

dalam tanah harus tetap viabel selama lebih dari 1 tahun. Pembentukan 

seed bank biasanya berlaku untuk biji, namun dalam beberapa kasus 

tanaman dapat membentuk jenis propagul persisten lainnya, seperti 

rimpang, yang dapat lolos pada kondisi yang tidak sesuai (di luar 

perubahan musim tahunan). Pertanyaan ini tidak termasuk untuk 

"dormansi" musiman yang ditemukan di banyak struktur tanaman 

(misalnya, umbi, kormus, rimpang, dll.), dan untuk jawaban “ya” harus 

ada bukti persistensi selama lebih dari satu tahun.  

Jawaban “tidak” diberikan apabila informasi terkait dengan jenis 

dormansi benih masih kurang. 

Contoh jawaban “ya”: 

Epipactis helloborine, anggrek terestrial beriklim sedang, membentuk 

rimpang yang mampu tidak aktif selama 7-18 tahun, sehingga lolos dari 

kondisi kekeringan.  

20.   Tumbuhan toleran terhadap proses budidaya dan kebakaran lahan 

(y=1, t=0, ?=0) 

Tumbuhan yang dapat mentolerir atau bahkan diuntungkan dari 

terjadinya kerusakan vegetasi sehingga akan menang dalam kompetisi, 
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dan mendesak spesies lokal. Pertanyaan ini bukan untuk seed bank. 

Mutilasi, kultivasi atau kebakaran dapat menyebabkan hilangnya 

biomassa fisik.  

 Jawaban “ya” diberikan apabila tumbuhan diuntungkan dengan 

hilangnya biomassa fisik termasuk yang dimaksudkan untuk tujuan 

pengendalian, tumbuhan dapat beradaptasi dengan api atau tekanan 

rerumputan, atau tumbuhan mengkompensasi kehilangan jaringan yang 

disebabkan oleh herbivora.  

Contoh jawaban “ya”: 

Falcaria vulgaris yang memiliki akar tunggang, dan saat akar tunggang 

tersebut dipotong-potong 4 cm dan dikubur pada kedalaman tanah 5 cm 

tingkat regenerasi tunas tinggi (62-82%). Spesies ini akan tetap 

bertahan hidup, meskipun akar terpotong-potong (mutilasi). 

21.   Tumbuhan memiliki ketahanan terhadap aplikasi beberapa herbisida 

atau menunjukkan potensi untuk memperoleh resistensi herbisida 

(y = 1, t = 0, atau ? = 0). 

Resistensi herbisida merupakan kemampuan tumbuhan yang diwariskan 

untuk bertahan hidup dan bereproduksi setelah terpapar herbisida yang 

biasanya mematikan tumbuhan liar. Pada tumbuhan, resistensi mungkin 

terjadi secara alami atau diinduksi melalui teknik rekayasa genetika atau 

kultur jaringan atau mutagenesis. Resistensi herbisida cenderung 

memicu tumbuhan menjadi invasif di lingkungan yang sering 

diaplikasikan herbisida. 

Toleransi herbisida merupakan kemampuan inheren (sifat bawaan) 

suatu tumbuhan untuk bertahan hidup dan bereproduksi setelah 

diaplikasikan herbisida. Dalam toleransi herbisida tidak ada seleksi atau 

manipulasi genetik untuk membuat tanaman toleran secara alami." 

Sangat sedikit tumbuhan yang akan mendapat skor ‘ya’ pada poin 

penilaian ini.  

Jawaban “ya” diberikan apabila tumbuhan memiliki resistensi. Jika 

tumbuhan memiliki kerabat dekat lainnya dengan resistensi herbisida, 
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maka memungkinkan memperoleh sifat ini melalui aliran gen, atau 

mungkin membawa gen untuk sifat yang mendasarinya tetapi belum 

mengalami seleksi. Dalam kasus seperti itu, jawab “ya” jika ditemukan 

bukti pendukung untuk aliran gen interspesifik atau jika tanaman 

ditemukan di berbagai tempat yang diaplikasikan herbisida secara 

teratur, yang akan memberikan kekuatan selektif untuk resistensi 

herbisida. 

Jawaban “tidak” diberikan apabila tidak ditemukan bukti positif terhadap 

sifat resistensi tumbuhan tersebut. 

22.    Tumbuhan sesuai dengan iklim tropis (y=2, t=0, ?=0) 

Rentang garis lintang suatu tumbuhan dikaitkan dengan sifat invasif. 

Semakin luas rentang garis lintang maka cenderung semakin invasif. 

Jawaban ‘ya’ diberikan apabila tumbuhan itu diketahui dapat 

berkembang dengan baik pada daerah beriklim tropis (antara 200 LU 

dan 200 LS).   

Jawaban ‘tidak’ diberikan apabila tumbuhan tidak dapat berkembang di 

daerah beriklim tropis.  

Beberapa model kesesuaian iklim seperti CLIMEX, BIOCLIM atau 

CLIMATE dapat digunakan untuk menentukan kesesuaian iklim dengan 

perkembangan tumbuhan. 

23. Kesesuaian iklim luas (Kemampuan beradaptasi terhadap 

lingkungan) (y=1, t=0, ?=0) 

Jawaban “ya” diberikan apabila tumbuhan ditemukan tumbuh pada 

sebaran yang luas dari berbagai tipe iklim. Keluaran dari program 

kesesuaian iklim dapat digunakan untuk pertanyaan ini. Kesesuaian 

iklim luas juga dapat dinilai berdasarkan sebaran alamiah spesies 

bersangkutan pada 3 atau lebih kategori iklim berbeda. Penilaian dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan peta iklim daerah yang tersedia. 
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24.  Mempunyai duri (spine), onak (thorns), atau buah berkait (burrs) 

(y=1, t=0, ?=0) 

Tumbuhan mempunyai struktur pada bagian tumbuhan tertentu yang 

dapat menyebabkan pencemaran, menyebabkan ketidaknyamanan atau 

kesakitan pada hewan atau manusia. Apabila tumbuhan yang dinilai 

merupakan sub-spesies, varietas atau kultivar yang tidak berduri, hal ini 

merupakan bukti cukup untuk menduga bahwa tumbuhan tidak memiliki 

kemampuan untuk kembali menjadi bentuk yang berduri atau beronak. 

Jawaban ‘ya’ diberikan apabila tumbuhan mempunyai struktur berupa 

duri (spine), onak (thorms) atau buah berkait (burrs). 

25.    Tidak dimakan oleh hewan herbivor (y=1, t=0, ?=0) 

Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi tumbuhan 

mampu tumbuh dan herbivor yang ada di tempat tersebut dapat 

mengendalikan populasinya. Kemudahan tumbuhan dimakan oleh 

herbivor ini dapat terjadi pada setiap tahapan siklus hidup tumbuhan 

dan/atau selama periode musim tanam. 

Jawab “ya” diberikan apabila tumbuhan tidak dimakan oleh hewan 

herbivor. 

26.    Tumbuh di tanah masam dan miskin unsur hara (y=1, t=0, ?=0) 

Tanah di Indonesia, umumnya bereaksi masam, miskin unsur hara, dan 

terdegradasi lanjut clay didominasi oleh kaolinit. Tumbuhan yang dapat 

hidup dengan kandungan unsur hara rendah dan reaksi masam akan 

tumbuh baik di Indonesia. Tumbuhan kacangan atau  Leguminosa 

toleran terhadap tanah dengan kandungan fosfat rendah perlu menjadi 

perhatian karena berpotensi mengubah lingkungan tanah. 

Jawaban “ya” diberikan apabila tumbuhan dapat di tanah masam dan 

miskin unsur hara. 

27.    Geofita (y=1, t=0, ?=0) 

Geofita adalah tumbuhan tahunan dengan umbi, cormus atau bulbus. 

Pertanyaan ini berkaitan dengan tumbuhan yang mempunyai organ 
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khusus tetapi tidak termasuk tumbuhan yang sekedar mempunyai 

rhizom atau stolon. Tumbuhan dari kelompok ini sangat sulit untuk 

dieradikasi dari tempatnya. 

28.  Peristiwa kegagalan reproduksi substansial di daerah sebaran 

aslinya (y=1, t=0, ?=0) 

Predator dan faktor lain (misalnya penyakit) ditemukan banyak di daerah 

sebaran aslinya dan menyebabkan penurunan kapasitas reproduksi 

yang besar. Hasil reproduksi dari tumbuhan ini dapat meningkat luar 

biasa ketika tumbuhan itu tumbuh di daerah tanpa faktor ini. 

29.    Hibridisasi secara alamiah (y=1, t=0, ?=0). 

Jawaban “ya” diberikan apabila diperoleh bukti dokumentasi peristiwa 

persilangan interspesifik, tanpa bantuan, di bawah kondisi alam. 

30.    Reproduksi dengan propagasi vegetatif (y=1, t=0, ?=0). 

Reproduksi dengan propogasi vegetatif tumbuhan mampu 

meningkatkan jumlahnya dengan cara vegetatif. Ini meliputi reproduksi 

dengan rhizom, stolon atau potongan akar, anakan atau potongan 

batang. 

31.    Musuh alami yang efektif tersedia di Indonesia (y=1, t=0, ?=0). 

Musuh alami yang efektif dan dikenal mungkin ada atau tidak ada di 

Indonesia. Jawabannya adalah “tidak tahu” kecuali musuh alami yang 

spesifik diketahui ada.  

4.2.4 Penilaian Dampak Kerugian OPT di PRA Area 

Elemen risiko ini mengkategorikan kapasitas spesies tumbuhan yang 

berkaitan secara langsung atau tidak langsung terhadap sistem alami 

(N), antropogenik (A) dan produksi (P) berdasarkan bukti yang ada.  

Sub-eleman Sistem Alami (N): Sub-elemen ini mengevaluasi dampak 

yang mungkin dimiliki tumbuhan yang dinilai dalam sistem alami atau 

konservasi. Sistem alami adalah kawasan (publik atau swasta) yang 

digunakan untuk konservasi alam termasuk taman nasional, suaka 
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margasatwa, cagar alam, kawasan konservasi, lahan liar dan kawasan 

hutan. 

Sub-elemen Sistem Antropogenik (A): Sub-elemen ini mengevaluasi 

dampak takson dalam sistem antropogenik. Sistem antropogenik 

mengacu pada lanskap seperti kota dan pinggiran kota atau daerah non-

pertanian lainnya yang sering dikaitkan dengan daerah yang dikelola 

atau terganggu oleh aktivitas manusia (misalnya kota, pinggiran kota, 

taman, halaman rumput, tempat rekreasi, jalan raya, koridor kereta api, 

lokasi konstruksi).   

Sub-elemen Sistem Produksi (P): Sub-elemen ini mengevaluasi 

dampak tumbuhan dalam sistem produksi, pada bidang pertanian atau 

kehutanan termasuk sawah, kebun buah-buahan, perkebunan, padang 

rumput, padang penggembalaan (yang dipelihara manusia), akuakultur 

dan pembibitan. 

Tabel 3. Penilaian dampak kerugian OPT di PRA area  

Kode Pernyataan Jawaban Skor Alasan ilmiah 

(referensi) 

1. Tumbuhan alelopatik  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

   

2. Tumbuhan parasitik dan 

memiliki inang potensial 

di PRA area  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

   

3. Tumbuhan dapat 

mengubah proses dan 

parameter ekosistem  

(y = 0.4, t = 0, ? = 0) 

   

4. Tumbuhan dapat 

mengubah struktur 

habitat  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

   

5. Tumbuhan dapat 

mengubah keragaman 
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spesies  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

6. Tumbuhan 

kemungkinan 

mempengaruhi spesies 

yang dilindungi atau 

terancam punah  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

   

7. Tumbuhan 

kemungkinan 

mempengaruhi 

ekoregion di Indonesia 

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

   

8. Status tumbuhan dalam 

sistem alami. Pilih salah 

satu:  

(a) bukan gulma;  

(b) gulma tetapi tidak 

ada bukti pengendalian; 

(c) gulma dan bukti 

upaya pengendaliannya  

(a = 0, b = 0.2, c = 0.6,  

? = 0) 

   

9. Berdampak negatif pada 

properti pribadi, 

keselamatan manusia 

atau infrastruktur publik 

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

   

10. Tumbuhan mengubah 

atau membatasi 

penggunaan untuk 

rekreasi di suatu daerah 

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 
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11. Tumbuhan memberikan 

pengaruh pada tanaman 

hias dan vegetasi (y = 

0.1, t = 0, ? = 0) 

   

12. Status tumbuhan dalam 

sistem antropogenik. 

Pilih salah satu:  

(a) bukan gulma;  

(b) gulma tetapi tidak 

ada bukti pengendalian;  

(c) gulma dan terdapat 

bukti dari upaya 

pengendalian  

(a = 0, b = 0.1, c = 0.4,  

? = 0) 

   

13. Tumbuhan dapat 

mengurangi hasil panen 

atau komoditas  

(y = 0.4, t = 0, ? = 0) 

   

14. Tumbuhan dapat 

menurunkan nilai 

komoditas  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

   

15. Tumbuhan berdampak 

atau kemungkinan 

berdampak pada 

perdagangan  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

   

16. Tumbuhan 

mempengaruhi kualitas 

atau ketersediaan irigasi 

atau sangat bersaing 

dengan tanaman lain 

untuk mendapatkan air  
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(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

17. Tumbuhan beracun bagi 

hewan  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

   

18. Menyebabkan alergi 

atau beracun bagi 

manusia  

(y = 1, t = 0) 

   

19. Status tumbuhan dalam 

sistem produksi. Pilih 

salah satu:  

(a) bukan gulma;  

(b) gulma tetapi tidak 

ada bukti pengendalian;  

(c) gulma dan terdapat 

bukti pengendaliannya  

(a = 0, b = 0.2, c = 0.6,  

? = 0) 

   

20. Inang bagi hama atau 

penyakit yang diketahui 

(y = 1, t = 0) 

   

Nilai total kemungkinan dampak 

kerugian 

   

 

 

1.      Tumbuhan alelopatik (y = 0.1, n = 0, atau ? = 0) 

Alelopatik adalah tumbuhan yang menghasilkan alelo kimia yang 

mampu menekan pertumbuhan spesies lain. Beberapa contoh alelo 

kimia adalah agrostemin, ageratochromene dan turunannya, alcohol, 

alkaloid, aldehid, allyl isothiocyanate, artemisinin, asam amino bebas, 

asam caffeic, asam p-coumaric, asam ferulic, asam p-hydroxy-benzoic, 

asam vanillic, apigenin, arbutin, B-terthienyl caffeic, benzofurans, 

chlorogenic, ellagic, ferulic, flavonoid, flavone tricin, 
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furanocoumarin/xanthotoxin, hidroquinon, hirsutin, isothiocyanates, 

kaemferol 3-glucuronide, luteolin, metil keton, monoterpene, organic 

acid, oxalic acid, p-coumaric, p-hydroxybenzoic, p-

hydroxybenzeldehyde, pentanon, phenolic, phenylheptatriyne, 

polyacetylene, protocatchecuic, pyrocatechol, quercitrin, ragropyrene, 

scopoletin, sesquiterpene, sulfosalicylic, terpenoid, tropane, 5-hydroxy 

tryptophan, 5-hydroxy indole-3-acetic acid, C16-polyacetylenes, C10-

polyacetylenes, tannic acid, thiophenes,dan  1-hexacosanol  (Qasem & 

Foy, 2001). 

Contoh jawaban “ya”:  

Mikania micrantha menghasilkan bahan kimia alelopati yang 

menghambat pertumbuhan tanaman lain dan adanya alelopati ini telah 

membantu invasinya di Tiongkok. Bahan kimia alelopati dari M. 

micrantha tidak hanya mempengaruhi tanaman lainnya, tetapi juga sifat 

nutrisi tanah.  

2.      Tumbuhan parasitik (y = 0.1, t = 0, atau ? = 0) 

Tumbuhan parasit adalah tumbuhan berpembuluh yang memperoleh 

unsur hara dan air dari tumbuhan lain melalui struktur yang disebut 

haustorium. Ada dua jenis utama tumbuhan parasit, yaitu parasit batang 

dan parasit akar. Tumbuhan parasit termasuk holoparasit (tidak memiliki 

klorofil) maupun hemiparasit (memiliki klorofil).  

Famili tumbuhan parasit diantaranya adalah Amphorogynaceae, 

Apodanthaceae, Aptandraceae, Balanophoraceae, Cervantesiaceae, 

Comandraceae, Convolvulaceae, Coulaceae, Cynomoriaceae, 

Cytinaceae, Eremolepidaceae, Erythropalaceae, Hydnoraceae, 

Krameriaceae, Lauraceae, Lennoaceae, Loranthaceae, 

Misodendraceae, Mitrastemonaceae, Nanodeaceae, Octoknemaceae, 

Olacaceae, Opiliaceae, Orobanchaceae, Rafflesiaceae, Santalaceae, 

Schoepfiaceae, Scrophulariaceae, Strombosiaceae, Thesiaceae, 

Viscaceae dan Ximeniaceae.  

Contoh jawaban “ya”: 

Cuscuta spp. merupakan tumbuhan parasit. 
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Contoh jawaban “tidak”: 

Tidak ditemukan bukti bahwa Colophospermum mopane adalah parasit 

dan bukan termasuk famili yang diketahui merupakan tumbuhan parasit.  

3.      Tumbuhan dapat mengubah proses dan parameter ekosistem (y = 

0.1, t = 0 atau ? = 0) 

Tumbuhan yang secara signifikan berdampak pada proses ekosistem 

dan parameter yang mempengaruhi organisme lain (misalnya changes 

fire regime, siklus nutrisi, ketersediaan air). Tumbuhan ini disebut 

transformer. Beberapa kategori dari transformer dapat dibedakan: (a) 

pengguna sumber daya yang berlebihan (misalnya air, cahaya, 

oksigen); (b) donor sumber daya yang terbatas (misalnya nitrogen), (c) 

pemicu atau penekan api, (d) stabilisator pasir, (e) pemicu erosi, (f) 

pengkolonisasi dataran lumpur/stabilisator sedimen intertidal, (g) 

akumulator sampah dan (h) akumulator/redistributor garam.  

Jawaban dari parameter ini adalah sifat kompetititf tumbuhan terhadap 

tumbuhan lokal, dikaitkan dengan kemampuan mengubah struktur 

tanah. 

Jawaban ”ya”’ diberikan apabila terdapat bukti langsung tentang proses 

perubahan ekosistem atau pernyataan lebih dari satu sumber bahwa 

tumbuhan telah mengubah proses ekosistem.  

Jawaban “tidak”  diberikan apabila tidak ada bukti yang tersedia dan 

tumbuhan relatif terkenal atau telah dipelajari.  

Jawaban ”?” diberikan apabila tumbuhan tidak diketahui dapat 

mengubah proses ekosistem. 

Contoh jawaban “ya”:  

Nymphoides peltata merupakan salah satu jenis tumbuhan air yang 

mengapung bebas, pertumbuhannya menurunkan kadar/tingkat oksigen 

air, menyebabkan daerah stagnan di bawahnya termasuk ketersediaan 

cahaya untuk ekosistem perairan dan meningkatkan sedimentasi. 
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4.      Tumbuhan dapat mengubah struktur habitat (y = 0.2, t = 0 atau? = 0) 

Habitat adalah tempat di mana hewan atau tumbuhan biasa hidup, 

sering dicirikan oleh bentuk tumbuhan atau ciri fisik yang dominan 

(habitat sungai, hutan). Lapisan vegetasi mengacu pada lapisan fisik 

komunitas tumbuhan, seperti herba (lapisan bawah), semak dan lapisan 

kanopi hutan serta habitat lainnya. Perubahan yang dimaksud adalah 

perubahan pada keseluruhan struktur habitat, termasuk jumlah dan 

kerapatan vegetasi. Perubahan pada struktur habitat terjadi ketika 

tumbuhan mengubah habitat dari satu jenis ke jenis lainnya (misalnya, 

padang rumput menjadi hutan, semak menjadi padang rumput atau 

dataran lumpur menjadi padang rumput).  

Jawaban ”ya” diberikan apabila  tumbuhan mengubah keseluruhan 

struktur habitat, membuat lapisan baru, menghilangkan atau menutupi 

lapisan, secara signifikan mengubah kepadatan lapisan, membentuk 

tegakan monotip padat yang mengurangi struktur keanekaragaman 

habitat dengan bukti seperti apa struktur habitat sebelumnya. Jawaban 

“ya”  juga diberikan apabila tumbuhan akuatik dapat membentuk lapisan 

di permukaan badan air yang terbuka.  

Jawaban ”tidak” diberikan apabila tidak ada bukti yang tersedia dan 

tumbuhan relatif dikenal atau sering diteliti.  

Jawaban ”?“ diberikan apabila tumbuhan dapat membentuk tegakan 

monotipe padat tetapi tidak ada bukti mengurangi struktur 

keanekaragaman habitat. 

Contoh jawaban “ya”: 

Ligustrum sinense mengubah struktur habitat, yaitu menggantikan 

lapisan semak dan membentuk tegakan monotipe.  

Contoh jawaban “?”: 

Cestrum laevigatum membentuk tegakan lebat yang mencegah 

regenerasi semak asli dan pohon, tetapi tidak ditemukan informasi 

tentang tanaman merubah struktur hutan.  
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5.    Tumbuhan dapat mengubah keragaman spesies (y=0.2, t=0, atau 

?=0) 

Keanekaragaman spesies mengacu pada jumlah spesies dalam suatu 

komunitas dan kelimpahan relatif spesies tersebut. Spesies tumbuhan 

invasif mendominasi komunitas dan mengubah komposisi spesies 

melalui sejumlah mekanisme, termasuk persaingan langsung, tekanan 

propagul dan tanggap terhadap gangguan. Beberapa tumbuhan invasif 

secara perlahan-lahan dapat mengubah lingkungan hingga merugikan 

tumbuhan asli di daerah tersebut. Selain dampak terhadap tumbuhan 

asli, pertanyaan ini juga mempertimbangkan dampak terhadap hewan.  

Jawaban ”ya” diberikan apabila tumbuhan mengubah keanekaragaman 

spesies atau menekan bibit spesies asli, yang menyebabkan keragaman 

spesies berubah dari waktu ke waktu.  

Jawaban ”tidak” diberikan apabila tidak ada bukti bahwa tumbuhan 

dapat mengubah keanekaragaman spesies dan tumbuhan relatif 

dikenal.  

Jawaban ”?“ diberikan apabila tumbuhan kurang dikenal atau 

kemungkinan memiliki dampak dan berikan alasannya. 

Contoh jawaban “ya”:  

Delairea odorata mengurangi keanekaragaman hayati di taman nasional 

negara bagian California, karena dapat menutupi vegetasi bawah seperti 

semak belukar rendah dan rumput. 

6.  Tumbuhan kemungkinan akan mempengaruhi spesies yang 

dilindungi dan terancam punah (y = 0.1, t = 0, atau ? = 0) 

Kemungkinan gulma atau spesies invasif berdampak pada spesies yang 

dilindungi atau terancam punah di Indonesia. Seringkali kita tidak akan 

menemukan bukti secara langsung untuk dampak ini, terutama jika 

tumbuhan tersebut belum pernah dimasukkan ke Indonesia atau tidak 

tersebar luas di Indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan 

secara umum dan diasumsikan bahwa sebagian besar sistem alami 

mengandung satu atau lebih spesies yang dilindungi atau terancam 

punah yang mungkin dipengaruhi oleh tumbuhan penginvasi. Hal yang 
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perlu dipertimbangkan adalah jenis habitat dan sistem yang diinvasi oleh 

tumbuhan tersebut dan apakah hal itu menyebabkan salah satu dampak 

yang dijelaskan dalam nomor 3 hingga nomor 5.  

Jawaban ”ya” diberikan apabila tumbuhan yang menyerang sistem alam 

dan menyebabkan salah satu dampak yang dijelaskan dalam 

pernyataan 3 hingga 5 kemungkinan akan mempengaruhi spesies yang 

dilindungi dan terancam punah, kecuali bukti spesifik menunjukkan 

sebaliknya.  

Jawaban ”tidak” diberikan apabila terdapat bukti bahwa suatu tumbuhan 

tidak mempengaruhi spesies yang dilindungi dan terancam punah. 

Contoh jawaban “ya”:  

- Rumex sagittatus diidentifikasi sebagai ancaman yang sangat tinggi 

terhadap keanekaragaman hayati. Tumbuhan ini berdampak pada 

Allocasuarine portuensis yang terancam punah di New South 

Wales.  

- Vitex rotundifolia dapat mengalahkan spesies yang terancam punah 

di Amerika Serikat. V. rotundifolia menyerang habitat Amaranthus 

pumilus, sistem akar V. rotundifolia menjebak penyu laut yang 

terancam punah dan menghalangi sarang mereka serta 

mengganggu habitat beberapa burung yang terancam punah. 

Contoh jawaban “tidak”: 

Solanum sisymbriifolium terutama tumbuh di daerah yang terganggu 

seperti daerah sampah, pinggir jalan, baris pagar dan tanggul, jadi 

tampaknya tidak akan mempengaruhi spesies yang terancam punah di 

kawasan alami.  

7.   Tumbuhan kemungkinan akan mempengaruhi ekoregion di Indonesia 

(y = 0.1, t = 0, atau ? = 0) 

Ekoregion adalah tempat yang unik secara ekologis, memiliki tingkat 

keanekaragaman hayati, endemisme, fenomena evolusi yang unik. 

Yang termasuk ekoregion di Indonesia adalah taman nasional, kawasan 

konservasi atau kawasan ekosistem esensial (misal mangrove, lahan 

basah, gambut, lahan karst, taman keanekaragaman hayati). Hal yang 
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perlu dipertimbangkan adalah distribusi potensial tumbuhan di Indonesia 

dan habitat yang mungkin diinvasi. Tumbuhan kemungkinan besar 

memiliki dampak signifikan dan dapat tersebar luas. Perlu 

dipertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tumbuhan yang 

dikategorikan menurut 3 dan 4.  

Jawaban ”ya” diberikan apabila tumbuhan menginvasi  coreg alami, 

dapat berkembang di  coregion yang unik secara global dan memiliki 

kemampuan untuk mengubah struktur habitat atau proses ekosistem. 

Tumbuhan memiliki dampak yang signifikan dan luas di suatu wilayah. 

Hal yang perlu dipertimbangkan adalah distribusi potensial tumbuhan di 

Indonesia dan habitat potensial yang mungkin diserangnya.  

Jawaban ”tidak” diberikan apabila spesies tumbuhan secara jelas hanya 

berasosiasi dengan lingkungan terganggu. Jika tumbuhan tidak mungkin 

untuk mempengaruhi ekoregion secara global di Indonesia.  

Contoh jawaban “ya”: 

- Iris pseudacorus adalah ancaman potensial untuk ekoregion lahan 

basah Louisiana. Dia tumbuh di lahan basah air tawar, rawa asin 

dan habitat riparian. Berdasarkan dampak yang tercantum dalam 

Imp-N1 hingga Imp-N3, tanaman ini dapat mengubah lahan basah 

secara global dan habitat riparian di Amerika Serikat.  

- Arenga sp. merupakan tumbuhan invasif di ekoregion badak di 

Taman Nasional Ujung Kulon. Arenga sp. tumbuh rapat sehingga 

mengganggu pergerakan badak.  

8.   Status tumbuhan dalam sistem alami. Pilih salah satu: (a) bukan 

gulma; (b) gulma tetapi tidak ada bukti pengendalian; (c) gulma dan 

ada bukti upaya pengendaliannya. (a = 0, b = 0.2, c = 0.6, ? = 0) 

Gulma adalah tumbuhan yang tidak diinginkan karena berdampak 

negatif pada lingkungan, sosial ekonomi, global food security, 

biodiversity, human health, dan ecosystem services.  

Contoh jawaban “b”:  

Pistacia chinensis dianggap sebagai gulma lingkungan di New South 

Wales dan wilayah Ibu Kota Australia dan sebagai gulma lingkungan 
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potensial atau 'gulma tidur' akan tetapi tidak ditemukan bukti spesifik 

pengelolaannya.  

Contoh jawaban “c”: 

Geranium lucidum merupakan gulma utama sistem alami, yang bisa 

menyerang dan menguasai habitat asli, termasuk hutan dan padang 

rumput. Untuk populasi kecil, efektif dikendalikan dengan mencabut, 

tetapi untuk infestasi yang lebih besar aplikasi herbisida adalah yang 

terbaik.  

9.     Berdampak negatif pada properti pribadi, keselamatan manusia atau 

infrastruktur publik (y = 0.1, t = 0, atau ? = 0) 

Beberapa gulma dan spesies tanaman invasif mempengaruhi properti 

manusia, proses, peradaban dan keselamatan. Mereka dapat 

membahayakan keselamatan manusia dengan mengganggu kestabilan 

bukit pasir pantai atau mengurangi jarak pandang di sepanjang jalan 

raya misalnya Vitex rotundifolia, Phragmites australis. Arundo donax dan 

Pueraria lobata dapat merusak infrastruktur publik seperti kanal, 

selokan, jembatan, jalan dan jaringan listrik.  

10.   Tumbuhan mengubah atau membatasi penggunaan untuk rekreasi 

di suatu daerah (y = 0.1, t = 0, atau ? = 0) 

Tumbuhan dapat mengubah atau membatasi cara orang menggunakan 

dan/atau berinteraksi dengan lingkungan termasuk berburu, memancing, 

jalan-jalan, navigasi, hiking ski air dan kegiatan lainnya terkait 

ekowisata.  

Contoh:  

Melaleuca quinquenervia merupakan tanaman invasif yang dapat 

mengubah pemandangan, Ligustrum sinense membatasi akses atau 

membuat suatu area menjadi tidak diinginkan, Arundo donax 

menghambat navigasi perairan, Hakea sericea menghalangi akses dan 

penglihatan.  
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11.   Tumbuhan dapat memberikan pengaruh terhadap vegetasi tanaman 

budidaya dan tanaman hias (y = 0.1, t = 0, atau ? = 0) 

Pernyataan ini membahas tumbuhan yang pada dasarnya adalah gulma 

pengganggu bagi manusia, meskipun mungkin tidak memiliki dampak 

apa pun dalam sistem produksi atau alami.  

Jawaban ”ya” diberikan apabila terdapat bukti langsung bahwa 

tumbuhan menggantikan, mengalahkan, atau mempengaruhi tanaman 

hias atau tanaman lain di halaman, pagar, taman kota, dalam akuarium, 

kolam ikan dan lain-lain.  

Jawaban ”tidak” diberikan apabila tumbuhan dipelajari dengan baik akan 

tetapi tidak ditemukan bukti dari dampak ini,  

Jawaban “/” diberikan apabila  tumbuhan tidak banyak diteliti/dipelajari  

Contoh jawaban “?”: 

- Delairea odorata melilit tanaman di kebun, tetapi tidak secara 

eksplisit menyatakan apakah itu berdampak atau tidak.  

Contoh jawaban “ya”: 

- Iris pseudacorus mendominasi dan menutup tanaman lainnya di 

kolam, bisa berkembang biak di area yang sangat luas yang saling 

berhimpitan. Setelah ditanam akan mendominasi dan mengalahkan 

tanaman lain. Tumbuhan ini memiliki massa akar yang kuat dan 

benar-benar mengambil setiap ruang di kolam.  

12.   Status tumbuhan dalam sistem antropogenik. Pilih salah satu: (a) 

bukan gulma; (b) gulma tetapi tidak ada bukti pengendalian; (c) 

gulma dan terdapat bukti dari upaya pengendalian.  (a = 0, b = 0.1, c 

= 0.4, ? = 0) 

Ikuti panduan yang diberikan pada nomor 8, kecuali ruang lingkupnya 

adalah sistem antropogenik. Sistem antropogenik mengacu pada 

lanskeap seperti kota dan pinggiran kota atau daerah non-pertanian 

lainnya yang sering dikaitkan dengan daerah yang dikelola atau 

terganggu oleh aktivitas manusia (misalnya kota, pinggiran kota, taman, 
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halaman rumput, tempat rekreasi, jalan raya, koridor kereta api, lokasi 

konstruksi). 

Contoh jawaban “c”: 

- Dittrichia graveolens terdapat di sepanjang tepi jalan, di lahan 

kosong dan di area terganggu di USA maupun di Australia dan 

sedang dikendalikan.  

- Hakea sericea adalah gulma industri, yang ditargetkan untuk 

dikendalikan di Afrika Selatan. Tumbuhan ini jelas dianggap sebagai 

gulma antropogenik dan dikendalikan karena mempengaruhi 

ketersediaan air.  

13.   Tumbuhan dapat mengurangi hasil panen atau komoditas (y = 0.4, t 

= 0, atau ? = 0) 

Tumbuhan dapat mengurangi hasil tanaman dengan bersaing untuk 

mendapatkan ruang, nutrisi, cahaya dan sumber daya air. Tumbuhan 

tersebut juga dapat meningkatkan serangan OPT secara tidak langsung 

jika tumbuhan adalah inang atau inang alternatif untuk OPT tersebut. 

Semua mekanisme ini dapat mengakibatkan berkurangnya hasil panen 

atau komoditas, khususnya jika tumbuhan cukup melimpah.  

Jawaban “ya” diberikan apabila ditemukan bukti langsung penurunan 

hasil (kuantitatif atau kualitatif), penurunan produksi padang rumput atau 

pakan hewan akibat kelimpahan tumbuhan.  

Jawaban “tidak” diberikan apabila tumbuhan dipelajari dengan baik dan 

tidak ada bukti dampak ini. 

Jawaban “?” diberikan apabila informasi tentang tumbuhan tersebut 

terbatas.   

Contoh jawaban “ya”:  

- Penutupan kanopi Nassella neesiana dapat mencapai 60 % di 

padang rumput yang terinfestasi, batang tumbuhan tidak dapat 

dimakan, populasi tumbuhan sangat mengurangi daya dukung 

selama musim panas.  

- Cortaderia jubata sangat kompetitif dan dapat menghambat 

pembentukan dan pertumbuhan bibit pohon konifer. 
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14.    Tumbuhan dapat menurunkan nilai komoditas (y = 0.2, t = 0, atau ? 

= 0) 

Tumbuhan dapat menurunkan nilai komoditas dengan merusak 

komoditas tumbuhan atau hewan, mengontaminasi benih atau 

mengubah kualitas komoditas. Beberapa gulma padang rumput ketika 

dikonsumsi oleh ternak menghasilkan rasa yang tidak enak pada susu. 

Kontaminasi benih gulma pada benih komersial memerlukan prosedur 

pembersihan dan mengurangi harga jual karena kualitasnya menurun. 

Gulma dapat juga menurunkan nilai komoditas dengan meningkatkan 

biaya produksi dan pengendalian gulma.  

Jawaban ”ya” diberikan apabila terdapat bukti langsung menurunkan 

komoditas.  

Jawaban “tidak” diberikan apabila tumbuhan tersebut telah diteliti tetapi 

tidak ada bukti langsung menurunkan komoditas. 

Jawaban “?” diberikan apabilatidak ada informasi.   

Contoh jawaban “ya”:  

Biji Nassella neesiana sangat tajam, biji dapat melubangi kulit binatang, 

terkadang benih menembus kulit domba, mengganggu hewan, 

menurunkan kualitas wol dan kulit serta mengurangi nilai jualnya.  

15.   Tumbuhan kemungkinan berdampak pada perdagangan (y = 0.2, t = 

0, atau ? = 0) 

Gulma kemungkinan akan berdampak pada perdagangan jika 

merupakan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK/QP) 

atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Penting (OPTP/RNQP), yang 

dapat terbawa bersama komoditas perdagangan. Dalam kasus ini, 

negara pengimpor atau wilayah administratif di dalam negara tersebut 

dapat memusnahkan, menolak pengiriman yang terkontaminasi atau 

memberi perlakuan karantina untuk mengurangi risiko yang terkait 

dengan kontaminan tersebut.  
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Jawaban “ya” diberikan apabila tumbuhan tersebut merupakan OPTK 

atau OPTP di suatu negara atau wilayah dan dapat terbawa bersama 

komoditas yang diperdagangkan.  

Jawaban "tidak" diberikan apabila tumbuhan tidak mungkin terbawa 

sebagai kontaminan dalam perdagangan (misalnya biji kelapa). 

Jawaban untuk komponen pertanyaan ini harus konsisten dengan 

jawaban yang diberikan pada penilaian kemungkinan menetap dan 

menyebar nomor 16. Jawaban “tidak” juga diberikan apabila tumbuhan 

itu banyak dipelajari dan tidak menemukan bukti langsung.  

Jawaban “?” diberikan apabila tidak ada informasi. 

Contoh jawaban “ya”:  

Praxelis clematidea adalah gulma berbahaya bagi Australia Barat dan 

tidak diperbolehkan masuk dan harus dieradikasi jika masuk ke Australia 

Barat.  

16.   Tumbuhan mempengaruhi kualitas atau ketersediaan air irigasi atau 

sangat bersaing dengan tanaman lain untuk mendapatkan air (y = 

0.1, t = 0, atau ? = 0). 

Pernyataan ini terbatas pada tumbuhan yang sangat kompetitif atau 

yang mempengaruhi kualitas atau ketersediaan air (misalnya dengan 

menyumbat saluran irigasi) dalam sistem produksi. Sumber daya air 

yang memadai sangat penting dalam sistem produksi.  

Jawaban “ya” diberikan apabila terdapat bukti langsung dan bukti 

tersebut harus menunjukkan mengapa tumbuhan tersebut luar biasa 

dalam hal ini atau berkontribusi terhadap banjir atau menghambat 

drainase dalam sistem produksi. 

Jawaban “tidak” diberikan apabila tumbuhan itu terkenal dan tidak 

menemukannya bukti secara langsung. 

Jawaban “?” diberikan apabila tidak ada informasi. 

 

 

 



 

56 

 

Contoh jawaban “ya”: 

- Luziola subintegra menghambat aliran air ke sawah irigasi dan 

meningkatkan evapotranspirasi air pada sistem produksi padi di 

Costa Rica.  

- Pada sistem produksi teh, Persicaria chinensis merupakan gulma 

yang sering dijumpai di saluran irigasi lahan. Spesies ini adalah 

salah satu dari kelompok gulma yang digambarkan membatasi 

aliran air yang mengurangi efisiensi sistem irigasi.  

17.   Tumbuhan beracun bagi hewan (y = 0.1, t = 0, atau ? = 0) 

Konsumsi tumbuhan beracun dapat membuat hewan ternak menjadi 

sakit, menyebabkan atau meningkatkan kerentanan terhadap penyakit 

dan dapat menyebabkan kematian. Banyak tanaman beracun biasanya 

tidak dimakan oleh hewan (misalnya Heracleum mantegazzianum).  

Jawaban ”ya” diberikan apabila menemukan bukti langsung bahwa 

konsumsi tumbuhan ini mempengaruhi kesehatan hewan, atau jika 

genus atau famili tumbuhan memiliki karakteristik senyawa beracun 

yang seragam bahkan jika data tentang tumbuhan tersebut tidak 

tersedia.Hewan tersebut harus terpapar agen beracun dengan 

mengonsumsi atau kontak fisik lainnya. Tumbuhan beracun dapat 

tumbuh secara alami di padang rumput dan rangelands atau menjadi 

kontaminan dalam jerami atau pakan lainnya. Beberapa tumbuhan yang 

agak beracun tetapi masih dikonsumsi, kondumdi dalam jumlah besar 

dapat menyebabkan masalah. Pertimbangkan penggembalaan oleh 

vertebrata liar dan ternak.  

Jika jawab ‘ya’,  

Jawaban “tidak atau ?” diberikan apabila  kurang bukti positif untuk 

pernyataan.  

Contoh jawaban “ya”: 

Rumex sagittatus bersifat racun bagi domba dan kambing di Afrika 

Selatan. Jawaban: ya. 

Contoh jawaban “tidak”: 
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Tidak ditemukan bukti bahwa Falcaria vulgaris beracun. F. vulgaris 

dikonsumsi oleh manusia dan ternak (sapi) di Timur Tengah. Jawaban: 

tidak. 

18.    Menyebabkan alergi atau beracun bagi manusia (y=1, t=0) 

Kondisi ini harus didokumentasikan dengan cermat, bahwa peluang 

terjadi pada kondisi normal. Misalnya dengan kontak fisik atau dengan 

menghisap butir serbuk sari tumbuhan yang diuji atau polen pada saat 

bernafas. 

19.   Status tumbuhan dalam sistem produksi. Pilih salah satu: (a) bukan 

gulma; (b) gulma tetapi tidak ada bukti pengendalian; (c) gulma dan 

terdapat bukti pengendaliannya (a = 0, b = 0.2, c = 0.6, ? = 0) 

Ikuti panduan yang sama pada nomor 8, kecuali ruang lingkupnya 

adalah sistem produksi. Sub-elemen system produksi mengevaluasi 

dampak tumbuhan dalam sistem produksi, pada bidang pertanian atau 

kehutanan termasuk sawah, kebun buah-buahan, perkebunan, padang 

rumput, padang penggembalaan (yang dipelihara manusia), akuakultur 

dan pembibitan. Studi yang mengevaluasi efikasi formulasi herbisida 

tertentu terhadap tumbuhan dapat digunakan sebagai bukti 

pengendalian.  

Contoh jawaban “c”:  

Echinochloa pyramidalis merupakan gulma di persawahan Australia, 

India, Filipina dan Amerika tropis. Gulma ini telah dikendalikan pada 

padi di Madagaskar. Spesies ini dianggap juga sebagai gulma yang 

mengganggu saluran irigasi di perkebunan Guyana Sugar Corporation 

dan dikendalikan dengan herbisida.  

 

20.    Inang bagi hama atau penyakit tumbuhan yang diketahui (y=1, t=0) 

Tumbuhan dapat menjadi inang atau inang alternatif suatu organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT)/OPTK, mempengaruhi strategi 

pengendalian OPT/OPTK yang sedang diterapkan. Memberlakukan 
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tingkat kekhususan inang yang memadai, OPT/OPTK bagi seluruh famili 

jangan dijadikan dasar untuk menjawab “ya” bagi individu spesies.   

 

4.2.5 Penentuan Nilai Risiko Keseluruhan (Overall Risk) 

Hasil penilaian risiko keseluruhan dihitung dengan menjumlahkan 

seluruh hasil penilaian dari parameter yang ada, mulai dari bagian 

kemungkinan masuk hingga kemungkinan dampak kerugian. 

 

Tabel 4. Resume nilai risiko OPT/OPTK keseluruhan 

No Nama 
OPT 

Nilai risiko 

Nilai risiko 
keseluruhan Masuk Menetap dan 

menyebar 
Dampak 
kerugian 

      

 

Nilai risiko keseluruhan digunakan untuk menentukan rekomendasi 

terhadap suatu tumbuhan, dengan ketentuan sebagai berikut: 

Skor <1 : diterima 

Skor 1 – 6 : diuji ulang 

Skor >6 : ditolak 

Apabila hasil penilaian risiko merekomendasikan agar tumbuhan ditolak, 

maka tumbuhan tersebut dilarang masuk ke wilayah Indonesia dan 

dapat ditetapkan sebagai OPTK. Sebaliknya jika penilaian risiko 

merekomendasikan agar tumbuhan diterima, maka tumbuhan dapat 

masuk ke wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan fitosanitari.  

Untuk tumbuhan yang mendapatkan skor 1 – 6 maka perlu dievaluasi 

dengan melihat kemampuannya hidup beradaptasi pada naungan, yang 

menjadi sifat penting perkembangannya di daerah hutan tropis. Evaluasi 

dilakukan oleh tim pembahas AROPT. 

 

 

 



 

59 

 

 

 

 

Gambar 1. Sistem evaluasi untuk tumbuhan dengan nilai 1-6 (Tjitrosoedirdjo et 

al., 2016) 

 

4.3  Pengelolaan Risiko  

Tumbuhan yang dimasukkan ke suatu wilayah umumnya untuk 

dikembangkan di habitat yang sesuai. Secara umum, tumbuhan dilarang 

pemasukannya apabila termasuk sebagai OPTK atau layak untuk dijadikan 

sebagai OPTK berdasarkan hasil penilaian risiko. Namun demikian, 

tumbuhan mungkin dapat diterima dan memberikan manfaat, sehingga 

berpengaruh pada penentuan pengelolaan risiko. Beberapa opsi 

pengelolaan risiko untuk pemasukan tumbuhan, diantaranya: 

- Penanaman dalam lingkungan yang terbatas 

- Pemanenan hasil tumbuhan dalam fase atau waktu tertentu untuk 

mencegah kesempatan terjadinya reproduksi 

- Pembatasan tumbuhan pada lokasi tertentu  

- Pembatasan impor untuk kultivar atau klon tertentu 
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4.4  Kesimpulan  

Kesimpulan berisi kumpulan hasil dari setiap tahap yang dilalui dalam 

AROPT, mulai dari inisiasi, penilaian risiko, dan pengelolaan risiko.  

 

4.5 Daftar Pustaka 

Seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan AROPT dicantumkan 

pada bagian akhir dari AROPT. Referensi tersebut dapat berasal dari jurnal 

ilmiah, buku, laporan, atau bentuk sumber informasi lainnya, termasuk 

informasi yang berasal dari sumber dalam jaringan (online). Khusus untuk 

informasi yang berasal dari komunikasi dengan pakar, maka tidak 

dicantumkan dalam daftar pustaka, tetapi tetap dicantumkan setelah kalimat 

dalam batang tubuh, contohnya: [kalimat] (Tjitrosoedirdjo, komunikasi pribadi 

2022). Tatacara pencantuman daftar pustaka mengacu pada pengaturan 

daftar pustaka AROPT berdasarkan media pembawa (BAB IV, hal 62). 
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BAB V 

DOKUMENTASI 

 

AROPT kelompok gulma perlu didokumentasikan secara memadai dalam bentuk 

salinan cetak maupun salinan eletronik. Dokumentasi ini perlu karena sewaktu-

waktu dapat diperlukan kembali, baik dalam rangka peninjauan ulang, terjadi 

permasalahan dalam pelaksanaanya, atau untuk kepentingan terkait lainnya. 

Hasil AROPT kelompok gulma sebagai kontaminan pada media pembawa 

digunakan sebagai bahan penetapan persyaratan karantina tumbuhan terhadap 

pemasukan suatu media pembawa ke dalam wilayah Indonesia. Dalam hal ini, 

naskah AROPT kelompok gulma dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari dokumen AROPT berdasarkan media pembawa.  

Terhadap hasil AROPT tumbuhan yang dimasukkan secara sengaja dan 

berpotensi sebagai gulma ke dalam wilayah Indonesia, disusun menjadi 

dokumen tersendiri. Dokumen tersebut menjadi dasar dalam penetapan suatu 

tumbuhan gulma menjadi OPTK.  
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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.  

Komunikasi risiko dapat dilakukan sebelum, pada saat berlangsung, maupun 

pada akhir proses penyusunan AROPT. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

pemahaman yang umum berkaitan dengan risiko OPT dan menetapkan opsi 

pengelolaan risiko yang dapat dipercaya (credible).  
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Lampiran 1. Contoh sampul draf AROPT gulma 

DRAF 

ANALISIS RISIKO ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN 

UNTUK 

Andropogon virgninicus L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

1. [Nama penyusun 1] [jabatan fungsional] 

2. [Nama penyusun 2] [jabatan fungsional] 

 

 

 

 

 

 

PUSAT KARANTINA TUMBUHAN DAN KEAMANAN HAYATI NABATI 

BADAN KARANTINA PERTANIAN 

[tahun draf AROPT dibahas] 
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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 Penilaian risiko kemungkinan masuk untuk Rhaponticum 

repens  

Kode Pernyataan Jawaban Skor Alasan ilmiah (referensi) 

2.  Gulma sudah terdapat di 

wilayah Indonesia (y=1, t 

= 0, berhenti jika ya) 

t 0 R. repens berasal dari barat 

daya dan Asia Tengah, Rusia, 

Mongolia dan Cina barat 

(USDA-ARS, 2003).  

2. Gulma masuk sebagai 

kontaminan 

   

2a. Gulma bersifat 

kontaminan pada bahan 

perbanyakan tanaman 

kecuali biji (true seeds)  

(y = 0.4, t = 0, ?=0) 

y 0.4 R. repens dapat terbawa 

bagian vegetatif tanaman 

yang di introduksi  (CABI 

2022) 

 

2b. Gulma mengkontaminasi 

benih berbentuk biji (true 

seeds)  

(y= 0.4, t = 0, ? = 0) 

y 0.4  Introduksi R. repens yang 

tidak disengaja telah terjadi 

pada benih biji-bijian yang 

terkontaminasi (Zouhar, 

2001)  

 Terintersepsi pada biji 

alfalfa yang dimasukan ke 

wilayah USA 

2c. Gulma dapat 

mengkontaminasi air 

pemberat (ballast water)  

(y = 0.4, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak ada informasi  

2d. Gulma dapat menjadi 

kontaminan tumbuhan 

akuarium atau benda 

terkait lainnya  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak ada informasi  

2e. Gulma dapat 

mengkontaminasi bahan 

lansekap impor (y = 0.2, 

t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak ada informasi 
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2f. Gulma dapat menjadi 

kontaminan pada 

kontainer, pembungkus, 

peralatan, alat angkut, 

ataupun produk non-

pertanian lainnya  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

y 0.2 Gulma dapat menjadi 

kontaminan pada kendaraan 

pertanian;mesin pemeliharaan 

jalan (CABI 2022). 

2g. Gulma dapat menjadi 

kontaminan pada 

komoditas yang 

dilalulintaskan  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0 

y 0.1 gulma berpotensi menjadi 

kontaminan komoditas yang 

dilalulintaskan terutama 

komoditas serealia 

3. Gulma dapat disebarkan 

secara alami ke wilayah 

Indonesia  

(y= 0.6, t = 0, ? = 0) 

t 0 Biji gulma dapat disebarkan 

oleh angin secara lokal,tetapi  

Jarak dari daerah penyebaran 

ke Indonesia sangatlah jauh 

 

Nilai total kemungkinan masuk  1.1   
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Lampiran 4. Contoh Penilaian risiko kemungkinan menetap dan menyebar untuk 

Rhaponticum repens  

 

Kode Pernyataan Jawaban Skor Alasan ilmiah (referensi) 

1. Status menetap dan 

menyebarnya tumbuhan 

di luar habitat alaminya:  

(a) terintroduksi di tempat 

lain 75 tahun yang lalu 

namun tidak lolos;  

(b) terintroduksi <75 

tahun yang lalu namun 

tidak lolos;  

(c) tidak pernah 

berpindah melampaui 

habitat alaminya;  

(d) lolos/casual;  

(e) ternaturalisasi;  

(f) invasif; (?) tidak 

diketahui 

(a = -5, b = -2, c = 0,  

d = 0, e = 2, f = 5, ? = 0) 

f 5 R. repens masuk ke Kanada 

sebagai kontaminan benih 

lucerne Turkestan pada awal 

1900-an; itu tiba di California, 

AS pada sekitar tahun 1910 

sebagai kontaminan benih 

lucerne Turkestan atau 

mungkin benih gula bit. 

Benih tanaman yang 

terkontaminasi kemungkinan 

besar bertanggung jawab 

atas penyebarannya ke 

seluruh dunia (Groh, 1940; 

Watson, 1980; Maddox et al., 

1985 dalam CABI 2022). 

R. repens adalah tanaman 

invasif yang telah terdaftar 

sebagai gulma berbahaya di 

Arizona dan New Mexico. 

Di Negara Bagian 

Washington, AS, spesies 

indikator untuk lokasi yang 

rentan terhadap invasi R. 

repens adalah Elymus 

cinereus [Leymus cinereus] 

terjadi di 75% lokasi yang 

diserang oleh R. repens 

(Watson, 1980; Roche dan 

Roche, 1991). 

2.        Sangat terdomestikasi (y 

=-3, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak didomestikasi  

3.         Terdapat spesies dalam t 0 Tidak ada informasi 
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satu genus yang 

dipertimbangkan sebagai 

gulma penting (y = 1, t = 

0, ? = 0) 

4.         Tahan terhadap naungan 

pada beberapa tahap 

siklus kehidupan  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 knapweed Rusia tidak akan 

bersaing dengan baik di 

bawah kanopi yang rapat, 

dan lebih cocok untuk area 

terbuka (Carpenter et al. 

2013). 

5.         Merupakan tumbuhan 

merambat atau 

memanjat; atau 

membentuk rumpun yang 

lebat  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tumbuhan tidak merambat 

dan memanjat 

6.         Membentuk semak, 

hamparan atau populasi 

yang padat  

(y = 2, t = 0, ? = 0) 

y 2 R. repens adalah tumbuhan 

herba berbunga yang 

invasive hidup menahun 

yang sering membentuk 

koloni monotip yang padat 

dari akar horizontal yang 

menyebar luas 

7.         Merupakan tumbuhan 

akuatik  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak merupakan tumbuhan 

akuatik  

8.         Merupakan rumput 

(Poaceae)  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Merupakan  tumbuhan 

berdaun lebar dari famili 

Asteraceae 

 

9.         Merupakan tumbuhan 

berkayu penambat 

nitrogen  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Bukan merupakan tumbuhan 

berkayu penambat nitrogen. 

10.         Memproduksi biji atau 

spora yang viabel secara 

alami 

y 1 Acrooptilon repens 

tampaknya tidak 

berkembang biak secara 
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(y = 1, t = -1, ? = 0) ekstensif dari biji tetapi satu 

tanaman  dapat 

menghasilkan 1.200 biji per 

tahun. Benih knapweed 

Rusia berkecambah pada 

kisaran suhu yang luas, 

dengan perkecambahan 

optimal terjadi pada 20-30°C.  

11.      Self-fertilisation atau 

apomiksis  

(y = 1, t = -1, ? = 0) 

y 1 Pembuahan dapat terjadi 

dengan penyerbukan sendiri 

/Self fertilisation.   

(CAL-IPC,2004 

12.       Memerlukan penyerbuk 

spesialis/ khusus yang 

tidak terdapat di PRA 

area (y = -1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak memerlukan 

penyerbuk khusus karena 

bunga diserbuki  oleh 

serangga secara umum 

(CABI 2022) 

 

13.       

Waktu generasi 

minimum:  

(a) kurang dari 1 tahun 

dengan beberapa 

generasi setiap tahun; (b) 

1 tahun, biasanya 

tahunan;  

(c) 2 atau 3 tahun;  

(d) lebih dari 3 tahun; 

atau  

(?) tidak diketahui  

(a = 2, b = 1, c = 0,  

d = -1, ? = 0) 

b 1 Waktu generasi minimum 

kurang dari 2 tahun. R. 

repens merupakan tanaman 

perenial, dengan 1 siklus 

hidup dalam1 tahun, 

berbunga dari juni s/d 

september.  (referensi… 

 

 

14.       Produksi biji melimpah (y 

= 1, t = -1, ? = 0) 

y 1 satu tanaman  dapat 

menghasilkan 1.200 biji per 

tahun. 

15.       Propagul cenderung 

tersebar secara tidak 

sengaja oleh aktivitas 

manusia  

y 1 propagul dapat menempel 

pada bagian bawah 

kendaraan off-road dan 

peralatan pemeliharaan 
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(y = 1, t = -1, ? = 0) jalan. 

16. Propagul tersebar secara 

sengaja oleh aktivitas 

manusia  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak ada informasi 

tumbuhan ini dijadikan 

tanaman hias  

17. Propagul sebagai bahan 

kontaminan atau terbawa 

pada produk pertanian, 

kehutanan, atau 

hortikultura  

(y = 2, t = -1, ? = 0) 

y 2 R. repens masuk ke Kanada 

sebagai kontaminan benih 

lucerne Turkestan pada awal 

1900-an; itu tiba di California, 

AS pada sekitar tahun 1910 

sebagai kontaminan benih 

lucerne Turkestan atau 

mungkin benih gula bit (CABI 

2022). 

18. Jumlah agens penyebar 

alami pada nomor 18a 

sampai nomor 18e  

(tidak ada agens = -4, 

satu agens = -2, dua 

agens = 0, tiga agens = 

2, empat atau lima agens 

= 4) 

 4   

18a. Propagul disebarkan oleh 

angin (y, t, atau ?) 

y  Biji disebarkan oleh angin 

secara terbatas (CABI 2022). 

 

18b. Propagul tersebar oleh 

air  

(y, t, atau ?) 

y  ada informasi propagule 

tersear melalui irigasi air 

18c.     Propagul disebarkan oleh 

burung  

(y, t, atau ?) 

y  Burung dan hewan pengerat 

memakan biji R. repens dan 

dapat memindahkannya ke 

lokasi baru (Roche et al., 

1986). 

18d.    Propagul disebarkan oleh 

hewan lain (secara 

eksternal)  

(y, t, atau ?) 

?  Tidak ada informasi 
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18e.     Propagul tersebar oleh 

hewan lain (secara 

internal)  

(y, t, atau ?) 

y  hewan pengerat memakan 

biji R. repens dan dapat 

memindahkannya ke lokasi 

baru (Roche et al., 1986). 

19. Tumbuhan mampu 

membentuk seed bank 

(atau propagul lain) (>1 

tahun)  

(y = 1, t = -1, ? = 0) 

y 1 Watson (1980) [1] dan 

Maddox et al. (1995) [8] 

melaporkan bahwa benih 

knapweed Rusia tetap 

bertahan selama 2-3 tahun. 

Namun dalam sebuah 

percobaan, Selleck (1964) 

berhasil berkecambah dari 

biji yang berumur hingga 8 

tahun 

20. Tumbuhan toleran atau 

diuntungkan dari mutilasi, 

kultivasi, atau api  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

y 1 Pembakaran sebagai metode 

kontrol tunggal tidak 

dianjurkan. Tanaman baru 

dari akar cepat diproduksi 

setelah kebakaran, 

yang sering mengarah pada 

peningkatan dominasi oleh 

tumbuhan ini (USDA 2017) 

21. Tumbuhan memiliki 

ketahanan terhadap 

aplikasi beberapa 

herbisida atau 

menunjukkan potensi 

untuk memperoleh 

resistensi herbisida  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

? 0 Tidak ada informasi  

22. Tumbuhan sesuai 

dengan iklim tropis  

(y = 2, t = 0, ? = 0) 

t 0 Menyebar di daerah beriklim 

sub tropis  (CABI 2022) 

23. Kesesuaian iklim luas 

(kemampuan beradaptasi 

terhadap lingkungan)  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Belum terdapat laporan R. 

repens hidup di iklim tropis.  

https://wiki.bugwood.org/Rhaponticum_repens#cite_note-wat80-1
https://wiki.bugwood.org/Rhaponticum_repens#cite_note-mad-8
https://wiki.bugwood.org/Rhaponticum_repens#cite_note-mad-8
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24. Mempunyai duri (spine), 

onak (thorns), atau buah 

berkait (burrs)  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak memiliki duri, onak 

maupun buah berkait 

25. Tidak dimakan oleh 

hewan herbivora  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

y 1 R. repens dimakan oleh kuda 

tetapi dapat menyebabkan 

keracunan 

26. Tumbuh di tanah masam 

dan miskin unsur hara  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

y 1 R. repens mentolerir tanah 

salin dan berbagai kondisi 

tanah, tetapi lebih menyukai 

tanah alkalin bertekstur 

halus, kandungan liat tinggi 

CABI 2022).  

27. Geofita  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tumbuhan yang bukan 

termasuk ke dalam kelompok 

geofita.  

28. Peristiwa kegagalan 

reproduksi substansial di 

daerah sebaran aslinya  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak ada informasi 

kegagalan reproduksi 

subtansial di daerah sebaran 

aslinya.  

29. Hibridisasi secara 

alamiah  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak ada informasi terjadi 

hibridisasi alamiah 

30. Reproduksi dengan 

propagasi vegetatif  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

y 1 Reproduksi R.repens  yang 

dominan adalah dengan 

propogasi vegetatif. 

31. Musuh alami yang efektif 

tersedia di Indonesia  

(y = 1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak ada informasi  

Nilai total kemungkinan menetap 

dan menyebar 

 23  

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

Lampiran 5. Contoh Penilaian risiko dampak kerugian untuk Rhaponticum  

repens  

 

Kode Pernyataan Jawaban Skor Alasan ilmiah (referensi) 

1. Tumbuhan alelopatik  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

y 

 

0.1 R.  repens telah ditemukan 

memiliki efek alelopati yang 

menghambat pertumbuhan 

tanaman dan tanaman 

lainnya. R. repens 

mengandung beberapa 

senyawa polyacetylene di 

akarnya. Studi telah 

menunjukkan setidaknya 

satu dari senyawa ini 

menjadi inhibitor alelopati. 

Pemeriksaan tanah di 

sekitar akar  R repens  

mengungkapkan adanya 

inhibitor dalam konsentrasi 

yang cukup untuk memiliki 

efek yang cukup besar 

pada komunitas tanaman di 

sekitarnya. Ketika 

polyacetylenes hadir di 

tanah pada tingkat hanya 4 

bagian per juta, panjang 

akar alfalfa. Rumput 

lumbung, dan millet merah 

berkurang 30% (Carpenter 

et.al. 2013).   

2. Tumbuhan parasitik dan 

memiliki inang potensial 

di PRA area  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

t 0 Tidak ditemukan bukti bahwa 

R.repens adalah parasit dan 

bukan termasuk famili yang 

diketahui merupakan 

tumbuhan parasit. 
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3. Tumbuhan dapat 

mengubah proses dan 

parameter ekosistem  

(y = 0.4, t = 0, ? = 0) 

y 0.4 Infestasi R repens 

meningkatkan jumlah seng 

yang tersedia secara hayati 

di dalam tanah (Morris et al. 

2006). Spesies ini bisa 

sangat agresif, mengurangi 

ketersediaan kelembaban 

dan nutrisi tanah (Watson 

1980, Kravchenko 2009). 

4. Tumbuhan dapat 

mengubah struktur 

habitat  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

y 0.2 R repens  menyerang 

komunitas padang rumput 

dan semak belukar yang 

terganggu, serta hutan 

riparian. Contoh dari 

beberapa spesies rumput 

menahun yang biasanya 

disingkirkan oleh R repens  

fescue kasar ( Festuca 

scabrella ), Idaho fescue ( 

Festuca idahoensis ), rumput 

gandum bluebunch ( 

Agropyron spicatum ), 

rumput jarum barat ( Stipa 

occidentalis ), dan rumput 

jarum Richardson ( Stipa 

richardsonii ) (Rice et al. 

1992).  

5. Tumbuhan dapat 

mengubah keragaman 

spesies  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

y 0.2 Tumbuhan ini dapat 

membentuk monokultur 

ekstensif menggantikan 

spesies tanaman lain yang  

menekan pertumbuhan 

vegetasi sekitarnya melalui 

produksi bahan kimia 

alelopati dan persaingan 

untuk kelembaban dan nutrisi 

(Watson 1980, Carpenter 
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dan Murray 1999, Zouhar 

2001). 

6. Tumbuhan kemungkinan 

mempengaruhi spesies 

yang dilindungi atau 

terancam punah  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

? 0 Tidak ada informasi  

7. Tumbuhan kemungkinan 

mempengaruhi 

ekoregion di Indonesia 

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

y 0.1 R repens menyerang 

komunitas padang rumput 

dan semak belukar yang 

terganggu, serta hutan 

riparian (Rice 1992). 

Sehingga berpotensi 

kemungkinan mempengaruhi 

padang rumput 

penggembalaan ternak di 

kawasan NTT dan daerah 

lainnya.  

8. Status tumbuhan dalam 

sistem alami. Pilih salah 

satu:  

(a) bukan gulma;  

(b) gulma tetapi tidak 

ada bukti pengendalian; 

(c) gulma dan bukti 

upaya pengendaliannya  

(a = 0, b = 0.2, c = 0.6,  

? = 0) 

c 0.6 Populasi R repens cukup 

sulit dikendalikan setelah 

terbentuk. Pencegahan, 

deteksi dini, dan 

pemberantasan adalah alat 

manajemen terbaik untuk 

mengendalikan gulma 

berbahaya ini  (USDA 2017). 

9. Berdampak negatif pada 

properti pribadi, 

keselamatan manusia 

atau infrastruktur publik 

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

y 0.1 Dapat mudah menyerang 

padang rumput, lahan irigasi, 

drainase, dapat mengurangi 

ketersediaan hijauan pakan 

ternak (USDA 2017).  

10. Tumbuhan mengubah 

atau membatasi 

penggunaan untuk 

rekreasi di suatu daerah 

y 0.1 Di tegakan padat, R repens 

berkembang menjadi hampir 

monokultur karena 

kemampuannya untuk 
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(y = 0.1, t = 0, ? = 0) bersaing dengan vegetasi 

asli. Monokultur semacam itu 

dapat berkontribusi pada 

berkurangnya keberadaan 

dan penurunan 

keanekaragaman spesies 

flora maupun fauna yang 

akan mengubah dan 

membatasi penggunaan 

untuk rekreasi di suatu 

daerah.  

11. Tumbuhan memberikan 

pengaruh pada tanaman 

hias dan vegetasi (y = 

0.1, t = 0, ? = 0) 

y 0.1 Tumbuhan ini dapat 

membentuk monokultur 

ekstensif menggantikan 

spesies tanaman lain yang  

menekan pertumbuhan 

vegetasi sekitarnya melalui 

produksi bahan kimia 

alelopati dan persaingan 

untuk kelembaban dan nutrisi 

(Watson 1980, Carpenter 

dan Murray 1999, Zouhar 

2001). 

12. Status tumbuhan dalam 

sistem antropogenik. 

Pilih salah satu:  

(a) bukan gulma;  

(b) gulma tetapi tidak 

ada bukti pengendalian;  

(c) gulma dan terdapat 

bukti dari upaya 

pengendalian  

(a = 0, b = 0.1, c = 0.4,  

? = 0) 

c 

 

0.4 Di Amerika ada upaya 

pengendalian (USDA 2017).  



 

78 

 

13. Tumbuhan dapat 

mengurangi hasil panen 

atau komoditas  

(y = 0.4, t = 0, ? = 0) 

y 0.4 Di lahan pertanian, R. repens 

telah menyebabkan 

penurunan serius dalam hasil 

panen, nilai tanaman, dan 

bahkan mungkin 

mendevaluasi tanah itu 

sendiri secara signifikan. 

Kepadatan pucuk 11-64 

pucuk/m 2 telah menurunkan 

hasil gabah sebesar 28-75%. 

[1] Kepadatan pucuk 19, 32, 

dan 65 pucuk/m 2 telah 

menurunkan bobot segar 

hasil jagung masing-masing 

sebesar 64, 73, dan 88%. [1] 

14. Tumbuhan dapat 

menurunkan nilai 

komoditas  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

? 0  

15. Tumbuhan berdampak 

atau kemungkinan 

berdampak pada 

perdagangan  

(y = 0.2, t = 0, ? = 0) 

y 0.2 Merupakan Quarantine pest 

beberapa negara (EPPO 

2022).  

16. Tumbuhan 

mempengaruhi kualitas 

atau ketersediaan irigasi 

atau sangat bersaing 

dengan tanaman untuk 

mendapatkan air  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

y 0.1 Dapat menginfestasi lahan 

irigasi dan drainase serta 

bersaing persaingan untuk 

kelembaban dengan 

tanaman lain (USDA 2017). 

 

17. Tumbuhan beracun bagi 

hewan  

(y = 0.1, t = 0, ? = 0) 

y 0.1 Knapweed ini beracun bagi 

ternak (terutama kuda), dan 

keberadaannya mengurangi 

ketersediaan hijauan (USDA 

2017) 

https://wiki.bugwood.org/Rhaponticum_repens#cite_note-wat80-1
https://wiki.bugwood.org/Rhaponticum_repens#cite_note-wat80-1
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18. Menyebabkan alergi 

atau beracun bagi 

manusia  (y = 1, t = 0) 

t 0 Tidak ada informasi  

19. Status tumbuhan dalam 

sistem produksi. Pilih 

salah satu:  

(a) bukan gulma;  

(b) gulma tetapi tidak 

ada bukti pengendalian;  

(c) gulma dan terdapat 

bukti pengendaliannya  

(a = 0, b = 0.2, c = 0.6,  

? = 0) 

c 0.6 R. repens adalah tanaman 

invasif yang telah terdaftar 

sebagai gulma berbahaya di 

Arizona dan New Mexico 

(USDA 2017). R. repens 

ditetapkan sebagai gulma 

berbahaya dalam Federal 

Seeds Act of Canada pada 

tahun 1967 

20. Inang bagi hama atau 

penyakit yang dikenal 

(y = 1, t = 0) 

t 0 R. repens merupakan  

inang dari Alternaria spp. 

dan Sclerotinia 

sclerotiorum, yang 

merupakan penyakit 

tanaman yang dikenal 

(CABI 2022). 

Nilai total kemungkinan dampak 

kerugian 

 3.7   

 

 


