4.

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1977 tentang
Pengesahan International Plant Protection Convention
1951 juncto Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1990;
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 24);

5.

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6.

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 339);

7.

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

8.

Keputusan Presiden Nomor 20/TPA Tahun 2019 tentang
Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan
Kementerian Pertanian;

9.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/
OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan
Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina
dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita
Negara Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 20 Tahun 2019
tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat
Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit
Hewan
Karantina
dan
Organisme
Pengganggu
Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 398);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 43/Permentan/
OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian
Pertanian
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/
KR.010/7/2018
tentang Perubahan
Kedua
Atas
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/
OT.140/12/2011
tentang
Jenis-Jenis
Organisme
Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 954);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA
PERTANIAN
NOMOR : 1593/KPTS/KR.020/K/7/2019
TENTANG
PEDOMAN PEMANTAUAN ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA
(OPTK)

PEDOMAN PEMANTAUAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN KARANTINA (OPTK)

I.

A.

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
merupakan pemantauan yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan
dan/atau penyebaran OPTK di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
Pemantauan OPTK terdiri dari Pemantauan umum dan Pemantauan
khusus. Pemantauan umum merupakan suatu proses pengumpulan
informasi OPTK yang diperoleh dengan melakukan kajian literatur dari
berbagai sumber, diantaranya laporan instansi pemerintah, jurnal
penelitian maupun laporan hasil-hasil pemantauan yang pernah
dilakukan sebelumnya. Sedangkan pemantauan khusus merupakan
suatu prosesuntuk memperoleh informasi OPTK tertentu dengan cara
melakukan pengamatan langsung ke lokasi dalam waktu tertentu.
Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk
pelaksanaan Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT),
serta sebagai bahan penyusunan daftar jenis OPTK.
Pemantauan OPTK dikategorikan sebagai kegiatan formal karena
diamanahkan di dalam peraturan perundang-undangan nasional serta
ketentuan internasional dalam bentuk ISPMs. Agar pemantauan dapat
dilaksanakan secara efektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara
formal dan keilmuan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan
Karantina Pertanian tentang Pedoman Pemantauan OPTK.

B.

Maksud dan Tujuan
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan Petugas Karantina Tumbuhan
dalam melaksanakan kegiatan pemantauan OPTK.
Pedoman ini bertujuan agar pelaksanaan pemantauan OPTK dapat
berjalan efektif dan efisien.

C.

Ruang Lingkup
(1) Pemantauan Umum; dan
(2) Pemantauan Khusus.

D.

Pengertian
(1)

Karantina Tumbuhan adalah tindakan sebagai upaya pencegahan
masuk dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan dari luar
negeri dan dari suatu Area ke Area lain di dalam negeri atau
keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2)

Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT
adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu
kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan.

(3)

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya
disingkat OPTK adalah semua OPT yang telah ditetapkan oleh
Menteri untuk dicegah masuknya ke dalam dan tersebarnya di dalam
wilayah negara Republik Indonesia.

(4)

Pemantauan OPTK adalah pemantauan yang dilakukan untuk
mengetahui keberadaan dan/atau penyebaran OPTK di dalam
wilayah negara Republik Indonesia.

(5)

Pemantauan Umum adalah suatu proses pengumpulan informasi
tentang OPTK yang menjadi perhatian di suatu area yang diperoleh
dari berbagai sumber.

(6)

Pemantauan Khusus adalah prosedur kegiatan yang dilaksanakan
oleh Badan Karantina Pertanian untuk memperoleh informasi
tentang OPTK sasaran pada lokasi tertentu di suatu area selama
kurun waktu tertentu.

(7)

Petugas Karantina Tumbuhan adalah pegawai negeri tertentu yang
diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina tumbuhan.

(8)

Tindak darurat (emergency action) karantina tumbuhan yang
selanjutnya disebut tindak darurat karantina adalah tindakan
karantina yang dilakukan pada situasi yang tidak diinginkan
(misalnya: ditemukan OPTK pada luasan serangan yang dapat
dikendalikan).

(9)

Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang selanjutnya
disingkat UPT-KP adalah Unit Pelaksana Teknis Lingkungan Badan
Karantina Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

II.
A.

PEMANTAUAN UMUM

Umum
(1)

Tujuan pemantauan umum untuk mendapatkan informasi terkait
keberadaan dan sebaran OPTK di wilayah Republik Indonesia.
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(2)

Informasi dapat diperoleh dari instansi pemerintah, lembaga
penelitian, perguruan tinggi, masyarakat profesi, produsen, hasil
konsultasi, lembaga internasional serta masyarakat umum. Bentuk
informasi dapat berupa jurnal ilmiah, laporan, data yang tidak
dipublikasikan dan informasi daring. Informasi suatu OPTK juga
dapat diperoleh dari negara yang menjadi sebarannya, sehingga
perlu dilakukan komunikasi dengan National Plant Protection
Organization (NPPO) negara terkait ataupun memperolehnya melalui
sumber lain yang dapat dipercaya, seperti:
a. Publikasi NPPO atau Regional Plant Protection Organization
(RPPO).
b. Jurnal ilmiah.
c.
Rekaman resmi dari tahun sebelumnya (official historical record).
d. Laporan teknis, publikasi workshop, publikasi lokal Media
cetak/ elektronik.
e.
Komunikasi pribadi.
Data Pemantauan Umum dapat menjadi sumber informasi yang
efektif bagi Badan Karantina Pertanian untuk menentukan kebijakan
pemantauan khusus, misalnya dapat memberikan informasi secara
akurat untuk menentukan status OPTK di suatu daerah atau lokasi.

B.

Tatacara Pemantauan Umum
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina
Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati membentuk dan
menetapkan Tim Pemantauan Umum.
Tim pemantauan umum bertugas mengumpulkan dan mengolah
informasi terkait keberadaan dan sebaran OPTK di wilayah Indonesia
sebagai bahan Pembahasan Pemantauan Umum.
Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina
Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati menyelenggarakanRapat
Pembahasan Pemantauan Umum untuk melakukan verifikasi,
validasi, dan analisis terhadap informasi yang telah disiapkan oleh
Tim Pemantauan Umum.
Rapat Pembahasan Pemantauan Umum dilaksanakan oleh
tim
pemantauan umum dan dapat dihadiri oleh anggota National Plant
Protection Organization (NPPO) serta ahli Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT) dari Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan
Tinggi.
Hasil rapat pembahasan disampaikan oleh Tim kepada Kepala Badan
Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan
Keamanan Hayati Nabati.
Berdasarkan hasil rapat pembahasan Kepala Badan Karantina
Pertanian memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pemantauan
khusus.
Arahan kebijakan pelaksanaan pemantauan khusus paling kurang
memuat jenis OPTK, jenis tanaman inang dan/atau komoditas, serta
UPT-KP dan wilayah pemantauannya.
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III.
A.

PEMANTAUAN KHUSUS

Umum
(1)

Pemantauan khusus dilakukan untuk memastikan/mengkonfirmasi
keberadaan dan sebaran OPTK pada tanaman inang dan/atau
komoditas di wilayah pemantauan.

(2)

Pemantauan khusus dilaksanakan oleh Petugas Karantina
Tumbuhan di UPT-KP sesuai dengan wilayah pemantauan.
Pelaksanaan pemantauan khusus dapat berupa:
a. Pemantauan batas sebaran (delimiting survey).
Pemantauan
batas
sebaran
merupakan
survei
yang
dilaksanakan untuk menentukan batas dari suatu area yang
diperkirakan telah terinfestasi atau bebas dari suatu spesies
OPTK.

(3)

b.

(4)

B.

Pemantauan deteksi (detection survey).
Pemantauan deteksi merupakan survei yang dilaksanakan di
suatu area untuk mengetahui apakah OPTK ada di area
tersebut.
Selain Pemantauan khusus sebagaimana dimaksud pada angka (3),
dalam hal tertentu Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan
Keamanan Hayati Nabati atas nama Kepala Badan Karantina
Pertanian dapat menugaskan Tim untuk melakukan pemantauan
khusus dengan alasan verifikasi OPTK, laporan terjadi wabah OPTK,
dan laporan OPT baru.

Tatacara Pemantauan Khusus
(1)

(2)

Umum
a. Kepala UPT-KP menetapkan tim pelaksana pemantauan khusus
dalam bentuk surat keputusan yang beranggotakan Petugas
Karantina Tumbuhan.
b. Tim pemantauan khusus bertugas melakukan perencanaan,
persiapan, pelaksanaan pemantauan, analisis data, dan
pelaporan.
Perencanaan
Perencanaan meliputi tahapan penting dalam penyelenggaraan
pemantauan OPTK. Jika proses perencanaan dilakukan dengan baik,
maka kekurangan atau kelemahan dapat diketahui pada tahap ini,
dan tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum pemantauan
dilaksanakan. Kegiatan perencanaan ini sebagai dasar penyusunan
Petunjuk Teknis pelaksanaan pemantauan OPTK oleh UPT-KP.
Tahapan Perencanaan meliputi:
a.

Penentuan Judul
Setiap jenis pemantauan menggunakan judul yang disesuaikan
dengan tujuan pemantauan. Sedangkan judul pemantauan yang
akan dilaksanakan oleh UPT lingkup Badan Karantina Pertanian
agar mengacu pada judul yang sudah baku sebagaimana tertera
pada usulan kegiatan yang tertuang dalam DIPA.
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b.

Penentuan Tujuan Pemantauan
Pemantauan OPTK bertujuan:
1. sebagai bahan penyusunan daftar OPTK, jenis-jenis
tanaman inang,dan daerah sebarannya;
2. untuk mendeteksi secara dini jika terjadi introduksi OPTK
atau OPT baru;
3. untuk mengetahui batas-batas penyebaran OPTK setelah
terjadi introduksi;
4. untuk memonitor hasil pelaksanaan eradikasi.

c.

Penentuan Sasaran Pemantauan
1. komoditas yang telah dimasukkan dari luar negeri
termasuk yang telah diantarareakan;
2. komoditas unggulan daerah sebagai inang OPTK;
3. komoditas terkait temuan OPTK hasil pemantauan tahun
sebelumnya;
4. komoditas terkait notifikasi yang disampaikan oleh negara
tujuan ekspor;
5. komoditas terkaitlaporan adanya temuan OPTK/OPT baru
dari instansi terkait.

d.

Penelaahan Rencana Pemantauan
1. agar pemantauan dapat memberikan hasil yang maksimal
sebaiknya dilakukan penelaahan terhadap pemantauan
sejenis yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal tersebut
bertujuan untuk melakukan sinkronisasi, baik yang
berhubungan dengan target pemantauan, tanaman inang
dan lokasi.
2. pemantauan yang ada hubungannya dengan fasilitasi
perdagangan internasional maka keterlibatan seluruh
anggota NPPO perlu dipertimbangkan.

e.

Pemilihan Lokasi dan Wilayah Pemantauan
1. menentukan beberapa kabupaten yang akan dipantau
dalam satu wilayah pemantauan UPT-KP;
2. menentukan satu atau beberapa kecamatan di suatu
kabupaten;
3. menentukan
tempat
dimana
pemantauan
dapat
dilaksanakan, seperti: hamparan pertanian, pergudangan,
areal hutan atau kumpulan pertanaman;
4. menentukan “lokasi pengambilan sampel” pada masingmasing lokasi, meliputi: kuadran, individu tanaman, jalan
setapak (transects), pepohonan di mana perangkap feromon
dipasang, atau pada baris tanaman.
5. memilih ”titik pengambilan sampel” pada suatu lokasi
pengambilan sampel, misalnya, memilih 20 pohon pepaya
dalam suatu kebun lokasi pengambilan sampel dan
mengumpulkan tiga buah per pohon. Pada kondisi tertentu
dimana
OPTK/OPT
baru
diperoleh
dengan
cara
menggunakan perangkap atau feromon, maka titik
pengambilan sampel sama dengan lokasi pengambilan
sampel.
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Data yang diperoleh dalam kegiatan pemantauan harus
akurat sehingga
dapatmenggambarkan kondisi yang
sebenarnya. Untuk hal tersebut, karakteristik tempat,
lokasi, lokasi pengambilan sampel, dan titik pengambilan
sampel harus jelas dan dideskripsikan dengan lengkap.
f.

(3)

Penentuan Waktu Pelaksanaan
1. Pemantauan akan memberikan hasil yang baik jika
dilakukan pada waktu yang tepat. Penentuan waktu yang
tepat disesuaikan dengan keberadaan OPTK dan pada
stadium yang dapat diidentifikasi.
2. Penentuan waktu pemantauan berdasarkan pertimbangan:
a) Karakteristik OPTK
1) Bioekologi OPTK.
2) Kemudahan mendeteksi OPTK (pada saat anaman
tumbuh atau setelah tanaman dipanen).
3) Rentang waktu
OPTK berasosiasi dengan
tanaman inang.
4) Kecepatan reproduksi dan penyebaran OPTK.
5) Kemampuan OPTK bertahan pada kondisi
ekstrim.
6) Waktu OPTK paling aktif.
7) Saat gejala serangan OPTK terlihat dengan jelas.
b) Karakteristik tanaman Inang
1) Fase tanaman inang yang paling disenangi OPTK.
2) Fase Perkembangan tanamanyang harus disurvei
sesuai dengan karakteristik OPTK, pada saat:
kecambah muncul/pertumbuhan awal.
fase vegetatif/periode munculnya tunastunas baru.
fase pembentukan bunga.
fase pembentukan buah.
fase perkembangan buah.
pasca panen.
c)
Faktor lain
1) Waktu tanam
2) Waktu panen
3) Waktu pelaksanaan program pengelolaan OPTK.
4) Iklim yang mempengaruhi kehidupan OPTK.
5) Aksesibilitas dan ketersediaan alat transportasi.
3. Apabila waktu terbaik untuk melakukan pemantauan
suatu OPTK sulit ditentukan maka penentuan waktu
pemantauan dapat mempertimbangkan perilaku OPTK
yang terkait dengan iklim dan ketersediaan tanaman inang.

Persiapan
a.

Perizinan dan Akses
Sebelum
pemantauan di suatu wilayah perlu dilakukan
pemberitahuan
kepada
pihak terkait.Pemantauan
baru
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pihak terkait
(pemilik, perusahaan, instansi, petani, dll).
Pengurusan izin (jika diperlukan) sebaiknya dilakukan jauh hari
sebelum pelaksanaan. Komunikasi lisan dengan pihak lain
perlu dan dapat dilakukan untuk memperoleh akses ke suatu
lokasi.
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b.

Alat dan Bahan
Sebelum pelaksanaan, setiap anggota tim harus mempersiapkan
dan memeriksa kembali alat-alat dan bahan-bahan yang
diperlukan. Alat dan Bahan yang diperlukan, antara lain:
1.

Kelengkapan pribadi
Topi.
Jas hujan.
Sepatu boots.
Lampu senter.
P3K untuk gangguan kesehatan ringan dan anti
racun.
Tools Kit.
Alat komunikasi.
Identitas diri (KTP).

2.

Pencatatan data
Ballpoint tahan air atau spidol permanen dan pensil
(HB, B, atau 2B).
Buku catatan lapangan.
Papan jalan.
Kertas tahan air (diperlukan saat hujan).

3.

Alat
-

pengumpul spesimen
Label penanda koleksi (gunakan kertas bebas asam).
Kantong spesimen plastik dan kertas.
Loup/lensa pembesar.
Kotak spesimen.
Alkohol pengawet (biasanya 70–90% etanol), dilengkapi
dengan tutup karet untuk mencegah kebocoran.
Tisu bebas serat.
Parafilm.
Tang/penjepit/pisau bedah.
Kamera.
Teropong.
Gunting pangkas.
Sekop.
GPS (dapat mencatat tanggal, waktu, dan lokasi).
Peta.
Kompas.
Kunci diagnostik (identifikasi, survei, skala intensitas
penyakit/OPT).
Pisau raut.
Sarung tangan dari bahan selain karet/sarung tangan
kebun.
Korek api.
Lilin.
Tisu basah disinfektan (untuk membersihkan alat dan
mencegah kontaminasi).
Sapu tangan besar/handuk.
Meteran gulung.
Cat semprot.
Pita dengan warna cerah.
Sekop.
Kantong plastik berbagai ukuran (kantong plastik/ziplock bags/ akan lebih mudah digunakan.
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-

Pisau.
Kotak karton.
Kotak es atau cool box.
Ember kecil (misalnya untuk membawa sampel tanah
dan tanaman bersamaan).
Botol vial.
Karet gelang/rubber band.
Label.
Lakban.
Selotip.
Dll.

4.

Tas survei
Tas sebaiknya terbuat dari bahan tahan air, kuat, tidak
terbuat dari kulit dan dilengkapi tali gendong. Tas
punggung
tidak
dianjurkan
karena
sulit
dalam
penggunaannya seperti memasukkan dan mengambil alat
atau bahan. Tas seyogyanya mempunyai satu atau dua
ruang besar yang terbagi ke dalam ruang-ruang kecil.

5.

Alat/bahan tambahan untuk survei di hutan
Palu, pahat atau kampak untuk mengambil sampel
kayu atau akar (pahat sepanjang 2,5 cm adalah
ukuran yang baik).
Cangkul kecil.
Gergaji (idealnya yang bisa dilipat) untuk memotong
spesimen menjadi ukuran yang diinginkan
Catatan: Kelengkapan dasar meliputi pisau yang dilengkapi
dengan mata pisau yang kuat dan tajam untuk
memotong kayu/kulit pohon, gergaji lipat,
gunting pemangkas, kantong plastik, balpoin
permanen, unit GPS, kamera digital, teropong,
kompas, dan buku catatan.

6.

Alat/bahan untuk spesimen gulma dan tumbuhan lain
yang belum diketahui
Botol semprot, digunakan apabila tumbuhan perlu
dijaga untuk tetap hidup.
Penjepit herbarium.
Kertas koran.
Papan lipat.
Gunting, isolasi, dan kantong plastik transparan.

7.

Alat/bahan untuk spesimen serangga
Jaring serangga.
Aspirator.
Umpan (bait) dan perangkap (trap).
Papan pengaturan (spreading board) dan jarum untuk
serangga.
Killing jar.
Kapas.

8.

Alat/bahan untuk patogen tumbuhan
Sekop untuk pengambilan sampel tanah (untuk
nematoda).
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c.

Silet atau pisau bedah untuk mengiris bagian
tanaman sakit.
Cawan petri.
Water agar medium.
Parafilm.
Botol koleksi.
Bahan pengering (CaCl2, silica gel, dll.).
Etanol/alkohol.

Konsolidasi dan Pembagian Tugas
Pemantauan yang baik selain didukung oleh perencanaan yang
memadai juga sangat ditentukan oleh kesiapan petugasnya.
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal maka tim sebaiknya
melakukan pertemuan untuk melakukan konsolidasi, tukar
menukar informasi dan pembekalan berkenaan dengan kegiatan
yang akan dilakukan sebelum pelaksanaan pemantauan.
Informasi OPTK dan tanaman inang yang menjadi sasaran
pemantauan harus dikenal dengan baik. Pengenalan bentuk
gejala atau kerusakan yang ditimbulkan serta wujud organisme
penyebabnya dalam gambar atau foto perlu disampaikan kepada
anggota tim.
Metode pengumpulan/koleksi, preservasi, penanganan dan
pengiriman spesimen
juga perlu didiskusikan dalam
pertemuan.
Peranan ketua tim sangat diperlukan dalam
menyebarkan informasi kepada seluruh anggota. Ketua tim juga
berperanan penting dalam membagi tugas dan tanggungjawab
kepada setiap anggota.

d.

Pemantauan Pendahuluan
Apabila dipandang perlu, tim atau anggota tim dapat melakukan
pemantauan pendahuluan ke lokasi yang telah direncanakan
walaupun kegiatan tersebut tidak dilakukan pada seluruh
lokasi. Dengan pemantauan pendahuluan maka gambaran
tentang kondisi lokasi dapat diketahui sehingga persiapan yang
lebih baik dapat dilakukan.
Keterbatasan biaya seringkali
menjadi kendala dan menyebabkan pemantauan pendahuluan
tidak dilakukan. Jika pemantauan pendahuluan tidak dapat
dilakukan, informasi kondisi lokasi dan data lain yang
diperlukan dapat diperoleh dari sumber lain, seperti dari
dinas/instansi pemerintah daerah setempat atau sumber
lainnya.

e.

Surat Tugas
Berdasarkan surat keputusan penetapan tim pelaksana
pemantauan, kepala UPT membuat Surat Tugas atau Surat
Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai dasar bagi tim dalam
melakukan pemantauan.
Tim sebaiknya juga membawa dokumen-dokumen lain yang
dianggap perlu, misalnya izin memasuki lokasi/wilayah tertentu
dan sebagainya.
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(4)

Pelaksanaan
a.

Metoda Pengumpulan Spesimen OPTK
1. Pengumpulan dan penanganan spesimen OPTK harus
dilakukan sebaik mungkin agar ciri-ciri khusus yang
digunakan dalam diagnosis tidak rusak atau hilang. Untuk
hal tersebut, metode yang digunakan harus disesuaikan
dengan jenis OPTK sasaran.
2. OPTK yang tergolong sebagai pathogen dikumpulkan
berdasarkan spesifikasi gejala dan organisme penyebabnya.
Kontaminasi antar specimen harus dihindarkan untuk
mencegah timbulnya kesalahan dalam diagnosis atau
identifikasi. Specimen serangga atau sejenisnya dapat
dikumpulkan
berdasarkan
ordo,
menurut
cara
penyimpanan atau menurut fase perkembangannya.
3. Apabila spesimen akan dikirimkan ke tempat lain,
sebaiknya pengambilan spesimen di lapangan lebih dari
satu. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menggantikan
spesimen yang hilang atau spesimen tidak dikembalikan
oleh instansi lain. Dengan demikian, spesimen kedua dapat
digunakan sebagai referensi di kemudian hari.
4. Sistem pemberian label harus diperhitungkan dengan baik
sehingga dapat mengakomodasi jumlah sampel yang
banyak.
5. Jenis-jenis alat yang akan digunakan untuk pengambilan,
pemeliharaan dan pengawetan spesimen perlu dipersiapkan
dengan baik.
6. Untuk menunjang kebenaran data hasil pemantauan
sekaligus sebagai pembanding maka diperlukan data-data
penunjang atau data sekunder. Data sekunder dapat
diperoleh dari hasil pemantauan yang pernah dilakukan
oleh dinas/instansi pemerintah daerah atau oleh institusi
lainnya.

b.

Penandaaan Lokasi dan Pengumpulan Data
1. Pemberian tanda pada lokasi pengambilan sampel sangat
dianjurkan meskipun pemantauan mungkin tidak lagi
dilakukan pada lokasi tersebut. Ketika spesimen atau hasil
pengamatan hilang atau rusak, penandaan lokasi akan
membantu untuk menemukan kembali lokasi dimana
sampel pernah diambil. Oleh sebab itu, pemberian tanda
sebaiknya menggunakan bahan yang tahan lama.
2. Penandaan
lokasi
pengambilan
sampel
dengan
menggunakan alat Global Position System (GPS).
3. Data yang perlu ditulis dalam buku catatan antara lain:
tanggal,
cuaca, lokasi, nama dan cara menghubungi
penduduk setempat yang turut membantu pelaksanaan
pemantauan, dan informasi lain yang dipandang perlu.
4. Setiap data sebaiknya dibuat beberapa rangkap sehingga
apabila terjadi kekeliruan, hilang dan sebagainya maka
dapat digunakan data cadangan.
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c.

Prosedur Pengambilan Spesimen
1.

Prosedur umum
a) Sterilisasikan semua peralatan dengan 70% v/v etanol
atau 0.5% v/v larutan kloroks sebelum dan setelah
pengambilan sampel.
b) Untuk pengambilan sampel akar, masukkan tanah
dan jaringan pangkal batang beserta sampel akar
apabila OPTK menyerang akar.
c)
Waktu antara pengambilan sampel dan pemrosesan
sampel untuk keperluan identifikasi sebaiknya tidak
terlalu lama.

2.

Pengambilan spesimen serangga dan tungau
a) Apabila
memungkinkan
dianjurkan
untuk
mengumpulkan sebanyak mungkin spesimen dari
semua stadium dan jenis kelamin.
b) Kumpulkan spesimen dan duplikatnya dalam keadaan
yang baik dan bersih, lengkap dengan anggota tubuh
seperti antena, sayap, dan tungkai.
c)
Apabila
menggunakan
alkohol
sebaiknya
menggunakan botol yang tahan bocor, misalnya
tabung film, botol vial atau tabung gelas dilengkapi
penutup.
d) Spesimen serangga berukuran kecil dan bertubuh
lunak (thrips, kutu daun, dan larva), serta tungau,
dapat ditempatkan ke dalam alkohol 70%.
e)
Untuk
mencegah
kebocoran
gunakan
perekat
tambahan pada tutup botol.
f)
Jangan memisahkan kutu putih atau kutu perisai dari
bagian tanaman inangnya karena dapat merusak
bagian alat mulut sehingga menyulitkan dalam
identifikasi. Untuk menghindari kerusakan, sebaiknya
bagian tanaman dipotong melingkari serangga dan
diawetkan dalam alkohol 70%.
g)
Serangga bertubuh besar dapat dimasukkan ke dalam
kotak serangga sementara (dari karton atau kayu) dan
masing-masing
telah
diberi
kertas
pelindung.
Serangga seperti kupu-kupu atau ngengat dapat
disimpan dalam kertas penjepit sementara.
h) Setiap spesimen atau kumpulan spesimen sejenis
sebaiknya dipasang label.
i)
Hindari
pengiriman
serangga
hidup.
Apabila
diperlukan, pengiriman serangga hidup dapat
dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3.

Pengambilan spesimen patogen (cendawan dan bakteri)
a) Spesimen cendawan atau bakteri sebaiknya diambil
dari gejala awal dan dipilih pada batas antara jaringan
tanaman yang sakit dengan yang sehat.
b) Spesimen patogen
akar diperoleh dengan cara
mengambil jaringan akar, pangkal batang dan tanah.
c)
Untuk mencegah kerusakan maka
spesimen
dibungkus
dengan
kertas
penyerap
air
dan
dimasukkan ke dalam kantong sampel.
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d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
4.

Spesimen buah atau sayuran dibungkus dengan
kertas tisu kering atau kertas pembungkus dan
dimasukkan dalam wadah tahan banting.
Upayakan waktu pengambilan dan pengiriman
spesimen dilakukan pada hari yang sama.
Selain sampel kiriman sebaiknya disiapkan pula
sampel duplikat, yaitu sampel kedua sebagai bahan
referensi.
Spesimen cendawan dan bakteri harus disimpan pada
kondisi yang sesuai, yaitu di dalam boks berpendingin
(cool box) pada suhu 2–5°C.
Untuk menghindari kerancuan dalam identifikasi
sebaiknya tidak mengirim jaringan tanaman yang
sudah mati atau gejala penyakit yang sudah lanjut.
Jangan menambahkan kelembaban atau membungkus
sampel basah.
Specimen agar tetap dijaga kesegarannya.

Nematoda
a) Pengambilan sampel tanah yang terlalu basah atau
terlalu kering harus dihindari. Sampel diambil dari
kedalaman 5–10 cm di bawah permukaan tanah
karena nematoda berkumpul di daerah perakaran.
Apabila satu tanaman menunjukkan pertumbuhan
yang lambat, maka ambilah sampel dari daerah
pertanaman yang normal dan yang terinfeksi sebagai
bahan perbandingan. Pada tanaman, seperti jeruk dan
anggur sampel bisa diambil dari daerah lingkaran
tetesan air (lingkaran tetesan air adalah daerah
dimana tetesan air jatuh ke tanah dari daun yang
paling luar) di mana permukaan akar sering paling
banyak ditemukan. Ukuran masing-masing sampel
adalah 250–300 g. Setelah sampel terkumpul dan
tercampur dengan baik, sub sampel dengan berat yang
sama dapat diambil dan dianalisis.
b) Apabila memungkinkan, akar bisa diambil bersamaan
dengan tanah atau diambil secara terpisah sebanyak
25–100 g secara random. Jumlah sampel yang lebih
sedikit lebih cocok untuk pengambilan sampel sayuran
atau jeruk, sedangkan jumlah yang banyak dapat
digunakan untuk tanaman dengan sistem perakaran
yang besar, misalnya pisang.
c)
Apabila batang dan atau daun kelihatan terserang oleh
nematoda, bagian yang terserang dapat diambil dan
dimasukkan ke dalam kantong polithin. Daun harus
segera dianalisis secepatnya untuk menghindari
membusuknya jaringan. Sampel harus dipisahkan dari
sampel tanah dan atau sampel akar. Sampel tanah
dengan kedalaman 5 cm dibutuhkan kalau bagian
tanaman di atas permukaan tanah menunjukkan
gejala sakit dengan intensitas tinggi. Hal ini dilakukan
karena nematoda mungkin sedang dalam proses
migrasi ke tanaman yang sehat.
d) Sampel segera ditempatkan ke dalam kantong polithin
yang kuat dan diberi label.
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e)

Sampel harus dijaga dalam kondisi sejuk, upayakan
jangan terkena sinar matahari langsung.

5.

Keong dan siput
a) Keong (snail) dan siput (slug) termasuk kedalam Filum
Moluska Kelas Gastropoda. Keong adalah nama umum
yang digunakan untuk Moluska yang memiliki
cangkang sebagai alat pelindung (pertahanan diri) dan
penciri dalam melakukan identifikasi secara morfologi.
Sedangkan siput adalah nama umum yang digunakan
untuk Moluska yang tidak memiliki cangkang,
memiliki cangkang yang tereduksi atau memiliki
cangkang internal yang kecil. Oleh karena tidak
memiliki cangkang, siput lebih sering bersembunyi di
balik daun, batu, atau kayu yang ada di permukaan
tanah.
b) Siput dan keong lebih menyukai iklim panas dan
lembab dengan naungan yang cukup untuk
bersembunyi. Pemantauan terhadap keong dan siput
dapat dilakukan pada habitat yang telah ditentukan
antaralain kebun dan sawah dimana terdapat
tanaman rusak akibat serangan keong dan siput, di
bawah papan dan papan kayu yang dibuang, batang
kayu, cabang dan sisa-sisa tanaman.
c)
Waktu pemantauan terhadap keong dan siput dapat
dilakukan pada siang atau malam hari. Pemantauan
pada siang hari dilakukan dengan memasang
perangkap (perangkap papan, perangkap kantong
plastik,
perangkap
pot
plastik),
sedangkan
pemantauan pada malam hari dilakukan dengan
menggunakan senter.
d) Pertimbangkan untuk menyiram beberapa jam
sebelum melakukan pemantauan, terutama jika belum
turun hujan. Siput khususnya bersembunyi jauh di
bawah tanah selama musim kemarau dan penyiraman
akan mendorong siput keluar untuk mencari makan.
e)
Pengambilan spesimen keong dan siput sebaiknya
menggunakan sarung tangan plastik atau penjepit.
Setiap spesimen siput yang ditemukan dimasukkan
kedalam botol/wadah sampel berisi larutan alkohol
70% untuk pengawetannya.

6.

Virus
a) Bahan tanaman yang dicurigai terserang oleh virus
dapat dikumpulkan dan dipreservasi sementara
dengan menggunakan desikator kecil. Teknik ini
paling baik dilakukan pada suhu 0–4°C, tetapi dapat
juga dilakukan pada suhu ruangan. Tabung plastik
diisi dengan kristal kalsium klorida (CaCl2) atau
butiran silica gel sebanyak sepertiga dari volume yang
ada. Pisahkan antara kalsium klorida atau butiran
silica gel dengan kapas.
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b)

c)

Gunakan gunting atau pisau untuk memotong
jaringan daun. Apabila daun berdebu atau tertutup
oleh embun jelaga atau kutu perisai gunakan air atau
alkohol untuk membersihkannya. Bagian daun yang
dikumpulkan harus berasal dari daerah dekat pusat
lamina. Potong daun berukuran 3–5 mm2 dan
masukkan 5–10 potongan ke dalam tabung plastik
yang telah disiapkan. Sterilisasikan gunting atau alat
pemotong lainnya dengan alkohol 70% atau larutan
10% sodium hipoklorit (Na0Cl) untuk menghindari
kontaminasi.
Apabila spesimen berupa serbuk batang maka
spesimen dimasukan kedalam kantong plastik bersih
dan ditutup rapat kemudian segera dikirim ke
laboratorim pengujian.

7.

Fitoplasma
a) Fitoplasma adalah parasit obligat yang tidak dapat
hidup bebas di lingkungan dan belum bisa dibiakkan
pada medium tumbuh buatan. Identifikasi fitoplasma
adalah hasil resultante dari gejala, kisaran inang,
spesifitas vektor, penampakan irisan yang sangat tipis
dari jaringan terserang di bawah mikroskop elektron
transmisi. Cara identifikasi yang relatif baru adalah
dengan metode biomolekuler menggunakan primer
spesifik PCR.
b) Spesimen yang dikirimkan untuk analisis DNA dapat
disiapkan dengan menggunakan prosedur yang sama
untuk pengambilan spesimen virus.

8.

Gulma
a) Pilih spesimen yang sehat dan hindari tumbuhan yang
terserang serangga. Spesimen sebaiknya mewakili
populasi dan juga menggambarkan kisaran variasi
tumbuhan. Akar, umbi, dan bagian tumbuhan lain
yang ada di bawah tanah harus digali dan dibersihkan
dari tanah dengan hati-hati. Pastikan untuk
mempunyai spesimen bunga, buahdan/atau biji.
Pengumpulan bunga dan buah yang cukup banyak
akan sangat membantu dalam identifikasi. Dalam
koleksi herbal besar, perdu, dan pohon, tipe daun,
bunga, dan buah yang berbeda harus dikumpulkan
dari tumbuhan yang sama. Kumpulkan spesimen yang
cukup untuk pembuatan herbarium (450 x 300 mm)
dan sisihkan ruang yang cukup untuk label.
Tumbuhan yang melebihi dari ukuran kertas
sebaiknya dipotong, dipres, dan ditempelkan pada
lembar kertas secara seri.
b) Sampel kulit pohon dan kayu perlu dikumpulkan
dalam
mengoleksi
tumbuhan
berkayu.
Untuk
identifikasi beberapa tumbuhan diperlukan beberapa
persyaratan khusus. Disamping, jika memungkinkan
perlu mengumpulkan daun tua, daun muda, kuncup
yang belum membuka, buah dan kulit pohon.
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Hal lain yang perlu diperhatikan dalam koleksi:
a) Tumbuhan atau bagian tumbuhan yang besar perlu
dibelah atau disayat sebelum pengepresan. Bentuk
yang tidak teratur seperti kulit pohon, buah atau biji
sebaiknya disimpan dalam amplop bernomor dan
berlabel atau dibungkus dengan spesimen utama.
b) Ranting yang cabangnya terlalu banyak perlu dipotong
agar spesimen rata namun tetap terlihat bahwa
spesimen tersebut merupakan bagian atau potongan.
c)
Untuk tumbuhan berduri, tumbuhan didirikan di atas
dan di bawah papan sebelum pengepresan agar duri
tidak merobek kertas.
d) Tumbuhan sukulen perlu dimatikan terlebih dahulu
dengan merendam tumbuhan ke dalam larutan
spiritus selama 15–20 menit. Umbi juga perlu
dimatikan supaya nantinya tidak berkecambah setelah
diletakkan pada kertas herbarium.
e)
Tumbuhan air harus diapungkan terlebih dahulu
dalam wadah yang berisi air kemudian tumbuhan
diselipkan diantara kertas karton putih di dalam air,
dikeringkan, dan kemudian dipres seperti biasanya
sehingga akan dihasilkan herbarium permanen.
Pemberian selembar kertas lilin di atas tumbuhan
akan mencegah melekatnya tumbuhan tersebut
dengan kertas pengering.
f)
Tumbuhan dan rumput yang berbentuk roset dan
tinggi bisa dipres dengan membuat bentuk huruf „V‟,
„N‟, atau „M‟.
g)
Tumbuhan dioecious (berumah dua) harus diwakili
oleh kedua kelaminnya.
h) Untuk tumbuhan Palma diperlukan beberapa kertas
herbarium untuk menunjukkan variasi antara bagian
daun, inflourescence (bunga) dan buah dari spesies
tumbuhan tersebut. Foto pohon dan bagiannya juga
diperlukan.
i)
Kerucut gimnosperm dan Pandanaceae (keluarga
pandan) perlu dimasukkan ke dalam kawat saring
untuk mencegah kerusakan.
9.

Pengepresan dan perawatan spesimen tumbuhan
a) Spesimen harus dipres secepatnya setelah diambil.
Apabila tidak memungkinkan maka spesimen
dibungkus dalam kertas lembab dan disimpan dalam
kantong plastik. Kantong sebaiknya tidak
diikat
terlalu kuat, dijaga kelembaban dan suhu tetap dingin.
Pastikan bahwa setiap kantong sudah diberi label
lokasi secara benar.
b) Letakkan setiap spesimen yang telah dilengkapi
dengan nomor identitas ke dalam lipatan beberapa
lembar kertas koran
kemudian dipres. Pastikan
bahwa tekanan yang diberikan cukup merata.
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c)

d)

Tumbuhan yang sedang dipres akan kering dengan
cepat apabila diletakkan pada tempat yang hangat.
Spesimen tidak boleh dibiarkan pada kertas lembab
terlalu lama karena akan menyebabkan tumbuhnya
cendawan. Pengecekan harian perlu dilakukan
terutama pada tahap awal pengepresan dan kertas
koran diganti setiap hari apabila diperlukan. Teruskan
pengecekan sampai spesimen tumbuhan kering.
Tumbuhan dan petal (mahkota bunga) bisa hilang
selama penggantian kertas. Hal tersebut bisa dihindari
dengan menempatkan bahan ke dalam lipatan kertas
tisu (misalnya, „Kleenex‟ atau kertas toilet) selama
penggantian. Perlu diperhatikan bahwa spesimen
tumbuhan yang sudah kering sangat mudah rusak.

10. Pelabelan
a)
b)

Pelabelan sementara dapat dilakukan di lapangan,
sedangkan
label permanen harus dibuat setelah
dilakukan diagnosis atau identifikasi.
Agar spesimen dapat digunakan untuk keperluan
ilmiah maka diperlukan satu set data yang perlu
dicatat pada waktu koleksi. Menurut ISPM 6 dan 8,
catatan spesimen yang dikumpulkan dari lapangan
harus memuat informasi sebanyak mungkin.
1) Persyaratan minimum informasi yang harus
termuat dalam label menurut ISPM No.6, sebagai
berikut:
Nama umum dan nama ilmiah OPTK.
Famili (keluarga)/ordo (bangsa).
Nama umum dan nama ilmiah tanaman
inang.
Cara koleksi, misalnya, perangkap atraktan,
sampel tanah, jaring serangga.
Lokalitas, misalnya kode lokasi, alamat, dan
koordinat.
Tanggal koleksi dan nama kolektor.
Tanggal
identifikasi
dan
nama
pengidentifikasi.
Tanggal verifikasi dan nama orang yang
melakukan verifikasi.
Referensi, apabila ada.
Informasi tambahan, misalnya hubungannya
dengan tanaman inang, status infestasi,
stadium tumbuhan yang terinfeksi, atau
tempat ditemukan (misalnya di rumah kaca).
Laporan kejadian OPTK pada komoditas
tidak harus spesifik tentang lokasi atau
verifikasi, tetapi harus menyebutkan secara
benar tentang jenis komoditasnya, kolektor
dan tanggal koleksi, dan apabila diperlukan
cara koleksinya. Laporan kejadian OPTK
baru perlu ditambahkan dengan informasi
tentang tindakan yang telah dilakukan, dan
laporan ini dibuat berdasarkan permintaan.
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2)

Persyaratan minimum informasi yang harus
dimuat pada label berdasarkan ISPM No.8
sebagai berikut:
Nama ilmiah OPTK, apabila mungkin sampai
tingkat subspesies (strain, patovar, biotipe
dsb.).
Stadium.
Kelompok taksonomik.
Metode identifikasi.
Tahun dan bulan (apabila diketahui tercatat);
hari umumnya hanya akan diminta pada
situasi khusus (seperti, deteksi pertama
suatu spesies OPTK, pemantauan OPTK).
Lokasi, misalnya kode lokasi, alamat,
koordinat geografis, kondisi penting lainnya
yang
perlu
dicantumkan,
seperti
dibudidayakan dalam rumah kaca.
Nama ilmiah tanaman inang.
Kerusakan tanaman inang.
Cara koleksi (sampel tanah atau perangkap).
Kejadian, indikasi keberadaan OPTK atau
jumlah OPTK.
Referensi apabila tersedia.

11. Tanda khusus pada label
Kadangkala pada label spesimen perlu diberi tanda khusus.
Tanda khusus dapat berupa angka, huruf, atau kombinasi
keduanya. Informasi harus tercatat pada spesimen dan
buku catatan.
Buat sistem penomoran standar yang logis. Apabila
mempunyai spesimen lebih dari satu maka sistem yang
dikembangkan harus mampu mengakomodasi kepentingan
tersebut.
Contoh:
F23S45Sp1b: kode F tersebut berarti lokasi lahan
(Field) lokasi nomor 23, lokasi pengambilan sampel (S)
nomor 45 dan spesimen (Sp) 1 duplikat ke b.
DL041220075a: (DL) nama kolektor, tanggal 04
Desember 2007, duplikat „a‟ dari sampel ke 5. Nomor
spesimen perlu diurutkan berdasarkan kronologinya
sehingga tidak ada risiko menggunakan nomor sama
di kemudian hari.
12. Penempatan Label
a. Apabila spesimen dibungkus dengan kertas maka
informasi spesimen dapat ditulis pada kertas tersebut
sejauh pembungkus kertas tidak akan basah atau
rusak. Label dapat juga ditulis pada kertas yang lebih
tebal menggunakan pensil atau ballpoin permanen
yang tahan air. Pastikan bahwa tulisan telah kering
sebelum diletakkan
pada spesimen. Label diberi
lubang kemudian benang dimasukkan ke dalam
lubang dan dikaitkan pada bagian spesimen yang
cukup kokoh sehingga tidak mudah hilang.
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b.

c.

d.

e.
f.

Apabila spesimen diletakkan di dalam tabung atau di
dalam gelas maka label ditempelkan pada dinding
tabung atau dinding gelas. Penempatan label pada
penutup tidak dianjurkan karena tutup sewaktuwaktu dibuka dan mudah tertukar satu sama lain.
Pelabelan dapat dilakukan dengan menggunakan
stiker atau kertas yang ditempelkan dengan perekat
(tape).
Jika spesimen diletakkan dalam botol yang berisi
alkohol sebaiknya kertas label dimasukkan lebih dulu
ke dalam botol sebelum spesimen. Label ditulis dengan
pensil HB, B, atau B2 atau dengan tinta India dan
pastikan tinta telah kering sebelum dimasukkan ke
dalam alkohol. Tulisan hendaknya menghadap ke luar
agar mudah terbaca. Jangan melipat label atau
meletakkan dua label pada botol yang sama, karena
dapat saling menutupi. Agar kertas label stabil pada
posisinya dan tidak merusak spesimen maka
sebaiknya label tidak terlalu kecil. Untuk menghindari
kerusakan akibat pergerakan spesimen dan label
maka volume alkohol di dalam botol disesuaikan.
Jika dikoleksi serangga menggunakan jarum (pinned
spesimen), label harus diletakkan pada jarum yang
sama. Kertas label harus kaku sehingga tidak mudah
terlipat dan tidak mudah bergerak/terputar.
Label pada sampel tanah dianjurkan untuk diletakkan
di dalam dan di luar kantong.
Obyek gelas dapat diberi label pada sisi atas dan
terpisah dengan spesimen. Label bisa diletakkan pada
permukaan bawah obyek gelas dan ditempatkan
sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi cahaya
pada waktu pengamatan di bawah mikroskop.

13. Petunjuk umum pengiriman spesimen
a.

b.

c.

Spesimen yang diantar sendiri akan lebih dijamin dari
risiko kerusakan selama perjalanan. Jika spesimen
dikirim dengan jasa transportasi, misalnya kapal laut
atau jasa pos upayakan spesimen dikemas dengan
baik sehingga kerusakan selama pengiriman dapat
dihindari. Lamanya perjalanan hendaknya menjadi
salah satu pertimbangan dalam menggunakan jasa
pengiriman oleh pihak lain.
Spesimen yang akan dikirim kepada pakar sebaiknya
dilakukan
konfirmasi
terlebih
dahulu
untuk
memastikan bahwa spesimen akan diterima sesuai
jadwal yang disepakati. Cara penyiapan, pengepakan,
dan pengiriman agar ditanyakan kepada ahlinya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengiriman
antara lain:
1) Pengiriman Sampel/spesimen OPTK
Pengiriman OPTK serangga harus dalam
keadaan
mati.
Spesimen
serangga
dimasukkan ke dalam botol koleksi yang
diberi silica gel dan pengawet atau bisa
dalam bentuk spesimen basah.
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Spesimen tungau dapat dikirim dalam
bentuk slide awetan.
Pengiriman keong dan siput dikirim dalam
bentuk spesimen basah.
Tumbuhan yang terinfeksi patogen dilakukan
sesuai dengan sifat-sifat patogen. Patogen
tertentu
menghendaki
kondisi
lembab
sedangkan yang lain memerlukan kondisi
kering.
Yang harus diperhatikan bahwa
spesimen dikemas dengan baik agar patogen
tidak lolos selama pengiriman.
Tabung gelas atau bahan lain yang mudah pecah
Pengepakan harus dilakukan dengan hati-hati
supaya tabung gelas tidak bersinggungan satu
dengan yang lain. Untuk menghindari hal
tersebut setiap tabung agar dibungkus dengan
kertas
tisu
atau
kertas
koran
sebelum
dimasukkan ke dalam kemasan.
Kemasan
sebaiknya dibuat dari bahan yang kuat, misalnya
dari kayu.
Spesimen lebih dari satu
Apabila dua atau lebih spesimen akan dikirimkan
bersamaan, agar dipastikan bahwa masingmasing sudah diberi label dengan benar.
Spesimen dalam alkohol
Spesimen yang direndam dalam alkohol agar
menggunakan tempat yang tidak mudah pecah
dan tidak bocor.
Waktu
Untuk
menghindari
kerancuan
dalam
mengidentifikasi OPTK dan tujuan lainnya,
spesimen
sebaiknya
segera
dikirimke
laboratorium sebelum spesimen mengalami
kerusakan.
Persyaratan pengiriman
Persyaratan tertentu yang mungkin berlaku bagi
pengiriman
spesimen
tumbuhan
dan/atau
pengiriman spesimen OPTK sebaiknya ditanyakan
terlebih dahulu kepada jasa pengiriman sebelum
dilakukan pengiriman.
-

2)

3)

4)

5)

6)

14. Pertimbangan khusus dalam mengoleksi OPTK atau OPT
baru.
a) OPTK atau OPT baru dapat berdampak buruk bagi
industri dan lingkungannya yang baru. Kajian dan
penanganan yang hati-hati diperlukan terhadap
OPTK/OPT baru tersebut. Untuk OPTK/OPT baru
dengan struktur reproduksi yang mudah diterbangkan
angin atau sejenisnya sebaiknya tidak dilakukan
aktivitas yang dapat mempercepat penyebarannya.
b) Beberapa petunjuk untuk mencegah penyebaran
OPTK/OPT baru:
1) Tinggalkan kendaraan di luar area yang terinfeksi
(terserang).
2) Semua alat disterilisasi sebelum dan sesudah
digunakan.
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3)
4)
5)
6)

7)

e.

Sebaiknya pemantauan dilakukan dari lokasi
yang terinfestasi paling rendah dilanjutkan ke
tingkat yang lebih tinggi.
Pastikan bahwa semua spesimen yang sudah
dikoleksi aman.
Jangan membuang spesimen atau benda lain
yang mungkin terkontaminasi OPTK atau OPT
baru di sembarang tempat.
Apabila
kendaraan
berada
di
area
terinfeksi/terinfestasi maka lakukan pencucian
dengan detergen atau senyawa disinfestan lainnya
di tempat khusus dalam area tersebut.
Pertimbangkan untuk menggunakan pakaian
sekali pakai, seperti overall, penutup sepatu, dan
sarung tangan. Gunakan pakaian pengganti
(baru) setelah melakukan pemantauan di tempat
dengan risiko tinggi. Pakaian bekas dapat
dimusnahkan atau dipergunakan kembali setelah
diberi perlakuan.

Diagnosis OPTK Sasaran
1. Diagnosis OPTK dilakukan oleh petugas karantina
tumbuhan di UPT pelaksana pemantauan;
2. Diagnosis OPTK menggunakan teknik dan metode baku
yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Apabila petugas karantina tumbuhan di UPT tidak dapat
melakukan diagnosis OPTK maka UPT dapat melakukan
rujukan ke Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian;
4. Untuk memastikan dan menyepakati hasil pemantauan,
UPT pelaksana pemantauan melakukan seminar internal
dengan mengundang para pakar dan petugas dari instansi
terkait.

(5). Penyimpanan Data Secara Elektronik
a.

Analisis
Untuk tujuan keilmiahan, dapat dianalisis sehingga akurasi
pelaksanaanya dapat dievaluasi.
Untuk keperluan tersebut
maka data-data yang diperlukan harus dikumpulkan dan ditulis
secara sistematik agar memudahkan dalam pengolahannya,
misalnya ditulis dalam bentuk tabulasi menurut kriteria atau
kelompok yang dikehendaki.
Data-data yang perlu
dikumpulkan antara lain:
1. Jumlah dan luas lokasi dimana pemantauan dilakukan
dibandingkan dengan luas areal keseluruhan.
2. Jumlah titik pengambilan sampel dan ukuran sampel
(sample size).

b.

Penyimpanan Data
1. Data yang ditulis dalam buku
atau pada formulir
sebaiknya dipindahkan ke dalam komputer. Hal tersebut
untuk mempermudah dalam analisis dan pembuatan
laporan.
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2.

3.

(6)

Data hasil pemantauan dapat juga disimpan dalam bentuk
database secara elektronik sehingga akan mudah diperoleh
kembali apabila diperlukan.Bentuk database dan formulir
catatan lapangan sebaiknya disesuaikan dengan keperluan.
Tersedianya berbagai macam alat bantu dalam bentuk
program dan sebagainya bisa dimanfaatkan untuk
pembuatan data yang lebih baik.
Data perlu disimpan dengan baik dan aman serta dibuat
duplikasinya pada penyimpan data secara elektronik.
Seluruh data hendaknya diberi nama yang jelas berkaitan
dengan pelaksanaan pemantauan, seperti tanggal, bulan
atau tahun.

Pelaporan
a.

Format Laporan
Untuk keseragaman maka laporan hasil pemantauan disusun
berdasarkan format sebagai berikut :
Sampul Depan
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran
Bab I
Pendahuluan
1.1 Latar belakang
1.2 Tujuan
1.3 Dasar hukum pelaksanaan pemantauan
Bab II

Tinjauan Pustaka
2.1 Keadaan geografis dan keadaan alam
2.2 Komoditas unggulan
2.3 Deskripsi OPTK sasaran

Bab III

Pelaksanaan Pemantauan
3.1 Alat dan bahan
3.2 Waktu dan Lokasi pemantauan
3.3 Metode pemantauan
3.3.1 Pemantauan pendahuluan
3.3.2 Pemantauan
3.4 Tim Pelaksana

Bab IV

Hasil dan Pembahasan
4.1 Data dan Analisis data
4.2 Pembahasan
4.3 Peta daerah sebar OPTK

Bab V

Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka
Lampiran
Catatan: Dokumen-dokumen
penunjang
pemantauan
(quesioner, peta wilayah, Surat tugas, dan lain-lain
dapat dilampirkan)
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b.

(7)

Mekanisme Pelaporan
1. Laporan hasil pemantauan dibuat dan disampaikan
kepada:
1). Kepala Badan Karantina Pertanian cq Kepala Pusat
Karantina Tumbuhan dan Keamanan hayati Nabati.
2). Kepala Dinas/Instansi Pemerintahan Daerah Tingkat
II.
3). Direktur perusahaan atau kuasa usaha (apabila
pemantauan dilakukan di lokasi perusahaan).
4). Arsip.
2.

Laporan disampaikan kepada Kepala Badan Karantina
Pertanian cq. Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan
Keamanan Hayati Nabati paling lambat 1 (satu) minggu
sebelum pelaksanaan seminar hasil pemantauan OPTK
tingkat nasional.

3.

Jadwal pelaksanaan seminar hasil pemantauan OPTK
diinformasikan kepada UPT paling lambat 1 (satu) bulan
sebelum pelaksanaan.

Seminar
Seminar Pemantauan merupakanpertemuan untuk membahas dan
memecahkan suatu masalah yang dilakukan secara ilmiah,
khususnya mengenai seminar hasil pemantauan OPTK,secara umum
seminar dibagi 2 yaitu:
a.

Seminar Lokal
1) Hasil pelaksanaan pemantauan khusus disampaikan oleh
Petugas Karantina kepada Kepala UPT-KP sebagai:

2)

b.

a.

tindak darurat karantina apabila ditemukan OPTK;
dan/atau

b.

bahan pembahasan tingkat UPT-KP.

Pembahasan tingkat UPT-KP dapat dilaksanakan dengan
melibatkan:
a.

Dinas
atau
Unit
Pelaksana
perlindungan tanaman; dan

Teknis

bidang

b.

Ahli OPT dari perguruan tinggi dan/atau lembaga
penelitian.

3)

Hasil
pembahasan
berupa
laporan
pemantauan OPTK tingkat UPT-KP.

pelaksanaan

4)

Laporan pemantauan disampaikanoleh Kepala UPT-KP
kepada Kepala Badan Karantina Pertanian cq. Kepala Pusat
Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati, paling
lambat
1
minggu
sebelum
pelaksanaan
seminar
pemantauan OPTK.

Seminar Nasional
1) Laporan pemantauan dari UPT-KP sebagai bahan seminar
nasional pemantauan OPTK.
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