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KATA SAMBUTAN 
KEPALA PUSAT 
KARANTINA 
TUMBUHAN DAN 
KEAMANAN HAYATI 
NABATI,BADAN 

KARANTINA PERTANIAN, 
KEMENTERIAN PERTANIAN

Assalamu alaikum Wr. Wb.,

Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati sebagai salah 
satu Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian, mempunyai 
tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis 
perkarantinaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati. 
Pelaksanaan tugas tersebut diuraikan pada tugas pokok dan fungsinya untuk 
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, 
dan pemantauan, serta evaluasi perkarantinaan tumbuhan benih, non benih 
dan pengawasan perkarantinaan tumbuhan sebagaimana diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan 
dan Tumbuhan melalui kegiatan operasional perkarantinaan tumbuhan 
impor, ekspor serta antar area yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis 
Karantina Pertanian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran. 
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Dalam rangka mendukung kebijakan Badan Karantina Pertanian yang 
merupakan Lembaga layanan publik yang memiliki posisi strategis dalam 
peranannya melindungi wilayah negara NKRI dari ancaman dan gangguan 
organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), melalui pegawasan dan 
tindakan karantina terhadap media komoditas pertanian yang dilalulintaskan 
dari luar negri, keluar negeri dan antar area. Karena tugas dan fungsinya yang 
berhadapan langsung dengan obyek komoditas yang dilalulintaskan di setiap 
pintu pemasukan dan pengeluaran (entry and exit points) yakni pelabuhan, 
bandar udara, dan pintu lalu-lintas atas antar negara. Sebagaimana diketahui 
bahwa komoditas pertanian yang dilalulintaskan (ekspor/impor/interinsuler), 
dapat menjadi media pembawa OPTK, sehingga komoditas tumbuhan wajib 
dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh pejabat karantina tumbuhan. 
Lalu-lintas tumbuhan dan bahan ikutannya cenderung makin meningkat 
dalam jumlah, jenis volume dan frekuensinya, seiring meningkatnya kebutuhan 
masyarakat. Kondisi ini membawa konsekuensi bagi unsur/elemen karantina 
untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan komoditas 
tersebut menjadi media pembawa OPTK.

Di sisi lain, Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati juga 
mempunyai tugas untuk mendorong ekspor produk pertanian yang menjadi 
agenda penting bagi seluruh jajaran kementerian pertanian, dan hal ini 
dilakukan dengan berbagai cara. Termasuk dalam hal menangkap peluang 
pada komoditas baru dan perluasan pasar ekspor, terutama ke pasar-pasar 
non tradisional yang umumnya belum digarap dengan baik namun memiliki 
potensi yang tinggi. Perlunya memastikan bahwa persyaratan dan ketentuan 
perkarantinaan tumbuhan dipenuhi dan dipatuhi oleh suatu negara untuk 
memperlancar ekspor produk pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan jajaran Pusat Karantina Tumbuhan 
dan Pejabat Karantina Tumbuhan, maka pengetahuan dan pengalaman 
Sdr. Soetikno S. Sastroutomo dan Sdr Arifin Tasrif yang dituangkan dalam 
suatu konsepsi pemikiran melalui buku “Peranan Kesehatan Tanaman Dalam 
Perdagangan Global”, sangat berguna sebagai bahan bacaan bagi jajaran Pejabat 
Karantina Tumbuhan dalam membangun sistem operasional perkarantinaan 
tumbuhan yang tangguh, mandiri dan modern.
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Dengan terbitnya buku tersebut, kami sangat menghargai sebagai suatu karya 
yang berguna untuk kepentingan nusa, bangsa dan negara, karena buku ini 
menjadi bagian dalam memajukan dan menyumbangkan pemikiran bagi 
penguatan perkarantinaan khususnya sistem perkarantinaan tumbuhan di 
Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat dan sukses atas terbitnya buku 
ini.

Jakarta, Agutus 2021

Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan

Keamanan Hayati Nabati,

Dr. Ir. Andi Muhammad Adnan, MP





KATA SAMBUTAN  
SEKERTARIS 
DIREKTORAT JENDERAL 
PERKEBUNAN, 
KEMENTERIAN 
PERTANIAN

Assalamu alaikum Wr. Wb.,

Perkebunan dalam perjalanannya selalu memberikan peran dan kontribusi 
yang signifikan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia, baik sebagai andalan 
pendapatan nasional dan devisa negara juga komoditi yang memiliki nilai 
ekonomis dalam menghasilkan bahan pangan, sumber produk specialty 
(kopi dan atsiri), bahan baku industri dan penghasil energi, maupun sebagai 
komoditas yang mampu memelihara dan memperbaiki fungsi lingkungan 
dan fungsi sosial, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu 
komoditas perkebunan berperan dalam penyedia lapangan pekerjaan dengan 
keterlibatan 22,69 juta jiwa tenaga kerja dan pekebun. Jika dilihat dari 
sumbangan terhadap PDB pertanian, komoditas perkebunan berkontribusi 
sebesar 34% atau senilai 429,68 triliun rupiah dan angka ini lebih besar 
dari kontribusi Minyak dan Gas terhadap PDB Nasional yang hanya sebesar 
369,35 triliun rupiah.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa kondisi alam Indonesia merupakan salah 
satu keunggulan komparatif yang dapat dieksplorasi untuk menjadi modal 
penting pembangunan perkebunan. Sebagai negara tropis maka Indonesia 
secara alami merupakan kawasan dengan efektivitas dan produktivitas yang 
tinggi dalam pemanenan dan transformasi energi matahari menjadi bio-
massa dan “feedstock” bio-industri. Indonesia memiliki kekayaan sumber 
daya alam dan keanekaragaman hayati dalam bentuk komoditas pangan 
dan perkebunan sebagai sumber pemanfaatan bio-ekonomi. Bio-ekonomi 
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mengacu pada semua aktivitas ekonomi menggunakan sumberdaya hayati 
untuk menghasilkan bahan kimiawi, material dan bahan bakar nabati untuk 
pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan bio-ekonomi dipacu 
oleh semakin tingginya tuntutan atas produk pangan berkualitas termasuk 
“functional food”.

Guna mendorong pembangunan bio-industri melalui pemanfataan bio-
ekonomi secara berkelanjutan di tengah tuntutan liberalisasi perdagangan 
global (implikasi pertemuan WTO, APEC, G20 dan kerjasama bilateral/
multilateral/regional lainnya). Tantangan yang perlu diperhatikan dalam 
pembangunan perkebunan kedepan adalah yang terkait dengan hasil 
pertemuan WTO-Konferensi Tingkat Menteri ke-9 pada bulan Desember 
2013 di Bali yaitu munculnya kesepakatan paket pertanian (proteksi dan 
subsidi) untuk “Least Developed Countries” (LDCs) atau fasilitasi perdagangan 
bagi negara miskin dan fasilitasi perdagangan (kapasitas pelayanan, keuangan 
dan transfer teknologi). Di bidang keamanan pangan (food security), terdapat 
pertentangan dari kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang 
tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan perdagangan bebas di 
sektor pertanian dan ketahanan pangan seperti penentuan tarif impor dan 
subsidi ekspor. Kesepakatan utama lainnya meliputi penyederhanaan prosedur 
kepabeanan yang menghambat perdagangan dan fasilitasi perdagangan untuk 
mempermudah akses ekspor negara-negara miskin ke pasar negara maju. 
Kesepakatan tentang keamanan pangan memberikan jeda kepada negara 
berkembang menggelontorkan subsidi pangan melebihi 10% dari output 
sesuai ketentuan WTO dimana pelonggaran tersebut berlaku untuk 4 tahun. 
Dengan pelonggaran ini, pemerintah negara berkembang boleh membeli 
produk pangan dari petani di atas harga pasar dan menjualnya dengan harga 
terjangkau untuk melindungi penduduk miskin.

Tuntutan terhadap atribut mutu/kualitas produk (implikasi dari tuntutan 
daya saing komoditas) maka atribut mutu/kualitas perkebunan di era 
perdagangan bebas baik secara global maupun dalam skema AEC tahun 
2015 akan menuntut persaingan harga dan persaingan kualitas produk/
barang. Pada kenyataannya, hasil perkebunan di Indonesia kerapkali kurang 
mampu bersaing di pasar internasional karena mutu hasil yang rendah 
yang disebabkan produk/komoditas tidak sesuai dengan standar teknis 
yang dipersyaratkan, adanya kerusakan produk karena penyimpanan dan 
pengiriman, terkontaminasi dengan kotoran dan benda-benda asing serta 
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proses panen dan pasca panen yang kurang sempurna (contohnya proses 
pengeringan, dan lain-lain). Kenyataan ini menunjukkan bahwa budidaya 
tanaman dan penanganan pascapanen produk perkebunan belum dilakukan 
dengan optimal. Untuk mendorong peningkatan kualitas mutu, maka 
standarisasi mutu/kualitas Subsektor Perkebunan menjadi salah satu kunci 
keberhasilan. Mengingat pentingnya standardisasi nasional berupa SNI di 
terapkan untuk lahan, perbenihan, produk, alat dan mesin serta metode uji 
terutama untuk mengurangi atau mengantisipasi pemanfaatan lahan yang 
tidak sesuai dengan kelas kesesuaian lahan, mengurangi beredarnya benih-
benih yang tidak berkualitas dan bukan benih bina, mencegah masuknya 
produk-produk benih dari luar negeri yang terindikasi terserang OPT dan/
atau terdapat bahan kimia yang berbahaya baik bagi manusia maupun biota 
lainnya, memberikan jaminan mutu dan keamanan produk, memberikan 
hasil yang bermutu tinggi maka sudah selayaknya seluruh pemanfaatan 
lahan mengacu pada SNI, seluruh produk benih tanaman memiliki SNI 
serta seluruh produk olahan menerapkan SNI dan menggunakan alat mesin 
pengolah sesuai SNI. 

Dalam kaitan tersebut diatas, dengan terbitnya buku “Peranan Kesehatan 
Tanaman Dalam Perdagangan Global” karya Dr. Soetikno S. Sastroutomo 
dan Dr. Arifin Tasrif ini tentunya akan memberikan kontribusi nyata 
kepada berbagai upaya untuk membangun dan mengembangkan sub-sektor 
perkebunan di Indonesia. Untuk itu saya, menyambut baik dan mendukung 
terbitnya buku tersebut dengan harapan dapat menjadi bahan acuan bagi 
masyarakat, mahasiswa, penggiat perkebunan, dan ASN di sub sektor 
perkebunan terhadap pentingnya aspek kesehatan tanaman dalam mendorong 
produk perkebunan di pasar global.

Jakarta, Agustus 2021

Sekretaris Ditjen Perkebunan,

Kementerian Pertanian

Dr. Antarjo Dikin 





PRAKATA

Assalamu alaikum Wr. Wb. dan salam sejahtera….

Pengetahuan dan peranan penting kesehatan tanaman baik untuk perdagangan 
bahan-bahan dan produk hasil pertanian didalam maupun di luar negeri 
masih sangat kurang sekali terutama bagi para peneliti dibidang pertanian, 
perdagangan, para importir dan eksportir bahkan bagi para pekerja yang 
menekuni bidang perkarantinaan serta ekspor dan impor bahan pertanian di 
Indonesia. Buku ini ditulis untuk memenuhi tantangan itu dengan tujuan 
untuk memberikan pendidikan baik secara formal maupun non-formal 
akan pentingnya kesehatan tanaman dimulai dari dilapangan dimana petani 
menanam pelbagai jenis tanaman pertanian, pengumpul dan pembeli hasil 
panennya, perjalanan dari lapangan menuju tempat penyortiran, pemrosesan 
dan pengepakan, kendaraan yang digunakan untuk mengangkutnya hingga 
hasil panen ini siap untuk diekspor keluar negara atau keluar daerah dan 
propinsi.

Buku ini terdiri dari 12 Bab yang menyajikan secara terperinci mengenai 
pengaruh kesehatan tanaman terhadap keamanan pangan, aturan 
perdagangan internasional, beberapa perjanjian dan konvensi internasional 
yang menyangkut kesehatan tanaman, siapa (kementrian atau badan) yang 
bertanggung jawab menangani masalah ini serta kewajiban yang harus 
dijalankannya agar bahan-bahan yang diimpor maupun yang diekspor 
bersih dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) yang akan mengancam 
ketahanan pangan baik didalam negeri maupun dinegara pengimpornya. 
Ada bab khusus yang memberikan penjelasan secara detil tentang perlunya 
memiliki laboratorium khusus (dapat juga merupakan jaringan melalui 
kerjasama dengan institusi, lembaga atau universitas yang lain) yang dapat 
memberikan pelayanan diagnostik kesehatan tanaman secara cepat dan tepat 
sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam membuat keputusan apakah 
bahan-bahan tanaman yang diimpor atau diekspor dapat diberi ijin secara 
resmi atau harus ditolak. Untuk dapat memberikan hasil yang cepat dan tepat 
laboratorium diagnostik harus didukung dengan adanya koleksi referensi 
dari setiap OPT yang ada di Indonesia khususnya untuk tanaman-tanaman 
penting yang mempunyai nilai ekonomi dan ketahanan pangan yang tinggi.
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Buku ini disusun selama 2 (dua) tahun lebih dan ada beberapa bagian dari 
Bab-bab yang ada didalam buku ini yang telah diambil secara khusus dari 
bahan-bahan publikasi sebagai berikut:

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 2015. 
Establishing a National Plant Protection Organization. IPPC Secretariat. 
127 pages.

2. FAO. 2016. Guide to delivering Phytosanitary Diagnostic Services. PHEL 
New Zealand and FERA Science Ltd. IPPC Secretariat. 39 pages.

Izin untuk menggunakan kedua publikasi itu telah diberikan kepada 
penulis oleh “Copyright Team, Office of Communications, FAO, Viale delle 
Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy” melalui emailnya tertanggal 26 
Juli 2021.

3. Department of Agriculture Forestry and Fisheries (DAFF), Australia. 
2012. Plant Pest Risk Analysis - Workshop Reference Manual. 
Reference Material for Training Course on Plant Pest Risk Analysis in 
Brunei Darussalam. Bandar Seri Begawan, 17-20 September 2012. 
Buku ini telah digunakan oleh Penulis Pertama, sebagai salah seorang 
nara sumber dan koordinator proyek untuk mengajar didalam pelatihan 
ini dengan dana dari AusAID melalui DAFF. 

Bab 12 yang berjudul “Organisasi Perlindungan Tanaman Nasional-Indonesia” 
secara khusus telah ditulis oleh Penulis Kedua yang pernah menjabat sebagai 
Kepala Pusat Karantina Tumbuhan dan Sekertaris Badan, Badan Karantina 
Pertanian Indonesia.

Khusus untuk Bab 5 hingga ke Bab 7, oleh karena isinya membicarakan secara 
detil mengenai diagnostik dari mulai bangunan laboratorium dan lokasinya, 
fasilitas yang harus dimiliki baik yang berupa infrastruktur keras maupun 
yang lunak, diagnostik jarak jauh serta bagaimana untuk membangun koleksi 
referensi baik yang bertingkat internasional maupun nasional, maka guna 
memudahkan pembaca untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang 
berkaitan dengan bagian-bagian ini daftar kepustakaannya ditulis disetiap 
akhir dari bagian dan tidak disatukan dalam Daftar Pustaka yang telah 
diletakkan diakhir bagian dari buku ini.
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Dalam menulis buku ini penulis merasakan akan masih banyaknya kekurangan-
kekurangan informasi yang diberikan disetiap Bab, oleh karena itu saran-saran 
dan kritik yang sehat dan membangun sangat diharapkan untuk memperbaiki 
isi kandungan buku dalam edisi berikutnya.

Kepada semua teman-teman yang senantiasa memberi dorongan dan saran-
saran serta semua guru yang telah mendidik kami, diucapkan penghargaan 
yang tulus. Kepada istri dan anak-anak yang telah banyak memberikan 
pengertian dan pengorbanan, diucapkan terimakasih yang tidak terhingga.

31 Agustus 2021,

Soetikno S.S. dan Arifin Tasrif  
Alamat e-mail:

ssoetikno@gmail.com

arifintasrif59@gmail.com
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BAB 1. 
PENDAHULUAN 

1.1. KESEHATAN TANAMAN DAN 
KEAMANAN PANGAN

Tanaman, baik sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian menyumbang 
>80% dari diet manusia. Dengan demikian, tanaman ini mempunyai arti 
yang sangat penting sekali bagi ketahanan pangan, atau secara spesifiknya 
bagi kehidupan kita secara aktif dan hidup yang sehat. Oleh karena itu 
sangat penting bagi kita semua untuk dapat mengakses makanan yang cukup, 
terjangkau, aman dan bergizi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. 
Hama dan penyakit tanaman merupakan salah satu faktor yang menimbulkan 
ancaman bagi ketahanan pangan karena dapat merusak tanaman, sehingga 
dapat mengurangi ketersediaan dan aksesnya terhadap pangan, serta dapat 
meningkatkan biaya di dalam menghasilkan makanan. Hama dan penyakit 
tanaman juga dapat berdampak negatif terhadap palatabilitas makanan 
yang mengakibatkan perubahan pada preferensi makanan sehari-hari yang 
akan dipilih rakyat secara umumnya. Hama dan penyakit tanaman telah 
menyebabkan kekurangan makanan secara signifikan dan kelaparan selama 
bertahun-tahun. Di India pada 1942-43 populasi jamur bercak coklat 
(Bipolaris oryzae, Syn. Helminthosporium oryzae) telah menghancurkan 50 
sampai 90% dari tanaman padi di Daerah Bengal, yang mengakibatkan 
2 juta orang tewas karena kelaparan1). Penyakit hawar daun pada kentang 
yang disebabkan oleh Phytophthora infestans, yang merupakan penyakit yang 
dianggap asli di Amerika Tengah, telah menyebabkan kelaparan besar di 
Irlandia pada 1845, yang menewaskan lebih dari 1 juta orang dan memaksa 
1.5 juta orang untuk meninggalkan kampung halaman mereka2).

1 https://www.globalsecurity.org/military/world/india/famine-bengal-1943.html (diakses terakhir 
pada 1 Agustus 2021).

2 https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/phytophthora-
infestans (diakses terakhir pada 1 Agustus 2021).
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Hari ini, disebabkan oleh meningkatnya perdagangan secara global dan 
iklim dunia yang semakin berubah, maka hama dan penyakit tanaman telah 
menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi ketahanan pangan daripada 
beberapa tahun sebelumnya. Dengan pesatnya perdagangan secara global maka 
ini telah meningkatkan perubahan pola hidup hama dan penyakit tanaman 
yakni dengan cara bergerak dan berpindah secara cepat dari lingkungan asli 
mereka dan adanya perubahan iklim telah menciptakan kondisi baru yang 
menguntungkan bagi kehidupan hama dan penyakit tanaman. 

Diperkirakan hama dan penyakit tanaman telah bertanggung jawab atas 
kerugian sebesar 20 hingga 40% dari produksi pangan global. Hama dan 
penyakit tanaman baru berpotensi mengancam tanaman-tanaman penghasil 
utama makanan di seluruh dunia. Untuk memberikan sebuah contoh, 
Leptinotarsa decemlineata, yang juga dikenal sebagai kumbang kentang 
Colorado, adalah hama yang sangat mempengaruhi produksi kentang. Di 
Cina, “kentang sebagai strategi makanan pokok rakyat” telah dicanangkan 
pemerintahnya pada 2015 dan sekarang produksi kentang ini semakin terancam 
dengan masuk dan berkembang biaknya kumbang kentang Colorado ini, yang 
menyebabkan kerugian ekonomi tahunannya saat ini diperkirakan mencapai 
3,2 juta dolar. Selain itu, kumbang kentang Colorado juga dapat mengganggu 
tanaman pokok makanan lainnya dari keluarga Solanaceae, seperti tomat dan 
terong3). Perdagangan pisang telah menyumbang masing-masing 90% dan 60-
80% dari pendapatan petani di Republik Demokratik Kongo dan Rwanda, 
sementara rumah tangga di Tanzania membeli rata-rata 70 kg pisang segar 
sebulan dan 40 kg sebulan sebagai makanan kudapan yang berasal dari pisang. 
Sayangnya, terdapat ancaman serius terhadap produksi pisang pada saat ini 
yang datang dari Fusarium oxysporum var. cubense Tropical Race 4, yang 
menyebabkan penyakit “Banana Fusarium Wilt”, yang juga dikenal sebagai 
penyakit Panama. Penyakit ini telah merusak sekitar 15700 hektar kebun 
pisang di Filipina (dari sekitar total kebun 440 ribu Ha), sekitar 70 persen 
kebun di propinsi Guangdong dan Hainan, Cina. Kerugian ekonomi tahunan 
yang disebabkan penyakit ini (TR4) diperkirakan sekitar 121 juta dolar US di 
Indonesia, 253 juta dolar US di Taiwan dan 14 juta dolar US di Malaysia. Di 
Mozambik TR4 telah menyebabkan kerusakan kebun seluas 1500 Ha dalam 
waktu 4 tahun setelah penemuan pertamanya dan menyebabkan perkebunan 

3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095311919628017 (diakses terakhir 
pada 1 Agustus 2021).
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ditutup. Setiap pengurangan produksi pisang melalui hama dan penyakit di 
negara-negara ini akan berdampak buruk terhadap ketahanan pangan dan 
penghidupan rakyat secara umumnya (FAO, 2019).

Bactrocera dorsalis adalah lalat buah asli Asia tetapi saat ini telah ditemukan 
setidaknya di 65 negara di dunia. Di wilayah Afrika, awalnya terdeteksi pada 
2003 dan merupakan tantangan bagi pegawai kesehatan tanaman dibenua 
karena telah mengancam ekspor buah-buahan dari daerah disekitar benua 
ini, terutamanya alpukat, pisang, jambu dan mangga. Diperkirakan bahwa 
larangan perdagangan impor antar wilayah saja akibat hama ini menyebabkan 
kerugian sekitar 2000 juta dolar per tahun (Manrakhan et.al., 2015). Contoh 
lain adalah Rhynchophorus ferrugineus, lebih dikenal sebagai kumbang merah 
kelapa, hama yang memiliki dampak negatip yang merusak pada tanaman 
kurma dan mempengaruhi ketahanan pangan di ekosistem sahara di Timur 
Dekat dan di lembah Mediteranian (Giblin-Davis et.al., 2013). 

Di Brazil kehilangan produksi tanaman pangan oleh hama serangga dan 
nilai ekonomi kehilangannya telah dipetakan dalam satu Tabel dibawah ini. 
Kehilangan produksi padi di negara ini adalah sekitar 10% setiap tahunnya 
atau sekitar 12050.1 ribu ton dengan nilai ekonomi sekitar 543 juta US$. 
Kehilangan per hektarnya adalah US$ 225. Kehilangan produksi jagung 
adalah sekitar 7% setiap tahun atau sekitar 82063 ribu ton dengan nilai 
ekonomi sebesar 1945 juta US$. Pada buah-buahan misalnya, kehilangan 
produksi pisang adalah sekitar 10% per tahunnya atau sekitar 7304 ribu ton 
dengan nilai ekonomi sebesar 383 Juta US$. (Tabel 1.1.)

Kerugian tanaman akibat kehilangan hasil panen adalah ancaman besar 
bagi kesejahteraan keluarga di pedesaan, ekonomi para pedagang dan juga 
pemerintah, disamping juga berpengaruh terhadap keamanan pangan di 
seluruh dunia. Kerugian tanaman yang disebabkan karena hama dan penyakit 
untuk makanan pokok dan tanaman serealia (seperti beras, gandum, sorghum 
dan jagung) serta untuk kentang, kedelai, kapas, dan kopi diperkirakan antara 
20 dan 40% di tingkat nasional dan tingkat daerah di beberapa benua yang 
berbeda-beda. Serangan hama dan penyakit dapat terjadi di lahan pertanian 
selama siklus produksi (pra-panen) dan/atau selama penyimpanan (pasca 
panen). Dalam kedua tahap ini (pra dan pasca panen) hasil panen yang 
berupa produksi dan juga kualitasnya dapat dipengaruhi dan berkurang, yang 
berarti bahwa pengembalian hasil dari segi keuangan juga akan menurun 
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karena produksi yang berkurang untuk dijual dan/atau kurang kualitasnya 
untuk dapat ditawarkan kepada pembeli. Selain itu, implikasi kerugian yang 
disebabkan hama dan penyakit pada tanaman dapat mencapai tingkat yang 
jauh lebih tinggi melampaui kerugian di sektor peternakan, mengingat bahwa 
penurunan produksi dapat mempengaruhi seluruh masyarakat pedesaan dan 
daerah, pasar nasional dan ekspor, dan di tingkat yang lebih luas, menurunnya 
ketersediaan pangan untuk populasi dunia.

Tabel 1.1. Kuantifikasi kehilangan produksi dan pengaruhnya terhadap 
ekonomi akibat hama serangga dibeberapa tanaman penting 
pertanian di Brasil *. 

Padi merupakan produk pertanian yang sangat dibutuhkan masyarakat 
Indonesia karena telah terlanjur menjadi makanan pokok mayoritas 
rakyatnya. Produksi beras, yang berasal dari padi, menjadi perhatian pokok 
pemerintah dalam bidang pertanian. Pemerintah Indonesia sudah sedari dulu 
mencanangkan program swasembada beras. Alasannya agar pangan dalam 
negeri yang utama ini berada dalam keadaan cukup dan aman. Kelihatannya 
memang mudah karena Indonesia merupakan negara agraris yang artinya 
cukup banyak lahan dan penduduk yang menjadi petani sehingga logikanya 
produksi padi akan tinggi. Namun, kenyataan di lapangan tidak demikian. 
Hingga hari ini Indonesia masih mengimpor komoditas ini dari negara-negara 
tetangga seperti Thailand dan Vietnam (Tabel 1.2.)

Kurangnya produksi padi bukan disebabkan oleh kurangnya varietas unggul, 
melainkan oleh terserangnya tanaman oleh hama dan penyakit. Serangan 
hama ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan terus berulang sehingga 
menjadi bahaya laten pada pertanian padi. Data dari Balitbang Departemen 
Pertanian (2014) menyebutkan bahwa produktivitas padi turun hingga 50% 
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dalam kurun waktu 2006-2011 akibat serangan tungro. Seorang petani di 
kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, mencatat bahwa produktivitas sawahnya 
menurun sebesar 60% akibat serangan wereng. 

Tabel 1.2. Impor beras Indonesia dari 2014–2019*.

Penurunan produktivitas ini merupakan hal yang sangat serius karena 
berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Jika produktivitas padi 
tetap rendah seperti itu, maka rakyat akan semakin sulit mendapat makanan 
pokok. Selain itu, pemerintah akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk 
mengimpor beras. Hal ini akan berdampak negatif ke petani, yaitu produk 
petani dalam negeri tidak akan dipercaya karena kualitas maupun kuantitasnya 
di bawah standar sehingga dapat mematikan usaha pertanian dalam negeri.

Hama penggerek buah kakao, PBK (Conopomorpha cramerella) merupakan 
salah satu penyebab utama kehilangan hasil dan penurunan mutu pada 
tanaman kakao di Indonesia. Areal serangan PBK sudah mencapai 60-80% 
dari total area kakao di Indonesia, dengan kehilangan hasil diperkirakan 
mencapai 25-30% yang setara dengan 117 miliar rupiah per tahun. Saat ini 
PBK sudah menyebar di hampir seluruh propinsi dan negara penghasil kakao 
di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina dan Papua New Guinea 
(PNG).

Status ketahanan pangan secara global pada saat ini adalah sangat 
mengkhawatirkan, karena terjadinya ketidak seimbangan antara 
meningkatnya permintaan pangan oleh populasi dunia dan hasil pertanian 
global, dikombinasikan dengan perbedaan antara penawaran dan permintaan 
pada skala regional, nasional, dan lokal adalah sangat mengkhawatirkan. 
Ketidakseimbangan ini tidak terjadi begitu saja, tetapi telah secara dramatis 
memburuk selama beberapa dekade terakhir, yang memuncak baru-baru 
ini di krisis pangan 2008. Penting untuk dicatat bahwa pada pertengahan 
2011, harga pangan kembali ke puncak ketinggian sama seperti sewaktu krisis 
2008 (FAO 2011). Perlindungan tanaman pada umumnya dan perlindungan 
tanaman terhadap penyakit tanaman pada khususnya, memiliki peran 
yang sangat nyata dalam memenuhi semakin meningkatnya permintaan 
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untuk kualitas dan kuantitas makanan. Secara kasar, kehilangan produksi 
yang disebabkan oleh pathogen tumbuhan, hewan, dan gulma, dan semua 
gabungannya telah bertanggung jawab atas kerugian yang berkisar antara 
20 dan 40% dari produktivitas pertanian secara global. Kisaran “kerugian 
antara 20 dan 40%” itu tidak cukup mencerminkan biaya sebenarnya karena 
belum termasuk kerugian tanaman kepada konsumen, kesehatan masyarakat, 
masyarakat secara umum, lingkungan, ekonomi dan petani serta beberapa 
komponen ketahanan pangan termasuk ketersediaan pangan (produksi, 
impor, cadangan), akses fisik dan ekonomi terhadap pangan, dan pemanfaatan 
pangan (misalnya nilai gizi, keselamatan), seperti yang baru-baru ini ditinjau 
oleh Ingram (2011). Meskipun kerugian tanaman yang disebabkan oleh hama 
dan penyakit tanaman secara langsung mempengaruhi komponen utama 
ini, mereka juga mempengaruhi orang lain (misalnya, komponen utilisasi 
makanan) yang terlibat secara langsung atau tidak langsung melalui jalur 
perdagangan, kebijakan dan masyarakat.

Apa yang dapat kita lakukan sebagai pegawai pemerintah, masyarakat sipil, 
serta dunia usaha? Semua lapisan masyarakat dapat memainkan peran mereka 
dalam memastikan ketahanan dan keamanan pangan dapat selalu dicapai 
melalui tanaman yang dihasilkan secara sehat. Semua orang, ketika bepergian 
keluar negara atau ke propinsi yang berada di pulau lain atau juga ke negara 
bagian yang lain, harus menyadari adanya potensi bahaya jika membawa 
pulang ke tanah air bahan tanaman, buah-buahan dan sayuran yang dibeli di 
luar negeri baik untuk ditanam, sebagai hobi atau produknya seperti kerajinan 
tangan asal kayu, karena mereka dapat menyebarkan hama atau penyakit 
tanaman. Kesadaran masyarakat dan perhatiannya terhadap tanaman dan 
kesehatannya adalah sangat penting untuk memastikan kehidupan yang lebih 
baik bagi masyarakat secara luas. Masing-masing dari kita dapat membantu 
untuk menjaga tanaman yang ada dinegara kita agar senantiasa sehat dan 
untuk mendapatkan makanan yang aman bagi kita semua. 

Untuk membantu mencapai hal ini, semua negara harus didorong untuk 
melaksanakan Konvensi Internasional Perlindungan Tanaman (IPPC) 
dan Standar ISPM. Masyarakat sipil dan korporasi harus memastikan 
bahwa pemerintah mereka menerapkan peraturan-peraturan yang terdapat 
dalam IPPC dan ISPMs secara efektif sambil memberikan dukungan 
untuk penerapannya yang maksimum. IPPC didirikan pada 1952 untuk 
melindungi tanaman dunia dari hama dan penyakit. Sekertariat IPPC diakui 
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oleh organisasi perdagangan dunia (WTO), perjanjian tentang sanitari dan 
fitosanitari (perjanjian WTO dan SPS) sebagai organisasi pengaturan standar 
bagi kesehatan tanaman, yang diselenggarakan oleh organisasi pangan dan 
pertanian (FAO), lokasi dan fungsinya adalah sangat sesuai untuk menetapkan 
tindakan terkoordinasi terhadap penyebaran hama dan penyakit tanaman 
yang mengancam ketahanan pangan.

1.2. ATURAN PERDAGANGAN 
GLOBAL

Secara ringkasnya Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization 
– WTO) adalah satu-satunya organisasi yang mengendalikan peraturan-
peraturan perdagangan dunia. Aturan perdagangan dunia ini menyediakan 
jaminan dan stabilitas, serta konsumen dan produsen mengetahui dengan 
pasti melalui aturan perdagangan ini bahwa mereka dapat menikmati pasokan 
yang aman dan pilihan yang lebih banyak dari produk jadi, komponen-
komponennya, bahan baku dan jasa yang mereka akan gunakan. Produsen 
dan eksportir dapat mengetahui bahwa pasar luar negeri akan senantiasa tetap 
terbuka untuk mereka. Hal ini akan menyebabkan ekonomi dunia menjadi 
lebih makmur, damai dan dipercaya. Keputusan dalam WTO biasanya 
diambil secara konsensus di antara semua anggota dan mereka diratifikasi 
oleh anggota-anggota Parlemen. Perselisihan perdagangan disalurkan 
melalui proses penyelesaian sengketa WTO, di mana fokusnya adalah 
dengan menafsirkan perjanjian dan komitmen dari masing-masing negara 
(pengekspor dan pengimpor) dan dengan memastikan kebijakan perdagangan 
dari setiap negara anggota sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan 
WTO. Dengan cara itu, risiko perselisihan perdagangan yang akan berubah 
menjadi konflik politik atau militer menjadi semakin berkurang. Dengan cara 
menurunkan hambatan perdagangan melalui negosiasi di antara pemerintah 
dari negara anggotanya, sistem WTO juga menurunkan hambatan lain yang 
terjadi antara masyarakat dan ekonomi perdagangan. Di pusat sistim ini 
yang lebih dikenal sebagai sistem perdagangan multilateral adalah perjanjian 
WTO, yang merupakan hasil negosiasi yang ditandatangani oleh sebagian 
besar negara ekonomi perdagangan dunia, dan disahkan di Parlemen mereka. 



8 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

Perjanjian ini adalah menjadi dasar hukum untuk perdagangan dunia. 
Pada dasarnya, perjanjian ini adalah sebuah kontrak yang menjamin setiap 
anggota WTO mempunyai hak penting untuk berdagang. Perjanjian ini 
juga mengikat pemerintah setiap negara anggota untuk menjaga kebijakan 
perdagangan mereka transparan dan bisa diprediksi secara ilmiah sehingga 
dapat bermanfaat bagi semua orang. 

Perjanjian ini memberikan kerangka kerja yang stabil dan transparan untuk 
membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir melakukan 
bisnis secara aman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat anggota WTO.

1.2.1. Negosiasi Perdagangan 
Organisasi perdagangan dunia didirikan pada 1995. Salah satu organisasi 
yang termuda dari perbagai organisasi internasional, WTO adalah penerus 
Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) didirikan setelah Perang 
Dunia kedua. Jadi, sementara WTO usianya relatif muda, sistim perdagangan 
multilateral yang awalnya diatur di bawah GATT yang mempunyai usia lebih 
dari 70 tahun. 70 tahun terakhir telah melihat pertumbuhan yang luar biasa 
dari dunia perdagangan. Barang-barang yang diekspor telah tumbuh rata-
rata 6% setiap tahunnya. Pertumbuhan yang terjadi dalam perdagangan ini 
telah menjadi mesin yang kuat untuk melakukan ekspansi ekonomi secara 
keseluruhan dan secara rata-ratanya perdagangan telah tumbuh dengan 1,5 
kali lebih banyak daripada rata-rata perekonomian global setiap tahunnya. 
Total ekspor di tahun 2016 adalah 250 kali lipat dari impor di tahun 1948. 
GATT dan WTO telah membantu menciptakan sistem perdagangan yang 
kokoh dan makmur yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 
yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Sistem ini dikembangkan melalui serangkaian negosiasi perdagangan, atau 
putaran yang diadakan di bawah GATT. Putaran pertama terutama berurusan 
dengan pengurangan tarif tetapi kemudian dimasukkan negosiasi lainnya 
seperti anti-penjualan murah (dumping) dan tindakan non-tarif. Putaran di 
Periode 1986-94 – yang lebih dikenal sebagai “Putaran Uruguay” inilah yang 
menyebabkan didirikannya WTO. Negosiasi tersebut tidak berakhir di sana. 
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Pada 1997, sebuah Perjanjian tercapai tentang jasa telekomunikasi, dengan 
69 pemerintah menyetujui liberalisasi yang luas yang merupakan langkah-
langkah yang melampaui apa-apa yang telah disepakati di Putaran Uruguay.

Pada tahun yang sama, 40 negara berhasil menyimpulkan negosiasi untuk 
perdagangan bebas tarif di produk teknologi informasi, dan 70 negara 
anggota menyimpulkan transaksi jasa keuangan yang mencakup lebih dari 
95% perdagangan di perbankan, asuransi, sekuritas dan informasi keuangan. 
Pada 2000, pembicaraan baru dimulai yang menyangkut bidang pertanian 
dan jasa. Ini secara lebih luas dimasukkan ke dalam program kerja “Agenda 
Pembangunan Doha”, yang diluncurkan sewaktu Konperensi Menteri-menteri 
WTO keempat di Doha, Qatar, di bulan Nopember 2001.

Program kerja yang baru termasuk negosiasi dan pekerjaan lain seperti 
pada non-tarif pertanian, perdagangan dan lingkungan, peraturan WTO 
tentang anti-penjualan murah (dumping) dan subsidi, fasilitasi perdagangan, 
transparansi dalam pengadaan barang di pemerintahan, intelektual properti 
dan berbagai masalah yang diajukan negara ekonomi berkembang sebagai 
akibat kesulitan yang mereka hadapi dalam melaksanakan Perjanjian WTO. 

1.2.2. Perjanjian WTO 
Bagaimana anda dapat memastikan bahwa perdagangan dapat dilaksanakan 
seadil mungkin, dan secara terbuka, praktis dan seluas mungkin? Ini dapat 
dicapai dengan melakukan negosiasi tentang aturan-aturan yang ada dan 
kemudian mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. 

Aturan-aturan WTO yang berupa Perjanjian – adalah hasil negosiasi antara 
anggota-anggotanya. Peraturan yang ada saat ini sebagian besarnya adalah 
hasil dari negosiasi yang dilakukan semenjak 1986-1994 yang dikenal sebagai 
Negosiasi Putaran Uruguay, termasuk revisi secara menyeluruh dari peraturan 
yang asli yang dihasilkan oleh Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan 
(GATT). Putaran Uruguay menciptakan peraturan baru yang berurusan 
dengan pelayanan perdagangan dan kekayaan intelektual serta prosedur baru 
untuk menyelesaikan sengketa perdagangan. 

Melalui perjanjian ini, anggota WTO mengoperasikan sistem perdagangan 
yang non-diskriminatif dengan merinci hak dan kewajiban mereka. Setiap 
anggota menerima jaminan bahwa ekspor akan diperlakukan secara adil dan 
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konsisten pada setiap pasar dari para anggotanya. Setiap anggota berjanji 
untuk memberikan perlakuan yang sama untuk impor ke pasar di negaranya. 
Sistem ini juga memberikan negara berkembang beberapa fleksibilitas dalam 
menerapkan komitmen terhadap peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan 
di negaranya.

1.2.3. Perdagangan Barang 
Semuanya diawali dengan perdagangan barang. Dari 1947 sampai 1994, 
GATT adalah satu-satunya forum untuk menegosiasikan tarif yang lebih 
rendah dan juga yang menyangkut hambatan perdagangan; teks yang ada 
pada GATT menjelaskan peraturan-peraturan penting, terutama yang non-
diskriminasi. Sejak 1995, Perjanjian Marrakesh telah membentuk WTO 
dan lampiran-lampirannya (termasuk GATT yang diperbarui) telah menjadi 
bagian dari Perjanjian WTO. Di dalamnya memiliki Lampiran yang khusus 
berurusan dengan sektor tertentu terkait dengan barang, seperti pertanian, 
dan dengan masalah spesifik seperti standar produk, subsidi dan tindakan 
yang diambil terhadap penjualan produk murah (dumping). Yang merupakah 
tambahan baru adalah Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation 
Agreement -TFA), yang mulai berlaku 2017. 

1.2.4. Pelayanan/Servis 
Bank, perusahaan asuransi, perusahaan telekomunikasi, operator wisata, 
jaringan hotel dan perusahaan transportasi yang ingin berbisnis di luar negeri 
akan menikmati prinsip yang sama yaitu perdagangan yang lebih terbuka yang 
semula hanya diterapkan untuk perdagangan barang. Prinsip ini muncul di 
dalam Perjanjian Umum Perdagangan untuk Jasa Pelayanan (GATS). Anggota 
WTO juga telah membuat komitmen secara individu di bawah GATS yang 
menyatakan bahwa sektor jasa yang dimilikinya terbuka untuk persaingan 
luar negeri, dan sejauh mana pasar bersedia dibuka. 

1.2.5. Kekayaan Intelektual 
Perjanjian WTO yang berkaitan dengan “Kekayaan Intelektual” berisi 
aturan-aturan untuk perdagangan ide dan kreativitas. Peraturan ini 
menjelaskan penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, nama geografis 
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untuk mengidentifikasi produk, desain industri dan informasi yang tidak 
diungkapkan seperti rahasia-”kekayaan intelektual”- ini harus dilindungi 
ketika perdagangan terlibat.

1.2.6. Penyelesaian Sengketa 
Prosedur WTO untuk menyelesaikan konflik perdagangan di bawah 
“Kesepahaman Penyelesaian Sengketa” adalah sangat penting untuk 
menegakkan peraturan dan untuk memastikan bahwa perdagangan akan 
berjalan dengan lancar. Pemerintah satu negara akan membawa sengketa 
kepada WTO jika menurutnya ada hak-hak di bawah Perjanjian WTO yang 
dilanggar oleh negara anggota yang lain. Penilaian oleh ahli independen yang 
khusus ditunjuk harus berdasarkan interpretasi dari perjanjian yang ada dan 
komitmen dari masing-masing anggota. Sistem ini mendorong setiap anggota 
untuk menyelesaikan perbedaan mereka melalui konsultasi satu sama lain. 
Jika ini terbukti tidak berhasil, mereka dapat mengikuti prosedur tahap demi 
tahap yang mencakup kemungkinan diambilnya satu keputusan oleh panel 
ahli dan kesempatan untuk mengajukan banding atas dasar hukum yang kuat. 
Keyakinan dalam menggunakan sistem ini adalah jumlah kasus yang dibawa 
ke WTO-lebih dari 500 kasus sejak WTO didirikan jika dibandingkan 
dengan 300 sengketa yang dihadapi selama GATT dilaksanakan (1947-94). 

1.2.7. Pemantauan Perdagangan 
Mekanisme Peninjauan Kebijakan Perdagangan WTO dirancang untuk 
meningkatkan transparansi, menciptakan pemahaman yang lebih besar 
tentang kebijakan yang diadopsi oleh semua anggota WTO dan menilai 
dampaknya. Banyak anggota melihat mekanisme ini sebagai umpan balik yang 
konstruktif terhadap kebijakan WTO. Semua anggota WTO harus menjalani 
pengawasan berkala, setiap pemantauan disertai laporan oleh negara anggota 
yang bersangkutan dan Sekretariat WTO. Selain itu, WTO melakukan 
pemantauan berkala terhadap segala tindakan perdagangan global. Awalnya 
diluncurkan setelah krisis keuangan 2008, pemantauan perdagangan global 
ini telah menjadi fungsi rutin WTO, dengan tujuan menyoroti pelaksanaan 
perdagangan setiap anggota WTO terutama yang berkaitan dengan tindakan 
fasilitasi dan pelarangan perdagangan.
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1.2.8. Bagaimana WTO Dikelola 
Tujuan utama WTO adalah untuk membantu perdagangan global agar dapat 
berjalan secara lancar, bebas dan dapat diprediksi. Ini dilaksanakan dengan: 

1. mengelola dan mencatat setiap Perjanjian Perdagangan 

2. bertindak sebagai forum untuk negosiasi perdagangan 

3. menyelesaikan sengketa perdagangan 

4. meninjau kebijakan perdagangan nasional 

5. membangun kapasitas perdagangan di negara berkembang 

6. bekerja sama dengan organisasi internasional lainnya

WTO memiliki 164 negara anggota yang merupakan 98% dari perdagangan 
dunia. Sebanyak 22 negara masih bernegosiasi untuk menjadi anggota. Segala 
keputusan dibuat oleh semua negara anggota. Hal ini biasanya dilakukan 
secara konsensus. Suara mayoritas juga dimungkinkan tetapi tidak pernah 
digunakan di WTO, dan sangat jarang digunakan sewaktu dalam GATT. 
Perjanjian WTO telah diratifikasi dan disahkan oleh Parlemen semua negara 
anggota. 

Pemegang keputusan tingkat atas dari WTO adalah Konperensi Menteri-
menteri Negara Anggota (Ministerial Conference), yang biasanya akan bertemu 
setiap dua tahun sekali. Di bawah badan ini adalah Dewan Umum (General 
Council), biasanya Duta Besar atau kepala delegasi yang berkantor di Jenewa 
tetapi ada kalanya pejabat yang dikirim dari pemerintah negara anggota 
yang bertemu beberapa kali dalam setahun di markas besar WTO di Jenewa. 
Badan Dewan Umum juga bertindak sebagai Badan Peninjauan Kebijakan 
Perdagangan (Trade Policy Review Body) dan sebagai badan Penyelesaian 
Sengketa (Dispute Settlement). Pada tingkat berikutnya, ada Dewan Barang, 
Pelayanan dan Kekayaan intelektual (TRIPS). Dewan akan membuat laporan 
kepada Dewan Jenderal (General Council). 

Banyak Komite Khusus, kelompok kerja yang akan menangani perjanjian 
perorangan dan bidang lainnya, seperti perjanjian-perjanjian lingkungan, 
pembangunan, permohonan keanggotaan dan perdagangan regional.
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1.2.9. Perjanjian SPS 
Perjanjian tentang penerapan tindakan sanitari dan fitosanitari, juga dikenal 
sebagai perjanjian SPS, adalah perjanjian internasional yang didirikan oleh 
organisasi perdagangan dunia (WTO). Ini dinegosiasikan selama Putaran 
Uruguay dari perjanjian umum tarif dan perdagangan (GATT), dan mulai 
berlaku dengan pembentukan WTO pada awal 1995. Secara luas, perjanjian 
tindakan sanitari dan fitosanitari (SPS) ini tujuan utamanya adalah untuk 
melindungi kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan atau kesehatan dari 
risiko tertentu. 

Di bawah Perjanjian SPS, WTO menetapkan batasan-batasan terhadap 
kebijakan negara-negara anggota yang berkaitan erat dengan keamanan 
pangan (kontaminan bakteri, pestisida, inspeksi dan pelabelan) serta kesehatan 
hewan dan tumbuhan (fitosanitari) daripada bahaya hama dan penyakit yang 
terbawa dengan bahan-bahan yang diimpornya. Ada 3 organisasi standar yang 
menetapkan standar-standar dimana anggota WTO harus merujuk kepada 
standar ini di dalam menentukan metodologi SPS yang akan digunakannya. 
Sebagaimana diatur dalam Pasal 3, dari Perjanjian SPS organisasi ini adalah 
Komisi Codex Alimentarius (Codex Alimentarius Commission - Codex), 
Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (World Organization for Animal 
Health- OIE) dan Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional 
(International Plant Protection Convention - IPPC). Ketiga organisasi ini lebih 
dikenal sebagai “Tiga Bersaudara”.

Perjanjian SPS terkait erat dengan Perjanjian Hambatan Teknis Perdagangan 
(Technical Barriers to Trade – TBT), yang ditandatangani pada tahun yang sama 
dengan perjanjian SPS dan juga memiliki tujuan yang sama. TBT muncul 
dari negosiasi WTO Putaran Tokyo dan dinegosiasikan dengan tujuan untuk 
memastikan non-diskriminasi dalam adopsi dan pelaksanaan peraturan teknis 
dan standar.
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1.3. TIGA ORGANISASI BERSAUDARA 
YANG MELINDUNGI KESEHATAN 
TANAMAN DAN HEWAN 

Ada tiga lembaga (Gambar 1.1.-1.3.) internasional yang diperlukan dan 
secara spesifik dimuat dalam Kesepakatan SPS. Ketiga lembaga tersebut sering 
disebut sebagai ’Tiga Bersaudara’ (Three Sisters) yaitu:
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1. Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (International Plant 
Protection Convention, IPPC) yang menangani masalah kesehatan 
tumbuhan

2. Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (World Organization for 
Animal Health, OIE) yang menangani masalah kesehatan hewan

3. Komisi Kodeks Alimentarius (Codex Alimentarius Commission, Codex) 
yang menangani masalah keamanan pangan.

Anggota WTO sangat diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif di “Three 
Sisters”, yang menyediakan forum-forum lain untuk menyampaikan bantuan 
teknis.

1.3.1. Konvensi Internasional 
Perlindungan Tanaman (IPPC)

Perjalanan pariwisata dan perdagangan internasional berkembang dengan 
sangat pesat pada 10 tahun terakhir ini dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Dengan banyaknya orang dan komoditi bergerak di seluruh 
dunia, kemungkinan organisme yang mengandung risiko yang melakukan 
perjalanan ini bersama-sama dengan mereka adalah sangat tinggi. 

IPPC adalah lembaga resmi yang menangani masalah kesehatan tumbuhan 
dan dibentuk oleh Organisasi Pertanian dan Pangan (Food and Agriculture 
Organization, FAO) tetapi dilaksanakan melalui kerjasama antar pemerintah 
negara anggota dan Organisasi Perlindungan Tumbuhan Regional (Regional 
Plant Protection Organizations).
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Tujuan dari IPPC adalah untuk mengkoordinasikan pekerjaan mencegah 
menyebar dan masuknya OPT dan OPT pascapanen, dan untuk 
mempromosikan metode pengendalian yang sesuai dengan efek negatif 
terhadap perdagangan yang seminimal mungkin. IPPC mengembangkan 
Standar Internasional untuk Ketentuan Fitosanitari (International Standards 
for Phytosanitary Measures, ISPMs). Lebih dari 50 ISPM telah dipublikasikan 
sampai saat ini termasuk: ISPM 1 yang mencakup prinsip-prinsip dalam 
perlindungan tumbuhan dan penerapan ketentuan fitosanitari dalam 
perdagangan internasional, dan ISPM 5 yang merupakan glosari istilah-
istilah yang digunakan dalam fitosanitari. Daftar lengkap tentang ISPM dapat 
ditemukan pada Portal Fitosanitari Internasional (International Phytosanitary 
Portal), yang merupakan forum untuk melaporkan dan bertukar informasi di 
antara pemerintah dari negara anggota IPPC.

IPPC, yang didirikan pada 1951 sewaktu Konferensi ke-6 dari Organisasi 
Pangan dan Pertanian Sedunia (Food & Agriculture Organization -FAO), adalah 
sebuah perjanjian internasional tentang kesehatan tanaman yang bertujuan 
untuk melindungi tanaman budidaya dan yang liar dengan cara mencegah 
masuk dan menyebarnya hama dan penyakit kesesuatu negara. Sehingga 01 
Juli 2016, IPPC telah tumbuh dan berkembang dengan memiliki negara 
anggota sebanyak 177 di seluruh dunia dan semuanya telah menandatangani 
konvensi ini (Pada 2021 sudah ada 184 negara). 

Visi dari IPPC adalah untuk melindungi sumber daya tanaman global dari 
serangan hama dan penyakit. 

Misi IPPC adalah untuk mendapatkan kerjasama antar negara dalam 
melindungi sumber daya tanaman global dari kemasukkan dan menyebarnya 
hama penyakit tanaman, dalam rangka melestarikan ketahanan pangan, 
keanekaragaman hayati serta untuk memfasilitasi perdagangan internasional.

1. Komisi Tindakan Fitosanitari (The Commission on Phytosanitary 
Measures – CPM) - pertemuan pihak-pihak (anggota) Konvensi – untuk 
mengarahkan kegiatan IPPC, yang akan dilaksanakan oleh sekretariat 
IPPC, yang didirikan pada 1992 dan merupakan bagian dari FAO, 
Roma, Italia. Sekretariat IPPC bertugas memfasilitasi penyebaran dan 
tukar menukar informasi antara negara anggota, yang dapat digunakan 
untuk mendukung upaya negara anggota bagi melindungi sumber daya 
tanaman mereka dan melakukan perdagangan secara aman. 
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2. Fungsi Sekretariat IPPC

a. Memfasilitasi pengembangan dan adopsi standar internasional. 

b. Membantu negara anggota untuk menyelesaikan sengketa. 

c. Menyediakan pakar informasi dan teknikal kepada organisasi 
perlindungan tanaman baik yang nasional ataupun regional 
dengan cara menjadi tuan rumah dari situs www.ippc.int. dan 
memeliharanya

d. Membantu negara-negara anggota untuk membangun kapasitas 
(jumlah dan kemampuan) dibidang fitosanitari bagi melindungi 
tanaman liar dan yang dibudidayakan, serta lingkungan dan 
ketahanan pangannya. 

e. Mengatur pertemuan & kegiatan CPM lainnya.

3. Tindakan Fitosanitari & Standar 

Tindakan Fitosanitari adalah undang-undang, peraturan atau prosedur 
resmi yang bertujuan untuk mencegah masuknya dan/atau menyebarnya 
hama dan penyakit karantina, atau untuk membatasi dampak ekonomi 
dari hama penyakit non-karantina yang dikenakan regulasi. 

Standar Internasional untuk Tindakan Fitosanitari (ISPMs) secara 
internasional telah disepakati dan tindakan fitosanitari telah diadopsi secara 
konsensus oleh CPM. ISPMs mencakup hama penyakit invasif tanaman, 
termasuk gulma yang menyebabkan kerusakan tidak secara langsung pada 
tanaman. Standar meliputi pergerakan hama penyakit yang dibawa dan 
ini berlaku untuk kendaraan, kapal, pesawat terbang, kontener, tempat 
penyimpanan/gudang, tanah, peti kemas kayu dan benda lain yang bisa 
membawa hama dan penyakit tanaman. ISPMs memfasilitasi perdagangan 
yang aman dengan memberikan bimbingan terhadap prosedur, peraturan 
dan perawatan (treatment) yang dapat digunakan untuk mengelola risiko 
yang disebabkan oleh hama penyakit yang berasosiasi dengan pergerakan 
barang dan alat-alat pengirimannya (conveyance) secara internasional. 
ISPMs diakui oleh WTO untuk mengelola risiko yang ditimbulkan oleh 
hama dan penyakit yang berhubungan erat dengan perdagangan. Setiap 
anggota WTO diharapkan dapat membuat tindakan fitosanitari mereka 
berpandukan pada standar internasional yang telah dikembangkan oleh 
IPPC. Usulan untuk membuat standar internasional yang baru dapat 
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dilakukan oleh organisasi perlindungan tanaman nasional atau regional, 
atau oleh kelompok lain melalui Sekretariat IPPC. Usulan ini kemudian 
akan dikembangkan oleh Komisi Teknis, ditinjau dan dikomentari oleh 
semua pihak yang menandatangani perjanjian dan kemudian diadopsi 
oleh CPM. 

Sebanyak 45 ISPMs sudah diadopsi CPM pada 2021, meliputi masalah-
masalah seperti karantina tumbuhan dan perdagangan internasional; 
analisa risiko hama-penyakit tanaman; daerah bebas hama dan penyakit; 
kemasan kayu dalam perdagangan internasional; dan protokol untuk 
inspeksi hama-penyakit. Semua ISPMs, termasuk yang masih dalam 
tahap draf dan konsultasi, tersedia secara bebas dan dapat diakses melalui 
situs web IPPC (www.ippc.int) atau dari Sekretariat IPPC.

4. Daftar ISPM yang sudah disetujui di tahun 2021

ISPM 1 - Prinsip fitosanitari untuk perlindungan tanaman dan penerapannya 
tindakan fitosanitari dalam perdagangan internasional (diadopsi 
pada 1993, direvisi pada 2006)

ISPM 2 - Kerangka kerja untuk analisa risiko hama (diadopsi pada 1995, 
direvisi pada 2007)

ISPM 3 - Pedoman untuk ekspor, pengiriman, impor dan pelepasan agen 
pengendalian hayati dan organisme menguntungkan lainnya 
(diadopsi pada 1995, direvisi pada 2005)

ISPM 4 - Persyaratan untuk pembentukan kawasan bebas hama (diadopsi 
pada 1995)

ISPM 5 - Ringkasan istilah fitosanitari (diperbarui sesuai kebutuhan)

-  Suplemen 1: Panduan tentang interpretasi dan penerapan 
dokumen konsep “kontrol resmi” dan “tidak didistribusikan 
secara luas” (2012)

-  Suplemen 2: Pedoman pemahaman tentang “potensi 
kepentingan ekonomi” dan istilah terkait termasuk referensi 
untuk pertimbangan lingkungan (2003)

-  Lampiran 1: Terminologi Konvensi Keanekaragaman Hayati 
dan kaitannya dengan Ringkasan istilah fitosanitari (2009)
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ISPM 6 - Surveilans (diadopsi pada 1997, direvisi pada 2018)

ISPM 7 - Sistem sertifikasi fitosanitari (diadopsi pada 1997, direvisi pada 
2011)

ISPM 8 - Penentuan status OPT di suatu area (diadopsi pada 1998)

ISPM 9 - Pedoman untuk program pemberantasan hama (diadopsi pada 
1998)

ISPM 10- Persyaratan pendirian tempat produksi yang bebas OPT dan lokasi 
produksi bebas OPT (diadopsi pada 1999)

ISPM 11- Analisa risiko hama untuk OPT karantina (diadopsi pada 2001, 
direvisi pada 2004 dan 2013)

ISPM 12- Sertifikasi fitosanitari (diadopsi pada 2001, direvisi pada 2011)

 -  Lampiran 1: Sertifikat fitosanitari elektronik, informasi tentang 
skema XML standar dan mekanisme pertukaran (2014)

ISPM 13- Pedoman untuk pemberitahuan ketidakpatuhan dan tindakan 
darurat (diadopsi pada 2001)

ISPM 14 - Penggunaan tindakan terintegrasi dalam pendekatan sistem untuk 
risiko manajemen hama (diadopsi pada 2002)

ISPM 15 - Regulasi bahan kemasan kayu dalam perdagangan internasional 
(diadopsi pada 2002, direvisi pada 2009, Lampiran 1 dan 2 direvisi 
pada 2013 dan pada 2018)

ISPM 16 - Hama non-karantina yang dikenakan peraturan: konsep dan 
penerapan (diadopsi pada 2002)

ISPM 17 - Pelaporan Hama (diadopsi pada 2002)

ISPM 18 - Pedoman penggunaan iradiasi sebagai ukuran fitosanitari (diadopsi 
pada 2003)

ISPM 19 - Pedoman tentang daftar OPT yang dikenakan peraturan (diadopsi 
pada 2003)

ISPM 20 - Pedoman untuk sistem peraturan fitosanitari barang impor 
(diadopsi pada tahun 2004, direvisi pada 2017)

- Lampiran 1: Pengaturan untuk verifikasi kepatuhan pengiriman 
oleh negara pengimpor di negara pengekspor (2017)
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ISPM 21 - Analisa risiko hama untuk OPT non-karantina yang dikenakan 
peraturan (diadopsi pada 2004)

ISPM 22 - Persyaratan penetapan kawasan dengan prevalensi OPT rendah 
(diadopsi pada 2005)

ISPM 23 - Pedoman untuk inspeksi (diadopsi pada 2005)

ISPM 24 - Pedoman untuk penentuan dan pengakuan kesetaraan tindakan 
fitosanitari (diadopsi pada 2005)

ISPM 25 - Kiriman barang dalam transit (diadopsi pada 2006)

ISPM 26 - Pembentukan kawasan bebas hama untuk lalat buah (Tephritidae) 
(diadopsi pada tahun 2006, direvisi pada 2014 dan 2015)

-  Lampiran 1: Perangkap lalat buah (2011)

-  Lampiran 2: Tindakan pengendalian wabah di dalam hama lalat 
buah bebas area (2014)

-  Lampiran 3: Prosedur fitosanitari manajemen lalat buah 
(Tephritidae) (2015)

ISPM 27 - Protokol diagnostik untuk hama yang diatur (diadopsi pada tahun 
2006)

- DP 1: Protokol diagnostik untuk Thrips palmi Karny (2010)

- DP 2: Protokol diagnostik untuk virus cacar plum (2012, direvisi 
pada 2018)

- DP 3: Protokol diagnostik untuk Trogoderma granarium Everts 
(2012)

- DP 4: Protokol diagnostik untuk Tilletia indica Mitra (2014)

- DP 5: Protokol diagnostik untuk Phyllosticta citricarpa (McAlpine) 
Aa on buah (2014)

- DP 6: Protokol diagnostik untuk Xanthomonas citri subsp. citri 
(2014)

- DP 7: Protokol diagnostik untuk “Potato spindle tuber viroid” 
(2015)

- DP 8: Protokol diagnostik untuk Ditylenchus dipsaci dan 
Ditylenchus destructor (2015)
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- DP 9: Protokol diagnostik untuk Genus Anastrepha Schiner 
(2015)

- DP 10: Protokol diagnostik untuk Bursaphelenchus xylophilus 
(2016)

- DP 11: Protokol diagnostik untuk Xiphinema americanum sensu 
lato (2016)

- DP 12: Protokol diagnostik untuk Fitoplasma (2016)

- DP 13: Protokol diagnostik untuk Erwinia amylovora (2016)

- DP 14: Protokol diagnostik untuk Xanthomonas fragariae (2016)

- DP 15: Protokol diagnostik untuk virus Citrus tristeza (2016)

- DP 16: Protokol diagnostik untuk Genus Liriomyza (2016)

- DP 17: Protokol diagnostik untuk Aphelenchoides besseyi, A. 
fragariae dan A. ritzemabosi (2016)

- DP 18: Protokol diagnostik untuk Anguina spp. (2017)

- DP 19: Protokol diagnostik untuk Sorghum halepense (2017)

- DP 20: Protokol diagnostik untuk Dendroctonus ponderosae 
(2017)

- DP 21: Protokol diagnostik untuk Candidatus liberibacter 
solanacearum (2017)

- DP 22: Protokol diagnostik untuk Fusarium circinatum (2017)

- DP 23: Protokol diagnostik untuk Phytophthora ramorum 
(2017)

- DP 24: Protokol diagnostik untuk “Tomato spotted wilt virus”, 
Impatiens “necrotic spot virus” dan “Watermelon silver mottle 
virus” (2017)

- DP 25: Protokol diagnostik untuk Xylella fastidiosa (2018)

- DP 26: Protokol diagnostik untuk Austropuccinia psidii (2018)

- DP 27: Protokol diagnostik untuk Ips spp. (2018)

- DP 28: Protokol diagnostik untuk Conotrachelus nenuphar 
(2018)

- DP 29: Protokol diagnostik untuk Bactrocera dorsalis (2019)
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ISPM 28 - Rawatan Fitosanitari bagi OPT yang dikontrol (diadopsi 2007)

- PT 1: Rawatan Iradiasi untuk Anastrepha ludens (2009)

- PT 2: Rawatan Iradiasi untuk Anastrepha obliqua (2009)

- PT 3: Rawatan Iradiasi untuk Anastrepha serpentina (2009)

- PT 4: Rawatan Iradiasi untuk Bactrocera jarvisi (2009)

- PT 5: Rawatan Iradiasi untuk Bactrocera tryoni (2009)

- PT 6: Rawatan Iradiasi untuk Cydia pomonella (2009)

- PT 7: Rawatan Iradiasi untuk lalat buah dari famili Tephritidae 
(umum) (2009)

- PT 8: Rawatan Iradiasi untuk Rhagoletis pomonella (2009)

- PT 9: Rawatan Iradiasi untuk Conotrachelus nenuphar (2010)

- PT 10: Rawatan Iradiasi untuk Grapholita molesta (2010)

- PT 11: Rawatan Iradiasi untuk Grapholita molesta dalam keadaan 
hypoxia (2010)

- PT 12: Rawatan Iradiasi untuk Cylas formicarius elegantulus 
(2011)

- PT 13: Rawatan Iradiasi untuk Euscepes postfasciatus (2011)

- PT 14: Rawatan Iradiasi untuk Ceratitis capitata (2011)

- PT 15: Rawatan Uap Panas untuk Bactrocera cucurbitae pada 
Cucumis melo var. reticulatus (2014)

- PT 16: Rawatan Dingin untuk Bactrocera tryoni pada Citrus 
sinensis (2015)

- PT 17: Rawatan Dingin untuk Bactrocera tryoni pada Citrus 
reticulata x C. sinensis (2015)

- PT 18: Rawatan Dingin untuk Bactrocera tryoni pada Citrus 
limon (2015)

- PT 19: Rawatan Iradiasi untuk Dysmicoccus neobrevipes, 
Planococcus lilacinus and Planococcus minor (2015)

- PT 20: Rawatan Iradiasi untuk Ostrinia nubilalis (2016)

- PT 21: Rawatan Uap Panas untuk Bactrocera melanotus dan 
Bactrocera xanthodes pada Carica papaya (2016)
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-  PT 22: Rawatan Fumigasi Sulfur fluorida untuk serangga di 
kayu tanpa kulitnya (2017)

- PT 23: Rawatan Fumigasi Sulfur fluorida untuk nematoda dan 
serangga pada kayu tanpa 

 Kulit (2017)

- PT 24: : Rawatan Dingin untuk Cold treatment for Ceratitis 
capitata on Citrus sinensis (2017)

- PT 25: : Rawatan Dingin untuk Cold treatment for Ceratitis 
capitata on Citrus reticulata x C. sinensis (2017)

- PT 26: Rawatan Dingin untuk Ceratitis capitata pada Citrus 
limon (2017)

- PT 27: Rawatan Dingin untuk Ceratitis capitata pada Citrus 
paradisi (2017)

- PT 28: Rawatan Dingin untuk Ceratitis capitata pada Citrus 
reticulata (2017)

- PT 29: Rawatan Dingin untuk Ceratitis capitata pada Citrus 
clementina (2017)

- PT 30: Rawatan uap panas untuk Ceratitis capitata pada 
Mangifera indica (2017)

-  PT 31: Rawatan uap panas untuk Bactrocera tryoni pada 
Mangifera indica (2017)

- PT 32: Rawatan uap panas untuk Bactrocera dorsalis pada Carica 
papaya (2018)

ISPM 29 - Pengakuan area bebas OPT dan area dengan prevalensi OPT 
rendah (diadopsi di 2007)

ISPM 30 - Dicabut. Penetapan daerah dengan prevalensi hama yang rendah 
untuk lalat buah (Tephritidae) (diadopsi pada tahun 2008. 
Dimasukkan sebagai lampiran ISPM 35 pada tahun 2018)

ISPM 31- Metodologi untuk pengambilan sampel kiriman (diadopsi pada 
2008)

ISPM 32 - Kategorisasi komoditas menurut risiko hama (diadopsi pada 
2009)
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ISPM 33 - Bahan mikropropagatif kentang bebas hama (Solanum spp.) Dan 
mini tuber untuk perdagangan internasional (diadopsi pada 2010)

- PT 31: Perlakuan uap panas untuk Bactrocera tryoni pada 
Mangifera indica (2017)

-  PT 32: Perlakuan uap panas untuk Bactrocera dorsalis pada 
Carica papaya (2018)-

ISPM 29 - Pengakuan area bebas OPT dan area dengan prevalensi OPT 
rendah (diadopsi di 2007)

ISPM 30 - Dicabut. Penetapan daerah dengan prevalensi hama yang rendah 
untuk lalat buah (Tephritidae) (diadopsi pada tahun 2008. 
Dimasukkan sebagai lampiran ISPM 35 pada tahun 2018)

ISPM 31- Metodologi untuk pengambilan sampel kiriman (diadopsi pada 
2008)

ISPM 32- Kategorisasi komoditas menurut risiko hama (diadopsi pada 
2009)

ISPM 33 - Bahan mikropropagatif kentang bebas hama (Solanum spp.) Dan 
minituber untuk perdagangan internasional (diadopsi pada 2010)

ISPM 34 - Desain dan pengoperasian stasiun karantina pasca masuk untuk 
tanaman (diadopsi pada 2010)

ISPM 35 - Pendekatan sistem untuk manajemen risiko hama lalat buah 
(Tephritidae) (diadopsi di 2012)

ISPM 36 - Tindakan terpadu untuk tanaman untuk penanaman (diadopsi 
pada 2012)

ISPM 37- Penetapan status inang lalat buah hingga lalat buah (Tephritidae) 
(diadopsi pada 2016)

ISPM 38 - Pergerakan benih internasional (diadopsi pada 2017)

ISPM 39 - Pergerakan kayu internasional (diadopsi pada 2017)

ISPM 40 - Gerakan internasional media tanam yang berhubungan dengan 
tanaman untuk penanaman (diadopsi pada 2017)

ISPM 41 - Pergerakan internasional kendaraan, mesin dan peralatan bekas 
(diadopsi pada 2017)
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ISPM 42 - Persyaratan untuk penggunaan perlakuan suhu sebagai fitosanitari 
langkah-langkah (diadopsi pada 2018)

ISPM 43 - Persyaratan penggunaan fumigasi sebagai tindakan fitosanitari 
(diadopsi pada 2019)

ISPM 44 - Persyaratan penggunaan modifikasi atmosfir sebagai tindakan 
fitosanitari (diadopsi pada 2021)

ISPM 45 - Persyaratan Organisasi NPPO jika mengijinkan entitas melakukan 
Tindakan fitosanitari (diadopsi pada 2021)

5. Mitra IPPC 

Mitra IPPC dapat saja berupa:

a. Anggota konvensi, untuk mengembangkan tindakan fitosanitari 
yang bertujuan untuk mengelola hama-penyakit tanaman. 

b. Organisasi Perlindungan Tanaman Regional (RPPOs) untuk 
membangun kapasitas fitosanitari dan menetapkan risiko yang 
terkait dengan penyebaran hama-penyakit di dalam satu daerah dan 
antar daerah. 

c. Organisasi Perlindungan Tanaman Nasional (NPPOs), melalui 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk menanggapi risiko 
kesehatan tanaman. Pakar-pakar teknis yang berada di pemerintah 
yang menandatangani perjanjian diminta untuk berbagi informasi 
dan keahlian bagi memperkuat kapasitas sumberdaya manusia dalam 
bidang fitotosanitari. 

d. Eksportir dan importir, yang akan diminta untuk mengurangi 
penyebaran hama-penyakit.

e. Produsen, untuk melaksanakan fitosanitari secara praktis yang akan 
melindungi mata pencahariannya, pasokan makanan, masyarakat 
dan lingkungan.

f. Masyarakat luas, untuk meningkatkan pengetahuannya tentang 
kapasitas fitosanitari untuk melindungi keanekaragaman hayati, 
vitalitas ekosistem dan konservasi. 

g. Pendidik, untuk mempromosikan bidang kepakaran teknis dalam 
menilai dan mengelola risiko hama-penyakit, taksonomi, diagnostik 
dan pengobatan, dan untuk membangun kapasitas dalam bidang-
bidang ini. 



26 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

h. Media, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang 
dampak hama-penyakit tanaman, risiko yang akan timbul oleh 
adanya perdagangan dan pariwisata serta tanggung jawab semua 
orang untuk mengelola sumber daya tanaman bagi masa depannya. 

i. Pemberi Dana, untuk mendanai pembentukan program yang 
akan mengurangi risiko hama-penyakit tanaman dan untuk 
mempromosikan perdagangan tanaman dan produk tanaman yang 
aman.

6. Bagaimana kita semua dapat berpartisipasi? 

Membantu misi IPPCs untuk melindungi sumber daya tanaman dunia 
dari hama-penyakit tanaman melalui: 

a. mematuhi Konvensi jika negara anda belum menjadi anggota. 

b. membuat laporan dan berbagi informasi melalui www.ippc.int. 

c. bergabung untuk mengikuti kegiatan pengaturan standar dan 
memberikan bantuan untuk implementasinya. 

d. membantu membangun kapasitas fitosanitari. 

e. menjadi penghubung dengan organisasi perlindungan tanaman 
regional dan nasional. 

f. berpartisipasi dalam pertemuan CPM dan pertemuan regional. 

g. dukungan terhadap Sekretariat IPPC melalui sumbangan keuangan 
atau donasi tenaga. 

h. menyebarkan luaskan berita tentang IPPC.

Ringkasan
IPPC - Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional adalah sebuah 
perjanjian kesehatan tanaman internasional yang bertujuan untuk melindungi 
tanaman budidaya dan yang liar dengan mencegah masuk dan menyebarnya 
hama-penyakit tanaman. Pariwisata dan perdagangan internasional meningkat 
pesat dari 10 tahun sebelumnya. Orang dan komoditas secara leluasa dapat 
bergerak di seluruh dunia, dan organisme yang kemungkinan mempunyai 
risiko terhadap tanaman akan mengikuti perjalanan mereka. 
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Organisasi 
1. Pada 2021 ada 184 negara penandatangan Konvensi. 

2. Setiap negara yang menandatangani konvensi memiliki organisasi 
perlindungan tanaman sasional (NPPO) dan mempunyai staf penghubung 
resmi dengan IPPC. 

3. Ada 10 Organisasi Regional Perlindungan Tanaman (RPPOs) didirikan 
untuk mengkoordinasikan NPPO di tingkat regional. Salah satunya 
adalah RPPO untuk Asia-Pasifik yang akan dibahas pada Bab 12.

4. IPPC mempunyai hubungan erat dengan organisasi internasional yang 
relevan untuk membantu membangunkan kapasitas fitosanitari regional 
dan nasional. 

5. Sekretariat disediakan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO-
UN).

1.3.2. Tentang Codex Alimentarius
Komisi Codex Alimentarius (the ‘food code’, Peraturan Pangan) atau kita sebut 
saja Codex adalah suatu lembaga gabungan antara Program Standar Pangan 
(Food Standards Programme) dari Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) 
dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Codex adalah organisasi tentang 
keamanan makanan yang baik untuk semua orang-di mana-mana diseluruh 
dunia.

Codex mengembangkan dan mendorong implementasi standar, aturan 
praktik, pedoman, dan rekomendasi yang memuat semua aspek keamanan 
pangan, termasuk penanganan dan distribusi. Dalam menetapkan standar 
internasional untuk pangan, Codex mempunyai dua mandat yaitu untuk 
melindungi kesehatan konsumen dan untuk menjamin diterapkannya 
perdagangan pangan yang adil. Codex telah mengembangkan berbagai 
macam naskah khusus yang mencakup berbagai aspek keamanan dan kualitas 
pangan, yang dapat ditemukan pada situs internet Codex.

Perdagangan makanan secara internasional telah ada tetapi tidak sampai 
terlalu lama usianya jika dibandingkan dengan makanan terutama yang 
diproduksi, dijual dan dikonsumsi secara local selama ribuan tahun. Selama 
abad terakhir jumlah makanan yang diperdagangkan secara internasional 
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telah tumbuh pesat, dengan kuantitas dan pelbagai jenis makanan yang tidak 
pernah mungkin terjadi sebelum adanya alat transportasi perjalanan dunia 
saat ini.

1. Standar pangan internasional
Codex standar makanan internasional, merupakan pedoman dan kode 
praktik yang berkontribusi pada keselamatan, kualitas dan keadilan dari 
perdagangan makanan internasional. Dengan standar ini konsumen 
dapat mempercayai keselamatan dan kualitas produk makanan yang 
mereka beli dan importir dapat mempercayai bahwa makanan yang 
mereka pesan akan sesuai dengan spesifikasi mereka.

2. Melindungi kesehatan konsumen
Keprihatinan publik tentang masalah keamanan pangan sering kali 
menempatkan Codex di pusat perdebatan global. Obat penyakit hewan, 
pestisida, aditif makanan dan kontaminan adalah beberapa masalah yang 
dibahas dalam pertemuan Codex. Standar Codex didasarkan pada ilmu 
pengetahuan yang disediakan oleh badan penilaian risiko internasional 
yang independen atau konsultasi ad-hoc yang diselenggarakan oleh FAO 
dan WHO.

Sementara menjadi bahan rekomendasi untuk penggunaannya secara 
sukarela oleh negara anggota, standar Codex membantu dalam banyak 
kasus sebagai dasar perundang-undangan nasional.

3. Menghapus hambatan perdagangan
Standar Codex tentang keamanan pangan menjadi referensi yang dibuat 
untuk dalam Perjanjian organisasi perdagangan dunia tentang sanitari 
dan fitosanitari (perjanjian SPS). Ini berarti bahwa Codex pengaruhnya 
telah mencapai implikasi yang jauh di dalam menyelesaikan sengketa 
perdagangan. Anggota WTO yang ingin menerapkan tindakan ketat 
keamanan makanan mereka akan mengikuti apa yang telah ditetapkan 
oleh Codex secara ilmiah dan ini diperlukan untuk membenarkan 
tindakan-langkah yang diambilnya. 

Sejak berdirinya di 1963, sistem Codex telah berkembang dengan cara 
yang terbuka, transparan dan inklusif untuk memenuhi tantangan 
yang muncul. Perdagangan industri makanan internasional dengan 
miliaran ton makanan yang diproduksi, dipasarkan dan diangkut secara 
keseluruhan mempunyai nilai sekitar 2.000 billion US$ per tahun. 

4. Prinsip umum Codex Alimentarius
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Tujuan Codex Alimentarius
Codex adalah kumpulan standar makanan dan beberapa teks yang terkait 
yang diadopsi secara internasional yang disajikan dengan cara yang seragam. 
Standar pangan dan teks yang terkait ini bertujuan untuk melindungi 
kesehatan konsumen dan memastikan praktik-praktik yang adil dalam 
perdagangan makanan. Publikasi Codex dimaksudkan untuk memandu dan 
mempromosikan secara detil dan pembuatan definisi-definisi dan persyaratan 
untuk makanan bagi membantu dalam menyeragamkan dan implementasinya 
untuk memfasilitasi perdagangan internasional.

Ruang lingkup Codex Alimentarius
Codex Alimentarius mencakup standar bagi semua makanan pokok, baik 
yang diproses, semi-proses atau mentah, untuk didistribusikan kepada 
konsumen. Bahan untuk pengolahan lebih lanjut di dalam makanan harus 
juga dimasukkan kedalam standar sejauh yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan Codex sebagaimana yang telah didefinisikan. Codex mencakup 
ketentuan mengenai kebersihan makanan, aditif makanan, residu pestisida 
dan obat-obatan hewan, kontaminan, pelabelan dan penyajian, metode 
analisa dan sampling, dan inspeksi serta sertifikasi impor dan ekspor.

Sifat standar Codex
Standar Codex dan teks yang terkait bukan merupakan pengganti, atau 
alternatif bagi peraturan-peraturan nasional yang ada dinegara-negara 
anggotanya. Setiap hukum dari suatu negara dan prosedur administrasi yang 
ada mengandung ketentuan-ketentuan yang penting untuk dipatuhi.

Standar Codex dan teks yang terkait mengandung persyaratan untuk 
setiap makanan yang ditujukan guna memastikan agar konsumen dapat 
menggunakan produk makanan yang aman dan sehat, bebas dari pemalsuan, 
diberi label dan disajikan dengan benar. Sebuah standar Codex untuk setiap 
makanan atau bahan pangan harus disusun sesuai dengan format untuk 
Codex Standar Komoditas.



30 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

Revisi standar Codex
Komisi Codex Alimentarius dan badan anak organisasinya berkomitmen 
untuk merevisi standar Codex dan teks yang terkait sebagaimana yang 
diperlukan untuk memastikan bahwa standar ini konsisten dengan informasi 
terkini dan mencerminkan pengetahuan ilmiah yang terkini.

Bila diperlukan, standar atau teks terkait harus direvisi atau dihapus sesuai 
dengan prosedur untuk elaborasi standar Codex dan teks yang terkait 
(Procedures for the Elaboration of Codex Standards and Related Texts).

Setiap anggota Komisi Codex bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, dan 
menyajikan kepada Komite yang sesuai, setiap temuan informasi ilmiah yang 
baru dan relevan lainnya yang mungkin menjamin keperluan revisi standar 
Codex atau teks terkait yang ada. 

1.3.3. Organisasi Dunia tentang 
Kesehatan Hewan (OIE)

Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (OIE) dibentuk berdasarkan 
kesepakatan internasional pada tahun 1924 dengan 28 negara anggota. 
Organisasi ini kini telah berkembang menjadi 182 negara anggota.

Tujuan dari organisasi ini di antaranya meliputi pemberian jaminan 
transparensi tentang situasi zoonosis dan penyakit hewan secara global, 
publikasi standar kesehatan untuk perdagangan hewan dan produk hewan, 
peningkatan keterampilan di bidang peternakan, peningkatan keamanan 
pangan yang berasal dari hewan, dan peningkatan kesejahteraan hewan 
(animal welfare) melalui pendekatan berdasarkan kaidah ilmiah. Standar, 
pedoman, dan rekomendasi OIE dimuat dalam Peraturan Kesehatan Hewan 
Darat (Terrestrial Animal Health Code), Petunjuk Uji Diagnosis dan Vaksin 
untuk Hewan Darat (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial 
Animals), Peraturan Kesehatan Hewan Air (Aquatic Animal Health Code), 
dan Petunjuk Uji Diagnosis untuk Hewan Air (Manual of Diagnostic Tests for 
Aquatic Animals).

Standar internasional OIE pada kesehatan dan kesejahteraan hewan 
dipersiapkan dan diperbarui oleh para pakar dalam bidangnya yang diakui dan 
secara demokratis diadopsi pada sesi umum tahunan Majelis delegasi dunia 
OIE. Setiap delegasi nasional dari 182 negara anggota berhak mendapatkan 
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satu suara. Diakui sebagai referensi oleh WTO, standar ini dirancang 
untuk mencegah dan mengendalikan penyakit hewan, termasuk zoonosis, 
memastikan keamanan sanitari dunia perdagangan hewan darat dan air dan 
produk hewani, dan meningkatkan kesejahteraan hewan. 

Saat ini, melalui efek globalisasi, penyakit menular sering dapat menyebar 
dengan kecepatan kilat. 60% dari patogen yang mempengaruhi manusia 
adalah berasal dari hewan. Surveilans yang efektif, akan memungkinkan 
untuk mendeteksi dini penyakit ini dari sumbernya yaitu pada hewan, oleh 
karena itu surveilans sangat penting sehingga penyakit baru yang ditemukan 
dapat dengan segera dikendalikan, sehingga melindungi populasi hewan 
dan manusia. Sejak pembentukannya, salah satu misi bersejarah OIE adalah 
untuk memastikan transparansi dan meningkatkan pengetahuan tentang 
situasi penyakit hewan secara global, termasuk zoonoses. Misi ini terpenuhi 
setiap hari berkat alat yang unik, sistem informasi kesehatan hewan dunia 
OIE, WAHIS. 

OIE mengumpulkan dan menganalisa informasi ilmiah terbaru tentang 
pencegahan dan pengendalian penyakit hewan. Informasi ini kemudian 
dibuat tersedia untuk negara anggota sehingga mereka dapat menerapkan 
metode yang paling efektif. Hasil karya OIE didukung oleh jaringan keahlian 
di seluruh dunia yang telah diperluas dan dikonsolidasikan selama bertahun-
tahun. Peningkatan jumlah kontak poin nasional dan pusat referensi OIE, 
pertukaran informasi secara permanen dan penguatan kompetensi ilmiah dan 
teknis dari para anggota jaringan ini secara konstan membantu memastikan 
keunggulan ilmiah OIE di seluruh dunia. 

OIE mendukung negara anggota dan membantu mereka memperkuat dan 
memperbaiki struktur sistem kesehatan hewan nasional mereka sejalan 
dengan standar organisasi antarpemerintah, terutama dengan bertindak pada 
kualitas layanan Veteriner nasional, Laboratorium diagnostik dan pendidikan 
Veteriner. Untuk membantu negara berkembang dan berkembang berurusan 
secara efektif dengan ancaman Kesehatan, OIE menyediakan dukungan 
melalui berbagai program, terutama dalam kerangka PVS (kinerja layanan 
Veteriner) Pathway, yang ditujukan untuk mengkonsolidasikan sistem 
kesehatan hewan nasional dengan memberikan bantuan yang disesuaikan. 
Program ini sebagian dibiayai dari kontribusi yang diterima oleh OIE Animal 
Health dan Welfare World Fund.





BAB 2. 
PRINSIP-PRINSIP DASAR 
PERJANJIAN KESEHATAN 
TANAMAN (SPS)

2.1. PRINSIP UTAMA DALAM 
KESEPAKATAN SPS

Prinsip utama yang dimuat secara khusus dalam Kesepakatan SPS adalah 
harmonisasi,kesetaraan, tingkat perlindungan yang sesuai (Appropriate Level 
Of Protection, ALOP), penilaian risiko, kondisi regional dan transparansi.

1. Harmonisasi

Anggota WTO berhak menetapkan ketentuan SPS untuk negara masing-
masing dengan mengacu pada persyaratan yang ada di dalam Kesepakatan 
SPS. Namun demikian, anggota WTO dalam menetapkan ketentuan 
SPS dan rekomendasi yang dibuat diharapkan tetap berpedoman pada 
standar pedoman internasional, agar prinsip harmonisasi dapat dicapai.

Komite SPS mempromosikan dan memantau pelaksanaan harmonisasi 
secara internasional.

2. Kesetaraan

Kesepakatan SPS mensyaratkan bahwa negara pengimpor anggota WTO 
menerima ketentuan SPS dari negara pengekspor anggota WTO untuk 
dapat menjaga prinsip kesetaraan selama negara pengekpor secara obyektif 
menunjukkan pada negara pengimpor bahwa semua ketentuan SPS yang 
dijalankan mencapai ALOP yang diminta negara pengimpor. 

Kesepahaman tentang kesetaraan dapat dicapai melalui konsultasi 
bilateral dan dengan berbagi informasi teknis.
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3. Tingkat perlindungan yang sesuai

Menurut Kesepakatan SPS, tingkat perlindungan yang sesuai (ALOP) 
adalah tingkat perlindungan yang dianggap sesuai oleh anggota WTO 
untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau 
tumbuhan dalam wilayahnya.

Pemahaman tentang perbedaan antara ALOP yang ditetapkan oleh 
anggota WTO dan ketentuan SPS adalah penting. ALOP adalah suatu 
tujuan umum, sedangkan ketentuan SPS ditetapkan untuk mencapai 
tujuan tersebut. Determinasi ALOP, semestinya dilakukan sebelum 
ditetapkannya ketentuan SPS.

Masing-masing anggota WTO mempunyai hak untuk menetapkan 
ALOP bagi negaranya.

Namun demikian, setiap anggota perlu mempertimbangkan untuk 
meminimalkan efek negatifnya terhadap perdagangan. Lebih dari itu, 
anggota WTO disyaratkan untuk menerapkan konsep ALOP secara 
konsisten; misalnya, mereka harus menghindari pembedaan yang 
bersifat mengada-ada atau tidak dapat dipertanggungjawabkan yang 
akhirnya bersifat diskriminatif atau pembatasan yang tersembunyi dalam 
perdagangan internasional.

4. Penilaian risiko

Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk mendasarkan 
ketentuan SPS mereka pada hasil penilaian risiko, sesuai dengan kondisi 
yang ada. Dalam pelaksanaan penilaian risiko, anggota WTO disyaratkan 
untuk menggunakan teknik penilaian risiko yang dikembangkan oleh 
organisasi internasional yang relevan. Alasan anggota WTO melakukan 
penilaian risiko adalah untuk menetapkan ketentuan SPS yang diperlukan 
pada suatu barang impor agar memenuhi ALOP yang mereka tetapkan. 
Namun demikian, ketentuan SPS yang diadopsi anggota WTO harus 
ditujukan hanya untuk memenuhi ALOP mereka dan bukan untuk 
pembatasan perdagangan, oleh karena itu perlu juga dipertimbangkan 
kelayakan secara teknis dan ekonomis.

Pengertian praktisnya, penilaian risiko adalah suatu proses pengumpulan 
bukti ilmiah dan faktor ekonomis yang relevan tentang risiko untuk 
diijinkannya suatu barang impor tertentu masuk ke dalam suatu negara. 
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Suatu negara pengimpor seyogyanya mencari informasi hal-hal terkait, 
misalnya OPT yang mungkin berasosiasi dengan komoditas yang ijin 
impornya sedang diproses, dan mencari informasi apakah OPT tersebut 
ada di negara pengekspor. Jenis pertanyaan yang mungkin perlu dicari 
jawabannya adalah: Apakah OPT tersebut ada di negara anda? Apakah 
OPT tersebut telah dikendalikan? Apakah OPT tersebut hanya ada 
terbatas di bagian wilayah tertentu dari negara anda? Seberapa efektif 
prosedur yang telah diterapkan dapat menjamin produk ekspor tersebut 
bebas dari OPT dan kontaminan lainnya?

Anggota WTO mungkin akan mengadopsi ketentuan SPS ketika 
bukti ilmiah untuk menyelesaikan penilaian risiko belum tercukupi. 
Dalam kondisi tersebut anggota WTO disyaratkan untuk mencari 
dan mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk dapat 
melakukan penilaian risiko secara obyektif dalam kurun waktu yang 
dapat diterima.

5. Transparansi

Prinsip transparansi dalam Kesepakatan SPS mensyaratkan bahwa 
anggota WTO perlu untuk menyediakan informasi tentang ketentuan 
SPS mereka dan menyampaikan apabila ada perubahan dalam ketentuan 
SPS mereka. Anggota WTO juga disyaratkan untuk mempublikasikan 
peraturan SPS mereka. Persyaratan notifikasi dapat dilakukan melalui 
otoritas notifikasi nasional.

Masing-masing anggota WTO juga harus menominasikan suatu lembaga 
nasional untuk menangani pertanyaan seputar SPS dari anggota WTO 
lain. Satu lembaga mungkin bisa menjalankan dua fungsi yaitu notifikasi 
dan menjawab pertanyaan.

Buku pegangan praktis, tentang bagaimana menerapkan persyaratan 
transparansi dari Kesepakatan SPS (How to apply the transparency provisions 
of the SPS Agreement), dapat ditemukan dari portal SPS WTO.

6. Kondisi regional

Kondisi regional dalam Kesepakan SPS diartikan sebagai karakteristik 
SPS dari suatu wilayah geografis – seluruh wilayah dari suatu negara, 
sebagian wilayah dari suatu negara, atau seluruh atau sebagian dari 
beberapa negara. Hal itu dapat memengaruhi besar kecilnya risiko bagi 
kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan.
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Kesepakatan SPS mensyaratkan anggota WTO untuk menyesuaikan 
ketentuan SPS mereka dengan kondisi regional darimana produk tersebut 
berasal dan kemana produk tersebut ditujukan. Secara khusus, anggota 
WTO disyaratkan untuk menyampaikan informasi tentang konsep area 
bebas OPT (pest/disease free areas) atau area dengan tingkat keberadaan 
OPT yang rendah (areas of low pest/disease prevalence).

Negara pengekspor anggota WTO yang mengklaim areanya bebas OPT 
atau areanya dengan tingkat keberadaan OPT rendah harus menunjukkan 
kepada negara pengimpor anggota WTO bahwa area tersebut masih atau 
kemungkinan besar masih merupakan area bebas OPT atau area dengan 
tingkat keberadaan OPT rendah.

Perjanjian tentang penerapan tindakan sanitari dan fitosanitari, juga 
dikenal sebagai perjanjian SPS, adalah perjanjian internasional dari 
organisasi perdagangan dunia (WTO). Ini dinegosiasikan selama Putaran 
Uruguay dari perjanjian umum tarif dan perdagangan (GATT), dan 
mulai berlaku dengan pembentukan WTO pada awal 1995. Secara luas, 
tindakan sanitari dan fitosanitari yang dicakup oleh perjanjian adalah 
yang ditujukan untuk melindungi kehidupan manusia, hewan atau 
tumbuhan atau kesehatan dari risiko tertentu. 

Di bawah Perjanjian SPS, WTO menetapkan batasan pada kebijakan 
negara anggota yang berkaitan dengan keamanan pangan (kontaminan 
bakteri, pestisida, inspeksi dan pelabelan) serta kesehatan hewan dan 
tumbuhan (fitosanitari) sehubungan dengan hama dan penyakit yang 
diimpor . Ada 3 organisasi standar yang menetapkan standar bahwa 
anggota WTO harus mendasarkan metodologi SPS mereka. Sebagaimana 
diatur dalam Pasal 3, mereka adalah Codex, Organisasi Dunia untuk OIE 
dan Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (IPPC).

Perjanjian SPS terkait erat dengan perjanjian hambatan teknis 
perdagangan, yang ditandatangani pada tahun yang sama dan memiliki 
tujuan yang sama. The TBT muncul dari Tokyo Round of WTO negosiasi 
dan dinegosiasikan dengan tujuan untuk memastikan non-diskriminasi 
dalam adopsi dan pelaksanaan peraturan teknis dan standar. 
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2.2. PERJANJIAN TINDAKAN 
SANITARI DAN FITOSANITARI 
(SPS) 

Perjanjian “Sanitary and Phytosanitary (SPS)” atau SPS Agreement adalah bagian 
dari Perjanjian WTO yang berkaitan dengan hubungan antara kesehatan dan 
perdagangan internasional. Perdagangan dan perjalanan internasional telah 
mengalami perluasan dan peningkatan secara signifikan dalam kurun waktu 
50 tahun terakhir. Hal ini berakibat meningkatnya perpindahan produk 
pertanian yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko kesehatan. Kesepakatan 
SPS memperkenalkan perlunya bagi negara anggota WTO untuk tidak hanya 
melindungi dari risiko yang disebabkan oleh masuknya OPT (hama, penyakit, 
dan gulma), tetapi juga untuk meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS 
terhadap perdagangan.

Aspek kesehatan dari Perjanjian SPS pada dasarnya berarti bahwa anggota 
WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan 
menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola risiko yang berhubungan 
dengan impor. Ketentuan tersebut biasanya dalam bentuk persyaratan 
karantina atau keamanan pangan yang dapat diklasifikasikan sebagai sanitari 
(terkait dengan kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan) atau 
fitosanitari (terkait dengan kehidupan atau kesehatan tumbuhan).

Aspek perdagangan internasional dalam Kesepakatan SPS secara prinsip berarti 
bahwa dalam usaha melindungi kesehatan, anggota WTO tidak seharusnya 
menggunakan ketentuan SPS yang tidak diperlukan, tidak berdasarkan 
pada pertimbangan ilmiah, tidak mengada-ada, atau secara tersembunyi 
(tersamar) yang dapat membatasi perdagangan internasional. Kesepakatan 
SPS dijalankan oleh Komite Ketentuan Sanitari dan Fitosanitari (the SPS 
Committee, Komite SPS), dimana semua anggota WTO dapat berpartisipasi. 
Komite SPS adalah forum konsultasi dimana anggota WTO secara reguler 
bertemu untuk berdiskusi tentang ketentuan SPS dan efeknya terhadap 
perdagangan, mengawasi pelaksanaan Kesepakatan SPS, dan mencari cara 
untuk menghindari terjadinya potensi perbedaan pendapat.
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2.3. ISI TEKS DARI PERJANJIAN SPS 
(teks aslinya dapat diperoleh dari: https://www.wto.org/english/tratop_e/
sps_e/spsagr_e.htm )

PERJANJIAN 
TENTANG PENERAPAN TINDAKAN SANITARI DAN 

FITOSANITARI

Para Anggota, 

Menegaskan kembali  bahwa tidak ada Anggota yang harus dihalangi untuk 
menetapkan dan menegakkan tindakan yang diperlukan bagi melindungi 
kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan dengan ketentuan 
bahwa tindakan-tindakan ini tidak dilaksanakan dengan cara yang semena-
mena atau diskriminasi yang tidak adil antara para Anggota dimana terdapat 
keadaan OPT dan iklim yang sama, atau bentuk pembatasan terselubung 
terhadap perdagangan internasional;

Mengharapkan peningkatan kesehatan manusia, hewan dan kondisi fitosanitari 
di semua Anggota;

Memperhatikan bahwa tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari seringkali 
diterapkan berdasarkan perjanjian atau protokol secara bilateral; .

Menginginkan dibentuknya suatu kerangka aturan dan tata tertib multilateral 
yang akan mempedomani pengembangan dan penegakan tindakan-tindakan 
sanitari dan fitosanitari untuk meminimalisir adanya dampak negatif bagi 
perdagangan;

Menimbang bahwa standar, pedoman dan rekomendasi internasional dapat 
memberikan kontribusi penting dalam hal ini;

Menginginkan  dilanjutkan penggunaan tindakan-tindakan sanitari dan 
fitosanitari yang telah diharmonisasikan antara para Anggota, berdasarkan 
standar, pedoman dan rekomendasi yang dikembangkan oleh organisasi-
organisasi internasional yang relevan termasuk antara lain Codex Alimentarius 
Commission, International Office of Epizootics, dan organisasi-organisasi 
internasional yang relevan yang bekerja dalam rangka Konvensi Pelindungan 
Tanaman International (IPPC), tanpa mewajibkan Para Anggota untuk 
mengubah tingkat kelayakan perlindungan mereka bagi kehidupan dan 
kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan;
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Menimbang bahwa Para Anggota dari negara berkembang dapat menghadapi 
kesulitan tertentu dalam memenuhi tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari 
dari negara importir, dan sebagai konsekuensi dalam mengakses pasar, serta 
dalam merumuskan dan melaksanakan tindakan-tindakan sanitari dan 
fitosanitari di dalam wilayahnya sendiri, dan mengharapkan untuk membantu 
upaya mereka dalam hal ini;

Mengharapkan untuk menjabarkan peraturan mengenai penerapan ketentuan 
GATT 1994 yang berhubungan dengan penggunaan tindakan sanitari dan 
fitosanitari, khususnya ketentuan-ketentuan dalam Pasal  XX(b);

 Dengan ini menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1 
Ketentuan Umum 

1. Persetujuan ini berlaku untuk semua tindakan-tindakan sanitari 
dan fitosanitari yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 
mempengaruhi perdagangan internasional. Tindakan tersebut harus 
dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Perjanjian

2. Untuk keperluan Perjanjian ini, definisi yang berlaku adalah yang 
disajikan dalam Lampiran A dari Perjanjian ini

3. Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari Perjanjian ini

4. Tidak ada hal dalam perjanjian ini yang akan mempengaruhi hak-hak 
para Anggota yang diatur dalam perjanjian tentang Hambatan Teknis 
terhadap Perdagangan (Agreement on Technical Barriers to Trade) dengan 
memperhatikan tindakan-tindakan yang tidak termasuk dalam lingkup 
perjanjian ini

 Pasal 2  
Hak dan Kewajiban Utama 

1. Anggota berhak untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk 
melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan 
dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan itu tidak menyimpang dari 
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
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2. Anggota harus memastikan bahwa setiap tindakan-tindakan kesehatan 
manusia, hewan dan tumbuhan hanya diterapkan sejauh itu perlu untuk 
melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, 
berdasarkan kepada prinsip-prinsip ilmiah dan tidak dibuat tanpa bukti 
ilmiah yang memadai, kecuali seperti diatur dalam Pasal 5 ayat 7.

3. Anggota harus memastikan bahwa tindakan-tindakan sanitari dan 
fitosanitari tidak menimbulkan diskriminasi semena-mena atau tidak 
beralasan antara para Anggota yang memilliki keadaan yang sama atau 
serupa, termasuk antar wilayah mereka sendiri dan wilayah Anggota 
lainnya. Tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari tidak boleh 
diterapkan dengan cara yang akan menciptakan pembatasan terselubung 
terhadap perdagangan internasional.

4. Tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari yang sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan yang relevan dalam perjanjian ini dianggap sesuai 
dengan kewajiban-kewajiban para Anggota menurut ketentuan GATT 
1994 mengenai penggunaan tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari, 
terutama ketentuan-ketentuan dalam Pasal XX(b).

Pasal 3  
Harmonisasi 

1. Untuk mencapai harmonisasi tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari 
yang seluas mungkin, Anggota harus mendasarkan tindakan-tindakan 
sanitari dan fitosanitari mereka pada standar, pedoman atau rekomendasi 
internasional, sejauh standar, pedoman atau rekomendasi itu ada, kecuali 
diatur lain dalam Perjanjian ini, dan terutama pada ayat 3.

2. Tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari yang sesuai dengan standar, 
pedoman atau rekomendasi internasional, dianggap perlu untuk 
melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, atau tumbuhan, 
dan dianggap konsisten dengan ketentuan yang relevan dalam Perjanjian 
ini dan dalam GATT

3. Anggota dapat menerapkan atau mempertahankan tindakan-tindakan 
sanitari dan fitosanitari yang memberikan tingkat perlindungan bagi 
kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan yang Iebih tinggi dari 
perlindungan yang dapat dicapai oleh tindakan-tindakan yang didasarkan 
kepada standar, pedoman atau rekomendasi internasional yang relevan 



41 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

jika hal ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, atau sebagai 
konsekuensi dari tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari yang 
dianggap layak oleh  Anggota sesuai dengan ketentuan yang relevan pada 
Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 8. Meskipun demikian, semua tindakan 
yang menghasilkan suatu tingkat perlindungan kesehatan manusia, 
hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berbeda dengan perlindungan yang 
dicapai oleh tindakan yang berdasarkan kepada standar, pedoman, atau 
rekomendasi internasional, harus tidak bertentangan dengan ketentuan 
lain dalam Perjanjian

4. Anggota harus berperan penuh, sesuai dengan kemampuan batas sumber 
daya yang dimiliki, dalam organisasi-organisasi internasional yang relevan 
dan badan-badan dibawahnya, khususnya Codex Alimentarius Commission, 
International Office of Epizootics, dan organisasi-organisasi internasional 
dan regional yang bekerja dalam rangka Konvensi Perlindungan 
Tanaman Internasional (IPPC), untuk mendorong organisasi-organisasi 
tersebut dalam pengembangan dan peninjauan berkala terhadap standar, 
pedoman dan rekomendasi sehubungan dengan seluruh aspek tindakan-
tindakan sanitari dan fitosanitari.

5. Komite tindakan sanitari dan fitosanitari seperti yang diatur dalam 
Pasal 12, ayat 1 dan 4 (dalam perjanjian ini disebut “Komite”) akan 
mengembangkan prosedur untuk memantau proses harmonisasi 
internasional dan mengkoordinasikan upaya-upaya tersebut dengan 
organisasi-organisasi internasional lainnya yang relevan.

Pasal 4  
Penyetaraan 

1. Anggota harus menerima tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari 
dari Anggota lain sebagai tindakan yang setara meskipun tindakan 
tersebut berbeda dengan yang diterapkannya atau dengan tindakan yang 
digunakan Anggota lain yang memperdagangkan produk yang sama, 
jika Anggota pengekspor menunjukkan kepada Anggota pengimpor 
secara obyektif bahwa tindakan yang diterapkan telah mencapai tingkat 
perlindungan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan yang ditentukan 
Anggota pengimpor tersebut. Untuk tujuan ini, Anggota pengimpor 
harus diberikan akses sewajarnya atas permintaan untuk mengadakan 
pemeriksaan, pengujian, dan prosedur lain yang relevan. 
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2. Apabila diminta, Anggota harus mengadakan perundingan dengan tujuan 
mencapai perjanjian bilateral dan multilateral mengenai pengakuan 
kesetaraan dari tindakan sanitari dan fitosanitari yang ditentukan. 

Pasal 5 
Penilaian Risiko dan Penentuan Tingkat Kelayakan 

Perlindungan Sanitari atau Fitosanitari

1. Anggota harus memastikan bahwa tindakan-tindakan sanitari dan 
fitosanitari mereka didasarkan pada penilaian risiko, yang sesuai dengan 
kondisi terhadap risiko bagi kehidupan dan kesehatan manusia hewan 
dan tumbuhan, dengan mempertimbangkan teknik penilaian risiko yang 
dikembangkan oleh organisasi internasional 

2. Dalam penilaian risiko, Anggota harus mempertimbangkan bukti ilmiah 
yang tersedia; metoda proses dan produksi yang relevan; metoda inspeksi, 
pengambilan sampel dan pengujian yang relevan; apa ada penyakit dan 
hama tertentu yang bisa menyerang; apa ada daerah-daerah bebas hama 
dan penyakit; kondisi ekologi dan lingkungan yang relevan; dan tindakan 
karantina atau perlakuan lain.

3. Dalam menilai risiko bagi kehidupan dan kesehatan hewan maupun 
tumbuhan dan menetapkan tindakan yang harus diterapkan untuk 
mencapai tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari yang layak 
terhadap risiko itu, Anggota harus memperhatikan faktor-faktor ekonomi 
yang relevan seperti : potensi kerugian sewaktu produksi atau penjualan 
pada saat masuk, tumbuh berkembang atau menyebarnya hama dan 
penyakit, biaya pengendalian atau pembasmian dalam wilayah Anggota 
pengimpor; dan efektifitas biaya relatif terhadap pilihan pendekatan 
untuk membatasi risiko.

4. Anggota harus, ketika menentukan tingkat perlindungan sanitari 
dan fitosanitari yang layak, mempertimbangkan tujuannya untuk 
memperkecil dampak negatif terhadap perdagangan.

5. Dengan tujuan untuk mencapai konsistensi atas penerapan konsep 
tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari yang layak terhadap 
risiko bagi kehidupan dan kesehatan manusia atau bagi kehidupan dan 
kesehatan hewan dan tumbuhan. Setiap Anggota harus menghindari 
adanya perbedaan-perbedaan yang semena-mena dan tidak adil pada 
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tingkat perlindungan yang dipandang layak dalam situasi dan kondisi 
yang berbeda-beda, apabila perbedaan-perbedaan tersebut menyebabkan 
diskriminasi atau pembatasan terselubung dalam perdagangan 
internasional. Para Anggota harus bekerja sama dalam Komite, sesuai 
dengan Pasal 12, ayat 1, 2 dan 3, untuk mengembangkan pedoman guna 
meningkatkan penerapan praktis ketentuan ini. Dalam mengembangkan 
pedoman tersebut, Komite harus memperhatikan semua faktor yang 
relevan, termasuk sifat eksepsional dari risiko kesehatan manusia dimana 
mereka secara sukarela memaparkan dirinya sendiri.

6. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 3, ayat 2, ketika menetapkan 
atau mempertahankan tindakan sanitari dan fitosanitari untuk mencapai 
tingkat perlindungan sanitari atau fitosanitari yang layak, para Anggota 
harus memastikan bahwa tindakan itu tidak membatasi perdagangan 
lebih dari yang diperlukan guna mencapai tingkat perlindungan sanitari 
atau fitosanitari yang layak, dengan memperhatikan kelayakan dari sudut 
teknis dan ekonomis.

7. Dalam hal dimana bukti ilmiah yang relevan tidak tersedia/mencukupi, 
untuk sementara Anggota dapat menetapkan tindakan sanitari atau 
fitosanitari berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk antara lain 
informasi dari organisasi internasional yang relevan serta tindakan sanitari 
atau fitosanitari yang diterapkan oleh Anggota lainnya. Dalam keadaan 
demikian, Anggota harus berusaha memperoleh informasi tambahan 
yang diperlukan untuk melakukan penilaian risiko yang lebih objektif 
dan meninjau tindakan sanitari atau fitosanitari dalam jangka waktu 
yang wajar.

8. Ketika Anggota mempunyai alasan untuk percaya bahwa tindakan 
sanitari atau fitosanitari tertentu yang ditetapkan atau dipertahankan oleh 
Anggota lain menghambat, atau memiliki  potensi untuk menghambat 
ekspor dan tindakan tersebut  tidak didasarkan pada standar, pedoman 
atau rekomendasi internasional yang relevan, atau standar, pedoman 
atau rekomendasi serupa tidak ada, maka Anggota yang menetapkan 
tindakan tersebut   dapat diminta untuk memberikan penjelasan atas 
alasan tindakan sanitari dan fitosanitari.
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Pasal 6  
Adaptasi terhadap Kondisi Regional Termasuk  

Daerah Bebas Hama Atau Penyakit  
dan Daerah dengan Tingkat Serangan  

Hama atau Penyakit yang Rendah

1. Anggota harus memastikan bahwa tindakan sanitari atau fitosanitari 
mereka disesuaikan dengan karakteristik sanitari atau fitosanitari di 
seluruh wilayah atau sebagian wilayah dari sebuah negara atau sebagian 
wilayah dari beberapa negara yang merupakan asal dan tujuan produk 
itu. Dalam menilai ciri-ciri sanitari atau fitosanitari di suatu wilayah, Para 
Anggota harus memperhatikan, antara lain, tingkat serangan penyakit 
atau hama tertentu, apa sudah ada program-program pengendalian atau 
pembasmiannya, dan kriteria atau pedoman yang sesuai yang mungkin 
dikembangkan oleh organisasi-organisasi internasional yang relevan.

2. Anggota terutama harus mengakui konsep daerah bebas hama atau 
penyakit dan daerah dengan tingkat serangan hama atau penyakit yang 
rendah. Penentuan daerah yang demikian harus didasarkan pada beberapa 
faktor seperti geografi, ekosistem, pemantauan epidemi dan efektifitas 
pengendalian sanitari atau fitosanitari.    

3. Anggota pengekspor yang menyatakan bahwa daerah-daerah dalam 
wilayahnya bebas hama atau penyakit atau mempunyai tingkat serangan 
hama atau penyakit yang rendah, harus memberikan bukti yang 
diperlukan mengenai hal tersebut agar dapat menunjukkan secara obyektif 
kepada Anggota pengimpor bahwa daerah-daerah tersebut ternyata, dan 
kemungkinan besar tetap merupakan daerah-daerah bebas hama atau 
penyakit atau daerah-daerah dengan tingkat serangan hama atau penyakit 
yang rendah. Untuk tujuan itu, Anggota pengimpor harus diberi akses 
yang wajar atas permintaannya untuk melakukan pemeriksaan, pengujian 
dan prosedur relevan lainnya.
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Pasal 7  
Transparansi

Anggota harus menyampaikan pemberitahuan tentang perubahan-perubahan 
dalam tindakan sanitari atau fitosanitari mereka dan memberikan informasi 
tentang tindakan sanitari atau fitosanitari yang baru yang sesuai dengan 
ketentuan pada Lampiran B.

Pasal 8  
Prosedur Pengendalian, Inspeksi dan Pemberian Persetujuan

Anggota harus mentaati ketentuan pada Lampiran C dalam pelaksanaan 
prosedur pengendalian, inspeksi dan pemberian persetujuan, termasuk sistem 
nasional untuk menyetujui penggunaan bahan aditif atau untuk menetapkan 
batas toleransi terhadap pencemaran (kontaminan) dalam makanan, minuman 
atau pakan ternak, disamping memastikan bahwa prosedur mereka tidak 
bertentangan dengan ketentuan Perjanjian ini.

Pasal 9  
Bantuan Teknis

1. Anggota menyetujui untuk memperlancar pemberian bantuan teknis 
kepada Anggota lain, terutama dari Anggota Negara berkembang, baik 
secara bilateral maupun melalui organisasi internasional yang sesuai 
untuk tujuan tersebut. Bantuan demikian dapat diberikan, antara lain, 
dalam bidang teknologi pengolahan, riset dan infrastruktur, termasuk 
pembentukan Badan Regulasi Nasional, yang dapat menerima saran, 
kredit, sumbangan dan hibah, termasuk untuk tujuan mencari tenaga 
ahli  teknis, pelatihan dan peralatan yang  memungkinkan negara tersebut 
menyesuaikan diri, dan memenuhi tindakan sanitari atau fitosanitari yang 
diperlukan untuk mencapai tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari 
yang layak di pasar ekspor mereka.

2. Ketika Negara berkembang sebagai pengekspor membutuhkan investasi 
yang besar untuk dapat memenuhi persyaratan sanitari dan fitosanitari 
Anggota pengimpor, maka Anggota pengimpor tersebut harus 
mempertimbangkan pemberian bantuan teknis yang akan membantu 
Anggota Negara  berkembang untuk mempertahankan dan memperluas 
peluang akses pasar bagi produk yang bersangkutan.
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Pasal 10 
Perlakuan yang Khusus dan Berbeda

1. Dalam mempersiapkan dan menerapkan tindakan sanitari dan 
fitosanitari, para Anggota harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 
khusus dari Anggota negara-negara berkembang, dan terutama Anggota 
negara-negara yang belum berkembang

2. Dimana tingkat perlindungan sanitari dan fitosanitari yang layak akan 
dilaksanakan, maka ini haruslah memberikan bagi Anggota negara 
berkembang ruang untuk pengenalan tindakan sanitari dan fitosanitari 
yang baru ini, karena untuk memenuhinya diperlukan jangka waktu 
yang lebih lama sehingga harus disepakati bersama berapa lama 
tindakan sanitari dan fitosanitari bagi produk-produk yang baru ini 
harus dilaksanakan oleh Anggota negara-negara berkembang untuk 
mempertahankan peluang ekspor mereka.

3. Dengan pandangan untuk memastikan bahwa Anggota negara-negara 
berkembang dapat memenuhi ketentuan - ketentuan Perjanjian ini, 
Komite, sesuai permintaan dapat memberikan kepada Anggota tersebut 
pengecualian yang spesifik bagi seluruh atau sebagian kewajiban perjanjian 
ini dengan batas waktu tertentu dengan mempertimbangkan kebutuhan 
keuangan, perdagangan dan pembangunan mereka.

4. Anggota harus mendorong dan memfasilitasi partisipasi aktif dari Anggota 
negara-negara berkembang dalam organisasi-organisasi internasional 
yang relevan.

Pasal 11 
Konsultasi dan Penyelesaian Sengketa 

1. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal XXII dan XXIII GATT 1994 seperti 
dijabarkan dan diterapkan oleh Persyaratan Penyelesaian Sengketa 
(Dispute Settlement Understanding) akan berlaku bagi pelaksanaan 
konsultasi dan penyelesaian sengketa menurut Perjanjian ini, kecuali 
khusus dinyatakan lain di dalam Perjanjian ini.

2. Dalam suatu sengketa dalam Perjanjian ini yang menyangkut isu-isu 
yang sangat teknis dan ilmiah, suatu panel harus mendapatkan saran dari 
para ahli yang dipilih oleh panel melalui konsultasi dengan pihak-pihak 
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yang bersengketa. Untuk ini, jika dianggap layak, panel atas permintaan 
salah satu pihak atau atas prakarsa sendiri dapat membentuk kelompok 
ahli teknis sebagai penasehat, atau dapat juga berkonsultasi dengan 
organisasi-organisasi internasional yang relevan.

3. Tidak terdapat ketentuan dalam Perjanjian yang dapat mengurangi hak-
hak Anggota dibawah perjanjian internasional lainnya, termasuk hak 
untuk menggunakan bantuan jasa atau konsultasi untuk mekanisme 
penyelesaian sengketa dari organisasi-organisasi internasional lainnya 
atau yang ditetapkan menurut Perjanjian internasional.

Pasal 12  
Administrasi

1. Komite tentang Tindakan Sanitari dan Fitosanitari dibentuk untuk 
mengadakan forum konsultasi secara berkala. Komite ini akan 
menjalankan fungsi yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian ini dan mencapai tujuannya, khususnya 
dalam hal harmonisasi. Komite ini akan membuat keputusan berdasarkan 
konsensus.

2. Komite ini akan mendorong dan memfasilitasi konsultasi  ad hoc  atau 
negosiasi antar Anggota mengenai isu-isu sanitari dan fitosanitari tertentu. 
Komite akan mendorong penggunaan standar, pedoman dan rekomendasi 
internasional oleh semua Anggota dan, dalam hal ini, akan mendukung 
konsultasi dan studi teknis dengan tujuan meningkatkan koordinasi 
dan integrasi antara sistem internasional dan nasional serta pendekatan 
untuk pemakaian bahan aditif pangan atau untuk menetapkan toleransi 
mengenai kontaminan dalam makanan, minuman dan pakan ternak.

3. Komite akan memelihara hubungan yang erat dengan organisasi-
organisasi internasional yang terkait dalam bidang perlindungan sanitari 
dan fitosanitari, terutama dengan Codex, OIE, dan Sekretariat dari IPPC, 
dengan tujuan untuk memperoleh saran teknis dan ilmiah yang terbaik 
untuk penyesuaian dan revisi Perjanjian ini serta untuk menghindari 
upaya duplikasi yang tidak perlu.

4. Komite akan mengembangkan prosedur untuk memantau proses 
harmonisasi internasional dan penggunaan standar, pedoman atau 
rekomendasi internasional. Untuk tujuan ini, Komite bersama-sama 



48 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

dengan organisasi-organisasi internasional yang terkait harus menyusun 
daftar standar, pedoman atau rekomendasi internasional mengenai 
tindakan sanitari dan fitosanitari yang menurut Komite mempunyai 
dampak besar terhadap perdagangan. Daftar itu akan mencakup petunjuk 
mengenai standar, pedoman dan rekomendasi internasional yang oleh 
para Anggota diterapkan sebagai persyaratan untuk mengimpor maupun 
sebagai dasar pemberian akses pasar kepada produk-produk impor yang 
memenuhi standar tersebut. Dalam hal suatu Anggota tidak menggunakan 
standar, pedoman atau rekomendasi internasional sebagai persyaratan 
impor, Anggota tersebut harus menyebutkan alasannya. Dalam pada 
itu, Anggota tersebut harus menyatakan keberatan dan alasannya 
apabila standar tersebut dianggap tidak cukup ketat untuk memberikan 
perlindungan sanitari dan fitosanitari yang layak. Jika suatu Anggota 
mengubah posisinya, setelah memberi indikasi bahwa ia menggunakan 
suatu standar, pedoman atau rekomendasi sebagai persyaratan impor, 
Anggota itu harus memberi penjelasan mengenai perubahan itu dan 
juga memberitahu Sekretariat dan organisasi-organisasi internasional 
yang terkait, kecuali pemberitahuan dan penjelasan itu diberikan sesuai 
dengan prosedur yang tercantum dalam Lampiran B.

5. Untuk menghindari upaya ganda dan tumpang tindih, Komite dapat 
memutuskan untuk menggunakan informasi yang diperoleh dari 
prosedur, terutama prosedur pemberitahuan, yang digunakan oleh 
organisasi-organisasi internasional terkait.

6. Berdasarkan prakarsa salah satu Anggota, Komite dapat mengundang 
melalui jalur yang semestinya organisasi-organisasi internasional terkait 
atau badan-badan dibawahnya untuk memeriksa masalah-masalah khusus 
dengan menggunakan standar, pedoman atau rekomendasi tertentu, 
termasuk dasar bagi penjelasan atas tidak digunakannya standar menurut 
ayat 4.

7. Komite akan meninjau berlangsungnya dan pelaksanaan Perjanjian 
ini tiga tahun setelah tanggal mulai berlakunya Perjanjian WTO, dan 
selanjutnya sebagaimana dibutuhkan. Jika diperlukan, Komite dapat 
mengajukan usul kepada Dewan Perdagangan Barang (Council for Trade 
in Goods) untuk mengubah isi Perjanjian ini setelah mempertimbangkan 
antara lain pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaannya.
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Pasal 13 
Pelaksanaan

Anggota sepenuhnya bertanggung jawab dibawah Perjanjian ini atas 
pelaksanaan semua kewajiban yang tercantum di dalamnya. Para Anggota 
harus merumuskan serta melaksanakan tindakan dan mekanisme yang 
positif guna mendukung pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini oleh pihak-
pihak selain pemerintah pusat. Para Anggota harus mengambil langkah-
langkah yang wajar yang dimungkinkan untuk memastikan bahwa badan/
lembaga non pemerintah yang ada dalam wilayah mereka, dan badan/
lembaga regional beranggotakan badan/lembaga terkait yang ada dalam 
wilayah mereka, memenuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dalam 
Perjanjian ini. Disamping itu, para Anggota tidak boleh mengambil langkah-
langkah yang mengakibatkan badan/lembaga regional atau non pemerintah, 
atau badan/lembaga pemerintah daerah diwajibkan atau didorong, baik 
langsung maupun tidak langsung untuk bertindak dengan cara yang tidak 
konsisten dengan ketentuan - ketentuan dalam Perjanjian ini. Para Anggota 
harus memastikan bahwa mereka mengandalkan jasa badan/lembaga non 
pemerintah untuk pelaksanaan tindakan sanitari dan fitosanitari hanya jika 
badan/lembaga tersebut tunduk pada ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. 

Pasal 14 
Ketentuan Penutup

Anggota Negara yang terbelakang dapat menangguhkan pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan Perjanjian ini selama jangka waktu lima tahun setelah 
tanggal mulai berlakunya Persetujuan WTO berkenaan dengan tindakan 
sanitari dan fitosanitari mereka yang berdampak pada aktifitas impor atau 
produk-produk impor. Para Anggota negara berkembang lainnya dapat 
menangguhkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, di luar 
ketentuan Pasal 5 ayat 8 dan Pasal 7, selama jangka waktu dua tahun setelah 
tanggal mulai berlakunya Persetujuan WTO berkenaan dengan tindakan 
sanitari dan fitosanitari mereka yang berdampak pada aktifitas impor atau 
produk-produk impor, dimana penerapan tersebut terhambat oleh kurangnya 
keahlian teknis, sarana atau sumber daya teknis. (Catatan: Tiga lampiran dari 
Perjanjian SPS ini yaitu: 1) Annex A – Definisi, 2) Annex B – Transparensi dari Peraturan SPS, 
dan 3) Annex C – Kontrol, Inspeksi dan Prosedur Persetujuan tidak disertakan dalam buku ini 
dan dapat diakses melalui situs WTO yang sudah diberikan pada awal dari Bagian 2.3.)





BAB 3. 
KONVENSI INTERNASIONAL 
PERLINDUNGAN TANAMAN 
(IPPC)

3.1. EVOLUSI PERATURAN 
INTERNASIONAL MENGENAI 
HAMA PENYAKIT TUMBUHAN 
DAN TANTANGAN MASADEPAN 
KESEHATAN TANAMAN

Sepanjang sejarah manusia, telah terjadi kerugian tanaman baik pangan 
maupun perkebunan yang disebabkan oleh penyakit tanaman dan hama 
invertebrata yang menyebabkan terjadinya kekurangan makanan dan 
kelaparan. Saat ini, dampak hama dan patogen tumbuhan dapat berkisar dari 
mulai sedikit kerusakan atau dengan gejala ringan hingga bencana besar di 
mana sebagian besar tanaman pangan dan vegetasi semi alami semuanya telah 
dihancurkan. Saat ini ada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan 
pengetahuan tentang hama tanaman dan patogen ke dalam ketahanan pangan 
dan perubahan iklim. Mengingat bahwa populasi dunia diperkirakan akan 
mencapai 9 miliar pada tahun 2045 (PBB memperkirakan pada tahun 2050 
penduduk dunia akan mencapai 10 miliar) maka sangatlah penting sekali 
untuk mengurangi kerugian hasil panen dari gangguan hama dan penyakit. 
Penyakit yang secara langsung mempengaruhi hasil panen dan mengganggu 
rantai makanan dapat berdampak pada penggunaan lahan dan infrastruktur 
sosial. Sebagai contoh, karat daun kopi, yang disebabkan oleh patogen 
Hemileia vastatrix, telah menghancurkan produksi kopi di Sri Lanka yang 
menyebabkan industri perkopian dinegara ini menjadi tidak ekonomis lagi 
dan pada akhirnya ditinggalkan dan terbengkalai. Contoh ini dan contoh 
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klasik lainnya dari dampak penyakit tanaman telah dijelaskan dalam pelbagai 
publikasi yang sangat mudah untuk diakses seperti memberikan contoh 
dengan fokus di Amerika Serikat. Satu penelitian mengenai kerugian akibat 
hama di tanaman pangan utama di seluruh dunia memperkirakan bahwa 
tanpa perlindungan tanaman OPT ini dapat menyebabkan 17% kerugian 
pada gandum, sementara hama hewan dapat menyebabkan 11% kerugian. 
Baru-baru ini hama dan penyakit tanaman dipandang memiliki dampak yang 
lebih luas pada jasa ekosistem, misalnya secara langsung melalui penghancuran 
penyedia layanan, atau secara tidak langsung sebagai konsekuensi dari 
manajemen mereka. Dihadapkan dengan dampak potensial tersebut, upaya 
untuk melindungi tanaman secara historis difokuskan pada pengamanan 
pasokan makanan, mencegah kejadian bencana seperti kelaparan, atau 
mencegah petani dari penderitaan kerugian keuangan yang signifikan. Seperti 
telah diketahui pemahaman ilmiah dan pengetahuan tentang penyebab dan 
dampak negatip dari hama dan penyakit tanaman telah berkembang pesat, 
demikian juga upaya-upaya baik secara nasional dan internasional untuk 
mengendalikan mereka (Kushalappa dan Eskes, 1989; Large,1940; Campbell 
et al., 1999; Oerke et al., 1994).

Tinjauan ini menjelaskan secara rinci bagaimana pengaturan yang ada untuk 
regulasi internasional dan manajemen hama penyakit tanaman eksotik muncul 
dan telah berevolusi lebih dari 120 tahun terakhir. Akan didemonstrasikan 
evolusi ini dengan mencatat perkembangan perjanjian internasional utama 
dan mengilustrasikan perubahan dalam badan nasional dan regional yang 
terpilih dan yang bertanggung jawab atas kesehatan tumbuhan. Perubahan 
nilai sosial, sikap dan harapan juga telah terjadi sedemikian rupa sehingga 
regulator dapat mengambil pandangan yang lebih luas dari OPT dan 
mempertimbangkan dampaknya dalam lingkungan alam. Tantangan yang 
ditimbulkan oleh faktor-faktor yang bertanggung jawab untuk penyebaran 
OPT berkelanjutan dicatat bersama-sama dengan tantangan kelembagaan. 
Di dalam kepustakaan, spesies yang baru masuk kesuatu negara disebut 
sebagai spesies “alien”, “eksotik”, “invasif ”, “lintas batas”, “pribumi” atau 
“non-pribumi”. Istilah ini kadang digunakan secara bergantian. “Organisme 
berbahaya” dan “hama” juga dapat muncul sebagai sinonimnya. Upaya untuk 
mendefinisikan dan membakukan terminologi tersebut telah dibuat (misalnya 
Colautti dan MacIsaac 2004; Ereshefsky 2009; FAO2009). Hama, misalnya 
didefinisikan dalam FAO (2009) sebagai “setiap spesies, strain atau biotipe 



53 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

tanaman, hewan atau agen patogen merugikan untuk tanaman atau produk 
tanaman”. Definisi seperti itu jelas meliputi invertebrata dan penyakit yang 
menyebabkan patogen dan akan senantiasa digunakan dalam buku ini.

3.1.1. Apa yang Dimaksud dengan 
Kesehatan Tanaman? 

Kesehatan tanaman adalah yang paling penting dari semua kesehatan, yaitu 
yang mencakupi kesejahteraan tanaman secara individu maupun komunitas, 
bersama-sama dengan organisme yang terkait dengannya, baik di (semi) 
ekosistem alam dan yang di tanam. Namun, dari perspektif biosekuriti, dan 
untuk tujuan buku ini, kesehatan tanaman adalah istilah yang mengacu 
pada prosedur legislatif dan administrasi yang digunakan oleh pemerintah 
untuk mencegah hama-penyakit tanaman (OPT) masuk dan menyebar di 
wilayahnya. Kesehatan Tumbuhan mencakup kegiatan yang terkadang 
disebut sebagai “karantina tumbuhan”. Namun, kesehatan tanaman yang 
lebih jauh mencakupi standar kesehatan dalam skema untuk produksi dan 
pemasaran bahan tanam yang sehat, dan ini disebut sebagai “skema sertifikasi”. 
Banyak tanaman hortikultura yang secara vegetatif disebarkan, berpotensi 
memungkinkan patogen ditularkan ke progeny. Menerapkan skema secara 
efektif yang menggambarkan cara terbaik untuk memperbanyak dan menguji 
tanaman bagi menyediakan bahan tanaman yang sehat dapat menjadi bagian 
penting dari pengendalian hama dan penyakit tanaman serta manajemen risiko 
Kesehatan. Sama pentingnya adalah manajemen dan pembuangan limbah 
tanaman yang telah terinfeksi. Kesehatan tanaman dapat dianggap sebagai 
komponen yang berbeda dari perlindungan tanaman. Biasanya perlindungan 
tanaman dikelola secara lokal oleh petani yang berusaha untuk meminimalkan 
dampak hama penyakit pada usaha bisnisnya masing-masing. Sedangkan 
sebaliknya kesehatan tanaman dikelola secara nasional oleh pemerintah yang 
berusaha untuk meminimalkan dampak hama penyakit tanaman eksotis di 
dalam wilayah mereka. Secara tradisional kesehatan tanaman telah difokuskan 
pada hama penyakit yang berpotensi membahayakan pertanian, hortikultura 
dan industri kehutanan yaitu tanaman pokoknya. Namun, selama tahun 
1990-an hingga awal abad 21, departemen-departemen di pemerintahan dan 
kementerian telah bergeser fokusnya dari hanya produksi menuju manajemen 
sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Sebagai akibatnya kesehatan 
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tanaman telah semakin luas cakupannya yaitu untuk bertindak melawan 
hama penyakit tanaman yang berpotensi mengancam lingkungan secara lebih 
luas (IPPC Sekretariat 2005b; Hallman 2007; Holmes et al. 2008; Cheatham 
et al. 2009; Kelly dan Malcolm 2009). Selandia Baru telah melalukan 
pendekatan seperti itu menyusul penerapan Akta Biosekuriti-nya tahun 1993, 
yang dirancang antara lain untuk melindungi semua sumber daya tanaman di 
Selandia Baru. Namun, produksi pertanian dan masalah keamanan pangan 
mendapatkan perhatian media dan menjadi fokus utama serta kembali 
menjadi agenda politik sekali lagi (Defra 2008a; Ambler-Edwards et al. 2009; 
Frow et al. 2009; Pinstrup-Andersen 2009).

3.1.2. Sejarah Regulasi Kesehatan 
Tanaman dan Perjanjian 
Internasional Hingga Tahun 1951

1. Pada Abad ke 17

Mungkin peraturan fitosanitari yang pertama kali diperkenalkan adalah 
di Eropa pada abad ke-17 ketika otoritas legislatif Rouen, Perancis, 
mengesahkan hukum di 1660 yang membutuhkan pemusnahan semak 
Barberry (Berberis vulgaris) di daerah yang ditanami gandum untuk 
melindungi gandum ini dari penyakit yang kemudian diidentifikasi 
sebagai karat batang hitam yang disebabkan oleh Puccinia graminis 
(Ebbels 2003; Dubin dan Brennan 2009). Di negara, seperti Inggris, di 
mana karat batang hitam tidak begitu penting, pemusnahan Barberry 
dibiarkan sebagai tindakan yang sukarela, meskipun terkadang juga 
didorong oleh pemerintah.

2. Pada Abad ke-18 & abad ke-19

Bapak Perintis Biologi, Carl Linnaeus mengisyaratkan tentang perlunya 
karantina di abad ke-18 (Usinger 1964) pada waktu tanaman meskipun 
dalam jumlah yang relatif kecil dibawa menyebar ke seluruh dunia tanpa 
peraturan. Sudah dapat dipastikan bahwa dengan dibawanya tanaman 
ke merata dunia juga akan membawa serta hama dan penyakit tanaman. 
Namun, tanpa pemahaman tentang patologi tumbuhan, prinsip karantina 
tumbuhan tidak dilihat sebagai satu cara untuk mengurangi risiko. 
Bekerja pada jelaga gandum (wheat bunt), Isaac-Benedict Prevost, bapak 
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pendiri patologi tanaman, adalah orang pertama yang menunjukkan 
eksperimen bahwa penyakit tanaman ini telah disebabkan oleh mikro-
organisme (Prévost 1807). Ini adalah 25 tahun sebelum ditemukan bukti 
eksperimental pertama bahwa penyakit hewan disebabkan oleh patogen. 
Sebelum eksperimen Prevost itu umumnya diyakini bahwa setiap jamur 
yang terkait dengan penyakit tanaman berasal dari jaringan tumbuhan 
yang berpenyakit melalui generasi spontan (Ainsworth 1981).

Kelaparan kentang di Irlandia pada tahun 1840-an umumnya dianggap 
sebagai titik awal dari patologi tanaman yang diakui sebagai ilmu 
pengetahuan yang tersendiri/terpisah. Kelaparan terjadi sekitar 200 
tahun setelah pemasukkan kentang dari Amerika Selatan ke Eropa. Ada 
banyak penjelasan mengenai penyebab kelaparan, tetapi faktor utama 
adalah atas ketergantungannya rakyat dan pemerintah hanya pada satu 
jenis kentang, yaitu CV. Lumper, yang sangat rentan terhadap patogen 
yang bertanggung jawab untuk penyakit Hawar kentang, Phytophthora 
infestans. Namun, baru beberapa tahun kemudian bahwa de Bary (1861, 
1865) dengan tegas menunjukkan bahwa P. infestans adalah agen yang 
menyebabkan penyakit ini. Dampak penyakit ini telah diperburuk 
lagi oleh kurangnya dukungan dari para pemilik tanah Anglo-Irlandia 
(Salaman 1985). Penyakit ini juga terjadi pada saat yang sama di Belanda 
dan di tempat lain di Eropa tetapi dampaknya tidak serius (Koeman dan 
Zadoks 1999). Kelaparan besar terakhir yang disebabkan oleh P. infestans 
adalah di Jerman pada 1916 ketika 700.000 warga sipil meninggal 
dunia. Tembaga yang dapat digunakan sebagai fungisida terhadap 
patogen malah digunakan untuk pembuatan peluru yang digunakan 
dalam peperangan (Schumann 1991). Lain-lain penyakit tanaman yang 
diperkenalkan dan menjadi keprihatinan di Eropa selama setengah akhir 
abad ke-19 termasuk Oidium (jamur) pada perkebunan anggur (1847) 
dan Guignardia bidwelli (busuk hitam) pada anggur (1888). Selama 
periode yang sama di Amerika Utara jamur karat Cronartium pada pinus 
(1883), blight pada berangan, Cryphonectria (Endothia) parasitica (1904) 
dan bakteri kanker pada limau, Xanthomonas citri yang menyebabkan 
pengaruh kerugian yang nyata. 

Perjanjian internasional pertama untuk mencegah penyebaran hama 
penyakit tanaman diberlakukan terhadap hama serangga pada tanaman 
anggur yang merambat. Daktulosphaira vitifoliae, yang kemudian dikenal 
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sebagai Phylloxera vastatrix, secara tidak sengaja dimasukkan ke Eropa 
ketika seorang pedagang anggur dari Prancis mengimpor tanaman yang 
merambat ini dari Amerika untuk digunakan sebagai hibridisasi dikebun 
anggurnya di Rhône pada tahun 1862. Tanaman anggur merambat yang 
terinfeksi juga dikirim ke Australia (Maynard et al. 2004) dan Afrika 
Selatan (Vanzyl 1984) pada saat yang sama, sehingga menyebarkan 
penyakit ini secara lebih luas. Phylloxera juga menyebar dari California 
ke Selandia Baru dan Peru (Downie 2002). Varietas anggur dari Amerika 
Utara yang toleran terhadap hama hemipteran, yaitu membentuk 
galls pada akar dan daunnya yang belum matang. Namun, di Eropa, 
Australia dan Afrika Selatan hama ini mampu membentuk galls pada 
akar penyimpan makanan yang matang dan menyebabkan patogen 
sekunder bisa menginfeksi tanaman, yang pada akhirnya membunuh 
tanaman anggur ini. Wakil dari tujuh Negara-negara Eropa yang 
menderita ekonominya dari hama serangga ini telah bertemu di Berne, 
Swiss pada tahun 1878, untuk membahas bagaimana menangani 
masalah tersebut. Mereka mengembangkan Konvensi Internasional 
tentang tindakan yang bisa diambil terhadap Phylloxera vastatrix, yang 
ditandatangani pada bulan September 1878 (Ebbels 2003). Konvensi 
tersebut menjelaskan beberapa tindakan seperti: menyediakan dokumen 
tertulis yang menjamin status bebas bahan inang dari Phylloxera untuk 
diperdagangkan secara internasional, kebenaran untuk memeriksa 
materi yang diimpor dan untuk mengambil tindakan terhadap materi 
yang tidak sesuai, dan persyaratan untuk membentuk badan pemerintah 
resmi bagi mengelola implementasi sistem yang seperti itu. Terjemahan 
bahasa Inggris dari Konvensi diberikan dalam Ebbels (2003). Sayangnya 
Konvensi telah menggunakan istilah yang tidak didefinisikan dengan 
jelas dan, 3 tahun kemudian, negara-negara ini bertemu lagi di Berne dan 
Konvensi yang direvisi ditandatangani pada November 1881 yang berisi 
definisi-definisi. Pada 1884 lebih dari 1 juta hektar kebun anggur Prancis 
telah hancur dan lebih dari 0,6 juta hektar terserang berat. Pemerintah 
Prancis menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa memecahkan 
dan mengatasi masalah (Campbell 2004). Di Sydney, Australia, inspeksi 
pelabuhan termasuk kargo, dan juga tanaman, telah dimulai pada tahun 
1889 (Akademi Sains Australia 2003; Maynard et al. 2004), merupakan 
tahun yang sama dengan penandatanganan Konvensi ketiga, sekali lagi 
di Berne.
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3. Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20

Pada Kongres Internasional Pertanian dan Kehutanan di 1890, ahli 
patologi tumbuhan terkemuka menyerukan International Komite 
Fitopatologi. Ini bukan panggilan pertama tindakan internasional pada 
penyakit tanaman, yang tampaknya datang dari Eriksson pada tahun 
1880 (Rogers 1914). Meskipun seruan serupa di berbagai pertemuan 
internasional ternyata tidak sampai 1903 bahwa komite internasional 
khusus untuk penyakit tanaman dibentuk pada Kongres Pertanian 
Internasional Ketujuh (Rogers 1914). Namun, panitia telah terbentuk 
yang terdiri dari ilmuwan akademis dan tidak ada pemerintah yang 
diwakili.

Langkah pertama yang diambil bersama oleh pemerintah adalah pada 
bulan Juni 1905 dengan pembentukan Institut Pertanian Internasional 
(IIA) di Roma. IIA membuat studi internasional pertanian dengan 
referensi khusus pada teknik pertanian, statistik, ekonomi dan perundang-
undangan. Itu diterbitkan dalam bentuk monograf, buletin bulanan, 
dan buku tahunan internasional. Tonggak sejarah berikutnya adalah 
Konferensi Fitopatologi Internasional 1914 yang diadakan di Roma. 
Acara ini sangat banyak didorong oleh pemerintah Perancis, yang telah 
mengaturnya, dan siapa yang memimpinnya; Delegasi teknis Prancis juga 
mengambil peran yang sangat menonjol. Tiga puluh negara terwakili. 
Beberapa negara yang tidak dapat hadir telah menerima sebelumnya 
dokumen yang dibutuhan untuk konvensi internasional. Delegasi Inggris 
bertujuan untuk memasukkan lima poin spesifik dalam rekomendasi 
konvensi internasional yang dihasilkan dari pertemuan tersebut:

a. tanaman yang diperdagangkan secara internasional dari pembibitan 
harus diperiksa secara resmi dan harus ditemukan bebas dari penyakit 
penting,

b. bahwa tanaman harus memiliki Sertifikat Kesehatan secara resmi,

c. sertifikat kesehatan harus menjelaskan penyakitnya yang telah 
dilakukan pemeriksaan,

d. bahwa tidak perlu untuk setiap pengiriman diteliti,

e. bahwa kiriman dengan sertifikat kesehatan seharusnya tidak tertunda 
di perbatasan untuk pemeriksaan (Rogers 1914).
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Empat tujuan pertama tampaknya dengan mudah disetujui tetapi yang 
kelima tidak tercapai karena negara tidak setuju untuk sepenuhnya 
menyerahkan hak bagi memeriksa kiriman dipintu kedatangan. Jika 
negara yang mendaftar ke Konvensi belum menetapkan sejumlah 
prosedur kesehatan tanaman mereka, maka mereka diminta untuk segera, 
antara lain:

a. membangun layanan inspeksi resmi untuk bisnis pasar tanaman itu;

b. mengeluarkan sertifikat kesehatan untuk tanaman yang telah 
diperiksa dan ditemukan bebas dari hama tertentu;

c. mengontrol pergerakan pabrik, pengepakan dan pengangkutannya; 
dan,

d. mengatur layanan untuk menekan penyakit berbahaya.

Dalam waktu 2 tahun pihak kontraktor diminta untuk memiliki dan 
atau mendirikan satu atau lebih lembaga untuk penelitian sehingga 
pemerintah dapat mengakses saranan teknis secara ilmiah dan dengan 
kualitas yang tinggi.

Biji-bijian, kentang, bawang bombay dan hasil pertanian yang umum 
dikeluarkan dari Konvensi karena dianggap komoditas ini sudah 
diperdagangkan secara luas akan semakin membebani sistem inspeksi 
yang sudah mapan dan yang sudah cukup memberikan perlindungan.

Disepakati bahwa setiap negara harus membuat daftarnya sendiri hama 
yang ingin dilindungi kemasukkannya. Untuk membenarkan sesuatu 
hama ditempatkan pada daftar seperti itu, telah disepakati bahwa tuan 
rumah tanaman harus ada di dalam negeri; bahwa hama itu tidak 
mungkin tersebar luas; hama harus mampu bertahan hidup selama 
perjalanan kenegara pengimpor; dan akhirnya hama tersebut harus 
merugikan tanaman, di mana merugikan diartikan sebagai merusak 
nilai komersial hasil panennya. Kriteria seperti itu tetap menjadi fokus 
utama pemikiran kesehatan tanaman hari ini. Sebagai catatan, konvensi 
itu mungkin yang pertama bagi menghubungkan hasil penelitian ilmiah 
dengan administrasi pemerintah, menambah bobot dan prestise pada 
upaya ilmuwan. Kebijakan kesehatan tanaman awal jelas ditujukan secara 
spesifik kepada jenis-jenis hama yang dianggap menjadi perhatian khusus 
karena potensi kerusakan dan ancaman masuk yang nyata. Pada Konvensi 
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Internasional untuk Perlindungan Tanaman tahun 1929 memperluas 
diskusi keprihatinan atas masuknya hama Phylloxera dan juga spesies 
lainnya yang bermasalah. Saat ini, jumlah negara yang berpartisipasi 
dalam pertemuan perlindungan tanaman internasional tersebut telah 
berkembang dari tujuh negara pada tahun 1878 menjadi 46 negara pada 
tahun 1929. Sayangnya, meskipun minat di bidang ini meningkat, hanya 
12 negara yang pernah meratifikasi Konvensi dan acara tersebut terjadi 
diseputar Perang Dunia II berarti Konvensi 1929 bukanlah instrumen 
yang efektif (Mulders 1977). Selama Perang Dunia II, 44 pertemuan 
pemerintah di Amerika Serikat berkomitmen untuk mendirikan 
organisasi permanen untuk pangan dan pertanian. Akibatnya, setelah 
PD II berakhir, IIA dibubarkan beserta fungsi dan asetnya dipindahkan 
ke Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) yang didirikan pada tahun 
1945 sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (FAO 
2008). Selama 5 tahun pertama keberadaan FAO, negara anggota 
telah disodorkan proposal untuk perjanjian perlindungan tanaman 
internasional. Sebuah draf kesepakatan, disintesis dari representasi, 
telah dipertimbangkan pada pertemuan FAO di Den Haag pada tahun 
1950 (Mulders 1977). Draf proposal dikembangkan lebih lanjut oleh 
spesialis perlindungan tanaman dari AS dan Kanada. Berikut komentar 
yang diterima selama konsultasi yang lebih luas draf akhir dari Konvensi 
Perlindungan Tanaman Internasional (IPPC) akhirnya disetujui pada 
bulan September 1951 dan diadopsi selama sesi keenam Konferensi FAO 
di Roma pada November 1951 (Chock 1979; Ebbels 2003).

3.1.3. Konvensi Perlindungan Tanaman 
Internasional Sejak 1951 dan 
Perjanjian Internasional Lainnya 
yang Terkait. 

1. IPPC, 1951 

IPPC adalah sebuah perjanjian internasional tentang kesehatan tanaman 
yang bertujuan untuk mengamankan tindakan untuk mencegah masuk 
dan menyebarnya hama dan penyakit tanaman dan produk tanaman, dan 
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untuk mempromosikan tindakan yang tepat bagi mengendalikan mereka. 
Sehingga bulan Desember 2009 ada 172 pihak yang menandatangani 
kontrak dengan Konvensi.

Sama seperti awal Konvensi untuk melawan penyebaran secara 
internasional hama Phylloxera, yang dirancang untuk mencegah 
penyebaran secara internasional dan mempromosikan tindakan untuk 
pengendalian hama ini, Konvensi IPPC memiliki tujuan yang sama. 
IPPC menyediakan kerangka kerja untuk kerjasama internasional antara 
organisasi perlindungan tanaman nasional (NPPOs) di pelbagai negara, 
yang merupakan badan resmi (pemerintah) yang bertanggung jawab atas 
pelaksanaan kewajiban IPPC. Pihak yang melakukan penandatangan 
kontrak harus mengikuti prinsip-prinsip IPPC, seperti:

a. keperluan (tindakan fitosanitari hanya diterapkan jika diperlukan);

b. justifikasi secara teknis (tindakan harus dijustifikasi secara teknis);

c. transparansi (tindakan harus dipublikasikan dan alasan tindakan 
dapat diberikan kepada pihak kontraktor lainnya jika diminta);

d. non-diskriminasi (langkah-langkah harus diterapkan secara sama 
di negara-negara dengan status kesehatan tanaman yang setara dan 
untuk hama penyakit yang sama baik yang terkait dengan barang 
impor atau dalam wilayah pihak dalam kontrak); dan, 

e. dampak yang minimal (tindakan yang diterapkan harus sesuai 
dengan risiko hama yang dinilai dan menjadi paling minimal 
dampaknya terhadap perdagangan) (FAO 2002). 

IPPC diatur oleh Komisi Tindakan Fitosanitari (CPM) dan setiap 
NPPO dapat mengirimkan perwakilan untuk duduk di CPM dan 
untuk membantu mengarahkan pekerjaannya. Pekerjaan IPPC dapat 
digolongkan ke dalam tiga kategori umum:

a. Pengaturan Standar: standar internasional untuk tindakan fitosanitari 
(ISPMs) bertujuan untuk mengurangi penyebaran hama dan 
memfasilitasi perdagangan melalui harmonisasi tindakan fitosanitari 
yang diterapkan dalam perdagangan internasional. Contoh 
ISPMs termasuk, “Prinsip-prinsip fitosanitari untuk perlindungan 
tanaman dan penerapan tindakan fitosanitari dalam perdagangan 
internasional”, ISPM No. 1 (FAO 2006), dan “analisa risiko hama 
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untuk OPT karantina termasuk analisa risiko lingkungan dan 
organisme hidup yang dimodifikasi” ISPM No. 11 (FAO 2004). 
Standar yang telah diadopsi pada tahun 2019 dapat diakses melalui 
situs IPPC. Meskipun IPPC itu sendiri adalah perjanjian yang 
mengikat secara hukum, tetapi ISPMs tidak mengikat; mereka 
adalah pedoman yang dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda-
beda. Akibatnya perselisihan antar negara anggota dapat timbul. 
Jika sengketa tidak dapat diselesaikan secara bilateral sengketa ini 
dapat meningkat dan akhirnya mungkin harus diselesaikan melalui 
organisasi perdagangan dunia (WTO). Sebagai contoh, USA 
bersengketa dengan Jepang yang telah membatasi impor apelnya 
berdasarkan risiko penularan Erwinia amylovora, patogen yang 
menyebabkan Hawar Api. WTO akhirnya menemukan bahwa 
tindakan yang dikenakan itu “tanpa bukti ilmiah yang cukup” 
dan tidak proporsional dengan risikonya. Akibatnya Jepang harus 
merevisi persyaratan impornya (Goh 2006). 

b. Dalam beberapa tahun terakhir tiga atau empat standar baru 
telah diproduksi setiap tahunnya. Mayoritas ISPM adalah standar 
yang masih berupa konsep yang dapat dilihat sebagai usaha untuk 
menyediakan fondasi bagi standar yang lebih spesifik dan dengan 
komoditas yang terfokus. Sebagai contoh, ISPM 15 menjelaskan 
tindakan fitosanitari untuk mengurangi risiko kemasukkan dan/
atau penyebaran OPT karantina yang terkait dengan bahan 
kemasan asal kayu. Standar diagnostik saat ini sedang direncanakan. 
Pengembangan standar internasional untuk komoditas seperti 
buah pome, buah batu atau bunga keratan akan menghilangkan 
kebutuhan masing-masing negara untuk menetapkan standar 
mereka sendiri. Organisasi yang setara dalam kesehatan hewan, OIE 
mengambil pendekatan berbasis komoditas dalam mengembangkan 
standar dan telah memiliki standar untuk perdagangan internasional 
daging sapi, daging babi, daging unggas dan susu (OIE 2009). 
Namun, harus diakui bahwa OIE memiliki hama-penyakit yang 
jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang sangat 
besar dari hama tanaman yang menjadi perhatian otoritas Kesehatan 
Tanaman.
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c. Berbagi informasi: melalui situs web IPPC, negara anggota dapat 
berbagi peraturan fitosanitari negara-negara ini dan informasi 
tentang distribusi hama karantina di wilayah mereka. Namun, sangat 
sering laporan yang dikemukakan oleh ilmuwan non-pemerintah 
akan menyoroti penyebar-luasan hama sebelum terlebih dahulu 
diberitahukan secara resmi keberadaannya melalui situs IPPC. 
Terdapatya hama karantina di suatu negara dapat menyebabkan 
mitra dagang memaksakan larangan impor komoditas yang menjadi 
tuan rumah hama-penyakit ini (MacLeod et al. 2004), mungkin ini 
menjelaskan adanya keengganan sesuatu negara untuk secara resmi 
mengkonfirmasi adanya beberapa hama dinegara mereka. 

d. Bantuan teknis: bantuan teknis dapat diberikan untuk membantu 
sesuatu negara menerapkan peraturan dan kewajibannya sebagai 
anggota IPPC. Bantuannya dapat berupa penyediaan program 
pelatihan dan workshop, misalnya pada implementasi praktis ISPM 
15 (IPPC Secretariat 2005a), spesies asing invasif (IPPC Secretariat 
2005b) dan analisa risiko hama (Sekretariat IPPC 2006). Bantuan 
teknis juga dapat diberikan melalui pembuatan dokumen untuk 
menjelaskan lebih lanjut standar, seperti tambahan untuk ISPM No. 
11 (FAO 2003).

Seperti sebelum adanya Konvensi perlindungan tanaman, dan seiring 
waktu, beberapa revisi peraturannya telah dibuat, misalnya di 1979 
dan 1997 (FAO 1997, 2002). Manajemen, komunikasi, koordinasi 
dan berbagi informasi sehari-hari ditangani oleh sekretariat IPPC yang 
berlokasi di Roma. Tidak seperti OIE yang independen, IPPC duduk 
di dalam struktur organisasi FAO. Sekretariat IPPC menanggung beban 
kerja yang berat dan tidak memiliki sumber daya yang cukup, baik 
dalam jumlah staf dan kemampuan teknis, sehingga ketergantungan 
pada keterampilan teknis yang diberikan oleh anggota kelompok kerja 
dan panel dari pihak kontraktor sangatlah signifikan sekali. Dengan staf 
teknis yang lebih besar, yang didedikasikan untuk pengembangan standar, 
maka waktu rata-rata untuk pengembangan standar dapat dikurangi dari 
yang ada saat ini yaitu minimal 5 tahun (IPPC 2007). Namun, tidak 
ada keuntungan yang berarti dari memproduksi lebih banyak standar 
jika pihak kontraktor (penandatangan) tidak memiliki kapasitas untuk 
menerapkannya. Masa depan ISPMs harus didukung dengan panduan 
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tentang praktik-praktik terbaik untuk pelaksanaannya dan, dalam rangka 
untuk memungkinkan ISPM diterapkan dengan cara yang hemat biaya, 
lebih banyak sumber daya yang harus disediakan untuk mendukung dan 
membantu pihak kontraktor/penandatangan perjanjian.

2. Konvensi keanekaragaman hayati (CBD), 1992 

CBD dirancang untuk menjaga keanekaragaman hayati, memastikan 
pemanfaatannya yang berkelanjutan dan berbagi manfaat yang 
diperoleh dari keaneka ragaman genetik. CBD dan IPPC menggunakan 
terminologi yang berbeda meskipun definisi IPPC untuk hama karantina 
dapat tumpang tindih dengan apa yang CBD definisikan sebagai 
spesies alien invasif, yaitu spesies yang introduksinya kesuatu negara 
dan/atau penyebarannya dapat mengancam keaneka ragaman hayati. 
CBD memberikan perhatian khusus kepada risiko yang terjadi dengan 
memindahkan tanaman dan spesies lain dari negara yang satu kenegara 
lainnya oleh karena itu IPPC dan CBD harus mempunyai konsep yang 
sama dan mengakui adanya beberapa landasan yang sama serta berusaha 
untuk menemukan cara untuk dapat bekerja sama, misalnya melalui 
Sekretariat IPPC (2005b). Tanaman invasif asing atau gulma merupakan 
bidang yang sangat signifikan yang mempunyai tingkat kepedulian 
bersama antara CBD dan IPPC (Schrader dan Unger 2003). Komponen 
kedua dari CBD adalah protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati 
(CBD 2000), kesepakatan tentang penggunaan organisme yang telah 
dimodifikasi secara genetik, yang beberapa di antaranya mungkin 
tanaman atau hama-penyakit tanaman, yang kemudian dapat menjadi 
tumpang tindih dengan masalah yang menjadi perhatian IPPC.

3. Perjanjian SPS, 1995

IPPC membuat peraturan untuk perdagangan internasional dalam 
perjanjian perlindungan tanaman. Peraturan pelengkap untuk 
perlindungan tanaman di dalam perjanjian perdagangan telah dibuat 
oleh WTO dalam Perjanjian Tentang Penerapan Tindakan Sanitari 
dan Fitosanitari (WTO 1995), yang disebut Perjanjian SPS (yang juga 
mencakup pertimbangan tentang kesehatan manusia dan hewan). 
Perjanjian ini berusaha mencapai tujuan yang sama dari arah yang 
berbeda (Lopian 2005). 
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WTO adalah reinkarnasi tahun 1995 dari diskusi tentang Perjanjian 
Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), yang mewakili negosiasi jangka 
panjang perdagangan global yang berusaha untuk memecah hambatan dan 
membantu untuk merangsang perdagangan dunia (Durand dan Chiaradia-
Bonsquet 1999; Anon. 2004). Banyak faktor yang berkontribusi terhadap 
ancaman dari hama-penyakit tanaman eksotis: meningkatnya perdagangan 
dunia, mobilitas penduduk dan pariwisata, peningkatan jalur informasi, 
komunikasi, teknologi dan kekayaan di negara maju yang menciptakan 
banyaknya permintaan untuk bahan tanaman eksotis; fragmentasi habitat, 
yang dapat meningkatkan kerentanannya; dan, umumnya, kecenderungan 
untuk menuju globalisasi ekonomi dunia (DeGraaf 1994; Shogren 2000). 
Waage dan Mumford (2008) menyingkat ini sebagai “Empat T” (Trade, 
Travel, Transport and Tourism - perdagangan, perjalanan, transportasi dan 
pariwisata). Apakah memang globalisasi melalui perdagangan telah menjadi 
penyebab utama manusia menyebarkan hama-penyakit invasif asing telah 
menjadi pertanyakan beberapa peneliti (McNeely 1999; Perrings et al. 2000, 
2002; Pimentel 2002; Taylor dan Irwin 2004; Koo dan Mattson 2004). Tidak 
diragukan lagi perdagangan internasional telah berkembang secara signifikan 
sejak pertengahan abad kedua puluh (WTO 2007). Pada saat yang sama 
pergerakan secara internasional dari tanaman dan bahan tanaman juga telah 
meningkat. Pengembangan rute-rute perdagangan telah membuka jalur baru 
bagi hama-penyakit tanaman dan spesies lain yang berpotensi invasif untuk 
meningkatkan frekuensi penyebarannya (Bandyopadhyay dan Frederiksen 
1999; Ruiz dan Carlton 2003; Anderson et al. 2004; Caton et al. 2006; 
McCullough et al. 2006; Gullino dan Garibaldi 2007). Namun, Jones dan 
Baker (2007) tidak menemukan adanya perbedaan yang signifikan baik dalam 
segi frekuensi atau tingkat pemasukkan patogen tanaman ke Inggris antara 
1970 dan 2004, meskipun ada peningkatan impor dalam periode ini. Ada 
perkiraan bahwa telah terjadi perbaikan dalam status kesehatan tanaman 
di dalam pengimporan, atau prosedur inspeksi di pintu masuk yang sangat 
efektif. 

Salah satu peran WTO adalah untuk memfasilitasi perdagangan dunia dan 
pertukaran barang/komoditas dan jasa. Namun, WTO mengakui bahwa ada 
risiko yang terkait dengan perdagangan, terutama ketika bahan-bahan biologis 
dikirim melalui kapal secara internasional, sehingga spesies dapat dipindahkan 
ke daerah di mana mereka bukan tempat asalnya. WTO membicarakan 
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kebimbangan adanya spesies non-asli dalam Perjanjian SPS (WTO 1995). 
Pasal 5 dari perjanjian SPS yang sudah dijelaskan dalam Bab 2.3. menyatakan 
bahwa protokol penilaian risiko yang dikembangkan oleh badan internasional 
yang relevan harus digunakan, yang sesuai dengan keadaan, untuk menentukan 
risiko yang berhubungan dengan perdagangan dan untuk mengembangkan 
tindakan perlindungan bagi mengurangi risiko. Tindakan perlindungan 
harus, antara lain, didasarkan secara ilmiah dan hendaknya tidak menjadi 
penghalang bagi perdagangan (Anderson et al. 2001; McRae dan Wilson 
2002). Untuk memperhitungkan ketidakpastian yang ada disekitar hama-
penyakit yang dapat menyebar secara internasional, WTO mempromosikan 
pelatihan, mendorong pemantauan hasil, mendorong transparensi, 
memfasilitasi partisipasi secara luas dalam proses pembuatan kebijakan, dan 
menyoroti adanya keterbatasan pengetahuan yang dapat digunakan untuk 
memberikan informasi kepada para pengambil kebijakan (Cooney dan lang 
2007). Setelah pembentukan WTO dan perjanjian SPS, FAO mengakui 
bahwa undang-undang perlindungan tanaman akan terkena dampaknya 
secara signifikan, terutama berhubungan dengan praktik perdagangan, dengan 
konsekuensi terhadap ketahanan pangan (Durand dan Chiaradia-Bonsquet 
1999) mengingat kondisi yang lebih ketat mungkin akan diterapkan sebelum 
komoditas dapat dikirim. WTO mengakui IPPC sebagai badan yang relevan 
untuk mengembangkan protokol penilaian risiko bagi kesehatan tanaman. 
Sementara Perjanjian SPS menyuarakan adanya keperluan akan pembenaran 
secara teknis dan tidak adanya diskriminasi, IPPC menetapkan konsep 
ini sebagai prinsip yang sangat rinci (Hedley 1992; Smith 1999). Dalam 
teori perjanjian SPS dan IPPC menyediakan kerangka kerja untuk sistem 
perdagangan tanaman dan komoditas tanaman secara multilateral (Van der 
Graaff 1999) tetapi dalam praktiknya mitra perdagangan mungkin masih 
harus mengaturnya secara bilateral tentang bagaimana standar IPPC harus 
diterapkan di dalam praktik (Smith 1999). Gambar 3.1. mengilustrasikan 
di mana badan internasional dan perjanjiannya saling tumpang tindih dan 
saling mempengaruhi. Sementara Gambar 3.1 menunjukkan keterkaitan 
tiga perjanjian internasional utama yang melindungi kesehatan tanaman, ada 
hampir 50 instrumen hukum atau pedoman internasional yang berhubungan 
dengan isu yang terkait tetapi lebih luas lagi yang berhubung kait dengan 
spesies invasif asing (Shine 2007).
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Alasan ekonomi untuk intervensi pemerintah
Pada skala lokal, memerangi hama-penyakit tanaman adalah kebutuhan 
ekonomi bagi petani dan keputusan pengendaliannya secara umum dilakukan 
oleh petani sendiri secara individu. Pencegahan hama-penyakit didasarkan 
pada praktik agronomi yang baik, rotasi tanaman, penggunaan bibit yang bebas 
hama (yang dapat dipastikan melalui sistem sertifikasi yang diselenggarakan 
oleh NPPO), pemuliaan untuk mendapatkan bahan tanaman yang resisten 
terhadap hama-penyakit, pemupukan yang baik dan keseimbangan air, dan 
memastikan bahwa tanaman tidak menjadi stres dan rentan. Namun, untuk 
hama-penyakit asing yang mengancam tanaman atau tumbuhan secara lebih 
luas atau bahkan tanaman yang terdapat di negara lain, intervensi pemerintah 
dapat dibenarkan secara ekonomi. 
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Perrings et al. (2002) berpendapat bahwa pendorong utama kemasukkan 
spesies asing, yang mengakibatkan beberapa hama-penyakit ini menjadi 
invasif, adalah ekonomi. Oleh karena itu, setiap analisa dari proses mulai dari 
potensi pemasukkan hingga sifat-sifat invasi dari hama-penyakit ini harus 
mempertimbangkan infrastruktur ekonomi yang ada untuk memberikan 
solusi jangka panjang. Dengan pengetahuan tentang lingkungan yang 
tumbuh dan praktik manajemen hama-penyakit yang digunakan, petani 
pengekspor mungkin menyadari tentang status kesehatan produk tanaman 
mereka. Namun, hal ini tidak terjadi untuk importir karena terdapat 
kesulitan untuk mendeteksi hama-penyakit tanaman dan menilai kondisi 
kesehatan tanamannya. Dengan demikian mungkin hanya setelah beberapa 
periode waktu bahwa penilaian ini dapat dibuat untuk meningkatkan kualitas 
materi yang diimpornya. Dalam istilah ekonomi, situasi seperti itu disebut 
sebagai informasi asimetri, dan ini khas untuk “pasca-pengalaman barang 
(post-experience goods)” (Boardman et al. 1996) yang dapat menyebabkan 
kegagalan pasar. Jika Importir tidak dapat dengan mudah mengidentifikasi 
hama-penyakit tanaman dan produk tanaman, dan dengan asumsi bahwa 
tingkat yang lebih tinggi dan ketat dari kesehatan tanaman (misalnya bebas 
hama-penyakit) adalah lebih mahal untuk mencapainya karena perawatan 
karantina, maka akan ada insentif bagi eksportir untuk memasok produk 
yang masih berisiko (Akerlof 1970). Eksternalitas negatif, misalnya dampak 
kerusakkan tanaman dan lingkungan oleh hama-penyakit yang dimasukkan 
melalui impor tanaman yang tidak dikenakan biaya importir juga akan 
muncul. Oleh karena itu, ada peran bagi pemerintah untuk campur tangan 
bagi memastikan adanya beberapa bentuk jaminan kualitas yang diberikan. 
Prasarana dan pelayanan untuk melindungi tanaman terhadap hama asing 
merupakan pelayanan umum yang hanya dapat diberikan secara efisien oleh 
pemerintah (Temple et al. 2000).

Dalam mereview Karantina Australia, Nairn et al. (1996) mengakui bahwa 
bisnis komersial tidak akan memilih untuk menyediakan layanan kesehatan 
tanaman. Lebih penting lagi adalah pemerintah yang telah menandatangani 
perjanjian internasional yang relevan dan hanya pemerintah saja dapat 
mengambil tindakan regulasi tertentu di bawah perjanjian internasional 
tersebut. Ada banyak cara di mana pemerintah dapat campur tangan. Di arena 
fitosanitari, ini termasuk membangun layanan perlindungan tanaman untuk 
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memaksakan peraturan fitosanitari, untuk mengatur layanan karantina, untuk 
melakukan penelitian, untuk mengumpulkan dan memberikan informasi dan 
untuk mengelola skema sukarela (Temple et al. 2000).

3.2. BAGAIMANA IPPC BISA 
MEMBANTU NEGARA-NEGARA 
ANGGOTANYA

Dengan melindungi sumber daya tanaman dari hama dan penyakit, IPPC 
membantu negara-negara anggotanya untuk: 

1. melindungi petani dari wabah hama penyakit yang akan menghancurkan 
secara ekonomi. 

2. melindungi lingkungan dari hilangnya keaneka-ragaman jenis. 

3. melindungi ekosistem dari hilangnya kemampuan hidup dan fungsi 
sebagai akibat dari invasi hama dan penyakit. 

4. melindungi industri dan konsumen dari biaya pengendalian hama 
penyakit atau pemberantasannya.

5. memfasilitasi perdagangan melalui Standar yang mengatur pergerakan 
yang aman dari tanaman dan produk asal tanaman. 

6. Melindungi penghidupan dan ketahanan pangan dengan mencegah 
masuk dan menyebarnya hama/penyakit tanaman yang baru ke suatu 
negara.

3.3. TEKS KONVENSI 
PERLINDUNGAN TANAMAN 
INTERNASIONAL

(teks aslinya dapat diperoleh dari: https://assets.ippc.int/static/media/files/
publication/en/2019/02/1329129099_ippc_2011-12-01_reformatted.pdf )
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PEMBUKAAN
Para pihak yang mengadakan kontrak (= yang menandatangani perjanjian),

1. menyadari pentingnya kerjasama internasional dalam pengendalian hama 
tanaman dan produk asal tanaman dan dalam mencegah penyebaran 
internasionalnya, dan terutama pemasukkannya (introduksi) ke daerah 
yang terancam punah;

2. mengakui bahwa tindakan fitosanitari harus dibenarkan secara teknis, 
transparan dan harus tidak diterapkan sedemikian rupa sehingga 
merupakan cara yang sewenang-wenang atau tidak dapat dibenarkan, 
diskriminasi atau pembatasan terselubung, khususnya pada perdagangan 
internasional;

3. ingin memastikan koordinasi yang erat dari langkah-langkah yang 
diarahkan untuk tujuan ini;

4. ingin memberikan kerangka kerja untuk pengembangan dan penerapan 
secara harmonis tindakan fitosanitari dan penggunaan serta penjabaran 
standar internasional untuk hal ini;

5. memperhatikan prinsip-prinsip yang disetujui secara internasional yang 
mengatur perlindungan tumbuhan, manusia dan kesehatan hewan, dan 
lingkungan; dan

6. mencatat kesepakatan yang dicapai sebagai hasil Putaran Uruguay dari 
Negosiasi Perdagangan Multilateral, termasuk Perjanjian Penerapan 
Pengukuran Sanitari dan Fitosanitari; telah menyetujui sebagai berikut:

PASAL I  
Tujuan dan tanggung jawab:

1. Dengan tujuan mengamankan tindakan bersama yang efektif untuk 
mencegah penyebaran dan introduksi hama-penyakit tanaman dan 
produk tanaman, dan untuk mempromosikan tindakan yang tepat untuk 
mengontrolnya, pihak kontraktor berjanji untuk mengadopsi secara 
legislatif, teknis dan administrative langkah-langkah yang ditentukan 
dalam Konvensi ini dan dalam perjanjian tambahan sesuai dengan Pasal 
XVI.
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2. Setiap pihak dalam kontrak akan memikul tanggung jawab, tanpa 
mengurangi kewajiban yang ditanggung di bawah perjanjian internasional 
lainnya, untuk memenuhi semua persyaratan di bawah Konvensi dalam 
wilayahnya.

3. Pembagian tanggung jawab untuk memenuhi persyaratan Konvensi ini 
antara organisasi anggota FAO dan negara anggotanya yang merupakan 
pihak kontrak harus sesuai dengan kompetensi masing-masing.

4. Jika sesuai, ketentuan Konvensi ini dapat dianggap oleh pihak-pihak yang 
terikat kontrak dapat diperluas, selain tanaman dan produk tanaman, 
kepada tempat penyimpanan, pengemasan, alat angkut, wadah, tanah 
dan organisme, benda atau bahan lain yang mampu menampung atau 
menyebarkan hama-penyakit tanaman, khususnya jika transportasi 
internasional juga terlibat.

PASAL II  
Penggunaan istilah

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah-istilah berikut memiliki arti di bawah 
ini ditugaskan kepada mereka:

“Area dengan prevalensi OPT rendah” - area, apakah semua negara, 
sebagian negara, atau semua atau Sebagian beberapa negara, seperti yang 
diidentifikasi oleh otoritas yang kompeten, di mana OPT tertentu terjadi 
pada tingkat rendah dan yang tunduk pada langkah-langkah pengawasan, 
pengendalian atau pemberantasan yang efektif; 

“Komisi” - Komisi Tindakan Kesehatan Tumbuhan yang dibentuk 
berdasarkan Pasal XI; 

“Area yang terancam punah” - area di mana faktor ekologi mendukung 
pembentukan OPT dan keberadaannya di daerah tersebut akan 
mengakibatkan kerugian yang penting secara ekonomi; “Pertumbuhan 
yang mapan” – tumbuh dan berkembangnya, untuk waktu yang lama, 
dari suatu jenis OPT di dalam suatu area setelah masuk; 

“Tindakan fitosanitari yang harmoni” - tindakan fitosanitari yang 
dibuat oleh pihak yang mengadakan kontrak berdasarkan standar 
internasional; 
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“Standar internasional” - standar internasional yang ditetapkan sesuai 
dengan Pasal X, paragraf 1 dan 2; 

“Introduksi atau pemasukkan” - masuknya OPT yang mengakibatkan 
tumbuh dan berkembangnya; 

“Hama” - semua spesies, strain atau biotipe tumbuhan, hewan atau agen 
patogen yang merugikan tumbuhan atau produk tumbuhan; 

“Analisa risiko hama” - proses evaluasi biologis atau bukti ilmiah dan 
ekonomi lainnya untuk menentukan apakah hama harus diatur dan 
kekuatan tindakan fitosanitari apa pun yang akan dilakukan untuk 
melawannya; 

“Tindakan fitosanitari” - undang-undang, peraturan, atau prosedur 
resmi apa pun yang bertujuan untuk mencegah masuknya dan/atau 
penyebaran hama; 

“Produk tumbuhan” - bahan yang tidak diproduksi dalam pabrik yang 
berasal dari tumbuhan (termasuk biji-bijian) dan yang produk yang 
diproduksi yang mempunyai sifat atau hasil pemrosesannya, dapat 
menimbulkan risiko untuk introduksi dan penyebaran hama; 

“Tumbuhan” - tumbuhan hidup dan bagiannya, termasuk biji dan plasma 
nutfah; 

“Hama karantina” - hama yang memiliki potensi ekonomi penting di 
daerah yang terancam punah dan namun tidak hadir di sana, atau hadir 
tetapi tidak menyebar secara luas dan dikendalikan secara resmi; 

“Standar regional” - standar yang ditetapkan oleh organisasi perlindungan 
tanaman regional untuk bimbingan anggota organisasi itu; 

“Artikel yang diatur” - semua tanaman, produk tanaman, tempat 
penyimpanan, pengemasan, alat angkut, wadah, tanah dan organisme, 
benda, atau bahan lain yang mampu menampung atau menyebarkan 
OPT, yang dianggap membutuhkan tindakan fitosanitari, terutama jika 
transportasi internasional terlibat; 

“Hama non-karantina yang diatur” - hama non-karantina yang 
keberadaannya mempengaruhi tanaman dan tujuan penggunaan tanaman 
tersebut untuk ditanam dengan dampak yang tidak dapat diterima secara 
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ekonomi dan oleh karena itu diatur di dalam wilayah pihak pengontrak 
impor; 

“Hama yang diatur” - hama karantina atau hama non-karantina yang 
diatur; 

“Sekretaris” - Sekretaris Komisi yang ditunjuk berdasarkan Pasal XII; 

“Dibenarkan secara teknis” - dibenarkan atas dasar kesimpulan yang 
dicapai dengan menggunakan risiko hama yang sesuai analisa atau, jika 
memungkinkan, pemeriksaan dan evaluasi lain yang sebanding dari 
ilmiah yang tersedia informasi.

2. Definisi yang ditetapkan dalam Pasal ini, yang dibatasi pada penerapan 
Konvensi ini, tidak akan dianggap mempengaruhi definisi yang ditetapkan 
berdasarkan hukum domestik atau peraturan Para Pihak penandatangan 
kontrak

PASAL III  
Hubungan dengan perjanjian internasional lainnya

Tidak ada dalam Konvensi ini yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban 
para pihak dalam kontrak perjanjian internasional yang relevan.

PASAL IV

Ketentuan umum yang berkaitan dengan pengaturan organisasi untuk 
perlindungan tanaman nasional

1. Masing-masing pihak yang mengadakan kontrak harus membuat 
ketentuan, dengan kemampuan terbaiknya, untuk seorang pejabat 
nasional organisasi perlindungan tanaman dengan tanggung jawab utama 
yang ditetapkan dalam Pasal ini.

2. Tanggung jawab organisasi resmi perlindungan tanaman nasional harus 
mencakup berikut:

a. penerbitan sertifikat yang berkaitan dengan peraturan fitosanitari 
dari pengimporan pihak kontraktor untuk kiriman tanaman, produk 
tanaman dan barang diatur lainnya;

b. pengawasan terhadap tanaman yang sedang tumbuh, termasuk semua 
area budidaya (antara lain ladang, perkebunan, pembibitan, kebun, 
rumah kaca dan laboratorium) dan tumbuhan liar, dan tumbuhan 
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dan produk tumbuhan dalam penyimpanan atau pengangkutan, 
khususnya dengan benda tersebut pelaporan terjadinya, wabah 
dan penyebaran OPT, dan pengendalian OPT tersebut, termasuk 
pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal VIII ayat 1 (a);

c. pemeriksaan kiriman tanaman dan produk tanaman yang bergerak 
di lalu lintas internasional lalu lintas dan, jika sesuai, pemeriksaan 
pasal-pasal lain yang diatur, khususnya dengan tujuan mencegah 
masuknya dan/atau penyebaran hama;

d. desinfeksi atau desinfeksi kiriman tanaman, produk tanaman dan 
lainnya barang yang diatur bergerak dalam lalu lintas internasional, 
untuk memenuhi persyaratan fitosanitari;

e. perlindungan daerah yang terancam punah dan peruntukan, 
pemeliharaan dan pengawasan daerah bebas hama dan daerah 
dengan prevalensi hama rendah;

f. pelaksanaan analisa risiko hama;

g. untuk memastikan melalui prosedur yang tepat bahwa keamanan 
fitosanitari kiriman setelah sertifikasi mengenai komposisi, substitusi 
dan reinfestasi dipelihara sebelum diekspor; dan

h. pelatihan dan pengembangan staf.

3. Masing-masing pihak dalam kontrak harus membuat ketentuan, dengan 
kemampuan terbaiknya, untuk hal-hal berikut ini:

a. distribusi informasi dalam wilayah pihak dalam kontrak mengenai 
hama yang diatur dan cara pencegahan dan pengendaliannya;

b. penelitian dan investigasi di bidang perlindungan tanaman;

c. penerbitan peraturan fitosanitari; dan

d. kinerja fungsi lain yang mungkin diperlukan untuk implementasi 
Konvensi ini.

4. Masing-masing pihak dalam kontrak harus menyerahkan uraian tentang 
organisasi perlindungan tanaman nasional resminya dan perubahan 
organisasi tersebut kepada Sekretariat. Pihak dalam kontrak harus 
menyediakan uraian pengaturan organisasinya untuk perlindungan 
tanaman kepada pihak kontraktor lain, atas permintaan.
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PASAL V  
Sertifikasi fitosanitari

1. Setiap pihak yang mengadakan kontrak harus membuat pengaturan 
untuk sertifikasi fitosanitari, dengan bertujuan untuk memastikan bahwa 
tanaman yang diekspor, produk tanaman dan barang yang diatur lainnya 
dan kirimannya sesuai dengan pernyataan sertifikasi yang akan dibuat 
sesuai dengan paragraph 2 (b) Pasal ini.

2. Setiap pihak dalam kontrak harus mengatur penerbitan sertifikat 
fitosanitari sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Inspeksi dan aktivitas terkait lainnya yang mengarah pada 
penerbitan sertifikat fitosanitari harus dilakukan hanya oleh atau di 
bawah kewenangan kantor resmi organisasi perlindungan nasional.
Penerbitan sertifikat fitosanitari harus dilakukan oleh pejabat publik 
yang secara teknis memiliki kualifikasi dan diberi kewenangan oleh 
kantor resmi organisasi perlindungan tanaman nasional untuk 
bertindak atas namanya dan di bawah kendalinya pengetahuan dan 
informasi yang tersedia bagi petugas yang berwenang mengimpor 
atau pihak kontraktor dapat menerima sertifikat fitosanitari ini 
dengan keyakinan sebagai dokumen yang dapat diandalkan.

b. Sertifikat Fitosanitari, atau yang setara secara elektronik jika diterima 
oleh pihak pengimpor yang bersangkutan, harus sesuai dengan 
model yang ditetapkan dalam Lampiran Konvensi ini. Sertifikat ini 
harus dilengkapi dan diterbitkan dengan mempertimbangkan dan 
memperhitungkan standar internasional yang relevan.

c. Perubahan atau penghapusan bagian yang ada dalam sertifikat akan 
membatalkan sertifikat ini.

3. Masing-masing pihak dalam kontrak berjanji untuk tidak meminta 
pengiriman tanaman atau produk tanaman atau barang yang diatur 
lainnya yang dimasukkan ke dalam wilayahnya untuk dilampiri dengan 
sertifikat fitosanitari yang tidak konsisten dengan model yang ditetapkan 
dalam Lampiran Konvensi ini. Persyaratan tambahan ataupun deklarasi 
harus dibatasi pada yang dibenarkan secara teknis.
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PASAL VI  
Hama yang diatur

1. Para pihak dalam kontrak mungkin memerlukan tindakan fitosanitari 
untuk hama karantina dan hama non-karantina yang diatur, dengan 
ketentuan tindakan tersebut adalah:

a. tidak lebih ketat daripada tindakan yang diterapkan pada OPT yang 
sama, jika ada di dalam wilayah tersebut dari pihak pengimpor; 
dan

b. terbatas pada apa yang diperlukan untuk melindungi kesehatan 
tanaman dan/atau untuk menjaga tujuan penggunaan dan secara 
teknis dapat dibenarkan oleh pihak kontraktor yang bersangkutan.

2. Pihak-pihak dalam kontrak tidak akan meminta tindakan fitosanitari 
untuk OPT yang tidak diatur.

PASAL VII  
Persyaratan terkait impor

1. Dengan tujuan untuk mencegah masuknya dan/atau penyebaran OPT 
yang diatur ke dalam bagian wilayah mereka, pihak kontraktor harus 
memiliki otoritas berdaulat untuk mengatur, sesuai dengan yang berlaku 
dalam perjanjian internasional, masuknya tanaman dan produk tanaman 
dan pasal lain yang diatur dan, untuk ini kontraktor dimungkinkan:

a. menentukan dan mengadopsi langkah-langkah fitosanitari terkait 
dengan impor tumbuhan, produk tumbuhan dan artikel lain 
yang diatur, termasuk, misalnya, pemeriksaan/inspeksi, larangan 
importasi, dan perawatan/treatment;

b. menolak masuk atau menahan, atau memerlukan perawatan, 
pemusnahan atau pemindahan dari wilayah pihak dalam kontrak, 
tanaman, produk tanaman dan artikel lain yang diatur atau 
kirimannya yang tidak sesuai dengan langkah-langkah fitosanitari 
yang ditentukan atau diadopsi di bawah sub-ayat (a);

c. melarang atau membatasi pergerakan hama yang diatur ke dalam 
wilayah mereka;
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d. melarang atau membatasi pergerakan agen pengendali hayati dan 
organisme lain yang dapat menimbulkan masalah fitosanitari yang 
diklaim bermanfaat bagi wilayah mereka.

2. Untuk meminimalkan gangguan perdagangan internasional, masing-
masing pihak yang mengadakan kontrak, dalam melaksanakan 
kewenangannya di bawah paragraf 1 Pasal ini, berjanji untuk bertindak 
sesuai dengan yang berikut:

a. Pihak dalam kontrak tidak boleh, di bawah undang-undang 
fitosanitari mereka, mengambil salah satu dari tindakan yang 
ditentukan dalam ayat 1 Pasal ini kecuali tindakan tersebut sangat 
diperlukan oleh pertimbangan fitosanitari dan secara teknis dapat 
dibenarkan.

b. Pihak-pihak dalam kontrak harus, segera setelah diadopsi, 
mempublikasikan dan mengirimkan persyaratan fitosanitari, batasan 
dan larangan untuk pihak yang mengadakan kontrak atau pihak 
yang mereka yakini mungkin terpengaruh langsung oleh tindakan 
tersebut.

c. Pihak dalam kontrak harus, atas permintaan, menyediakan kepada 
pihak manapun dalam kontrak alasan untuk persyaratan, larangan, 
dan larangan fitosanitari.

d. Jika pihak dalam kontrak memerlukan pengiriman tanaman atau 
produk tanaman tertentu diimpor hanya melalui titik masuk 
tertentu, titik tersebut harus dipilih tidak untuk menghalangi 
perdagangan internasional yang disengaja. Pihak dalam kontrak akan 
menerbitkan daftar titik masuk tersebut dan menyampaikannya 
kepada Sekretaris, organisasi perlindungan tanaman regional di 
mana pihak dalam kontrak adalah anggotanya, semua pihak yang 
mengadakan kontrak di mana pihak dalam kontrak yakin akan 
dipengaruhi secara langsung, dan atas permintaan kepada pihak 
lainnya yang mungkin akan terpengaruh. Pembatasan titik masuk 
tersebut tidak boleh dilakukan kecuali tanaman, produk tanaman 
atau barang yang diatur lainnya wajib disertai sertifikat fitosanitari 
atau diserahkan untuk inspeksi atau perawatan.
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e. Setiap inspeksi atau prosedur fitosanitari lainnya yang disyaratkan 
oleh organisasi perlindungan tanaman dari pihak yang mengadakan 
kontrak untuk pengiriman tanaman, produk tanaman atau lain 
barang yang diatur ditawarkan untuk diimpor, harus dilakukan 
secepat mungkin dengan karena sifatnya yang mudah rusak.

f. Pihak pengontrak importir harus, secepat mungkin, 
menginformasikan kepada pihak pengontrak eksportir yang 
berkepentingan atau, jika sesuai, pihak pengekspor kembali, contoh 
yang signifikan dari adanya ketidakpatuhan terhadap sertifikasi 
fitosanitari. Pihak yang mengadakan kontrak (eksportir) atau, jika 
diperlukan, pihak pengekspor ulang yang bersangkutan, harus 
menyelidiki dan, atas permintaan, melaporkan hasil penyelidikannya 
ke pihak kontraktor pengimpor yang bersangkutan.

g. Para pihak dalam kontrak hanya akan melakukan tindakan 
fitosanitari yang secara teknis dibenarkan, konsisten dengan risiko 
hama yang dilakukan dan mewakili yang paling tidak membatasi 
dari semua tindakan yang tersedia, dan akan mengakibatkan 
hambatan yang minimum bagi pergerakan orang, komoditas dan 
alat angkutnya secara internasional.

h. Para pihak dalam kontrak akan, pada saat kondisi berubah, dan pada 
saat fakta baru tersedia, memastikan bahwa tindakan fitosanitari 
harus segera diubah atau dihilangkan jika ditemukan ini tidak 
diperlukan.

i. Pihak-pihak dalam kontrak harus, dengan kemampuan terbaik 
mereka, membuat survei dan memperbarui daftar hama yang diatur, 
menggunakan nama ilmiah, dan membuat daftar tersebut tersedia 
untuk Sekretaris, kepada organisasi perlindungan tanaman regional 
di mana mereka menjadi anggotanya dan, atas permintaan, untuk 
pihak kontraktor lainnya.

j. Pihak-pihak dalam kontrak harus, dengan kemampuan terbaik 
mereka, melakukan survei hama dan mengembangkan serta 
memelihara informasi yang memadai tentang status hama untuk 
mendukung kategorisasi hama, dan untuk pengembangan tindakan 
fitosanitari yang sesuai. Informasi ini harus tersedia untuk pihak 
yang mengadakan kontrak, berdasarkan permintaan.
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3. Pihak dalam kontrak dapat menerapkan tindakan yang telah ditentukan 
dalam Pasal ini untuk OPT yang mungkin tidak mampu tumbuh dan 
menyebar wilayahnya tetapi, jika mereka masuk, akan menyebabkan 
kerusakan ekonomi. Tindakan yang diambil terhadap hama ini harus 
dapat dibenarkan secara teknis.

4. Para pihak dapat menerapkan tindakan fitosanitari yang ditentukan 
dalam Pasal ini untuk pengiriman dalam transit melalui wilayah mereka 
hanya jika tindakan tersebut secara teknis dapat dibenarkan dan perlu 
untuk mencegah masuk dan/atau penyebaran hama.

5. Tidak ada dalam Pasal ini yang mencegah pihak kontraktor pengimpor 
untuk membuat ketentuan khusus, dengan tujuan pada pengamanan 
yang memadai, bagi pemasukkan tanaman, produk tanaman dan barang 
diatur lainnya, serta hama tanaman untuk tujuan penelitian ilmiah, 
pendidikan, atau penggunaan khusus lainnya.

6. Tidak ada dalam Pasal ini yang dapat mencegah pihak dalam kontrak 
untuk mengambil tindakan keadaan darurat yang sesuai setelah 
mendeteksi OPT yang berpotensi menjadi ancaman bagi wilayahnya atau 
laporan tentang adanya deteksi. Tindakan semacam itu harus dievaluasi 
secepat mungkin untuk memastikan bahwa kelanjutan keadaan darurat 
ini dapat dibenarkan. Tindakan yang diambil harus segera dilaporkan 
kepada pihak kontraktor terkait, Sekretaris, dan organisasi perlindungan 
tanaman regional di mana pihak dalam kontrak menjadi anggotanya.

PASAL VIII  
Kerjasama internasional

1. Para pihak dalam kontrak harus bekerja sama satu sama lain sejauh yang 
dapat dipraktikkan sepenuhnya untuk mencapai tujuan Konvensi ini, 
dan khususnya akan:

a. bekerja sama dalam pertukaran informasi tentang hama tanaman, 
khususnya pelaporan penemuan hama, wabah atau penyebaran 
hama yang mungkin berbahaya langsung atau potensial, sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi;

b. berpartisipasi, sejauh mungkin, dalam setiap kampanye khusus 
untuk memerangi hama yang dapat secara serius mengancam 
produksi tanaman dan membutuhkan tindakan internasional untuk 
mengatasi keadaan darurat; dan
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c. bekerja sama, sejauh memungkinkan, dalam memberikan informasi 
teknis dan biologis yang diperlukan untuk analisa risiko hama.

2. Masing-masing pihak dalam kontrak harus menunjuk titik kontak untuk 
pertukaran informasi yang terkait dengan implementasi Konvensi ini.

PASAL IX  
Organisasi perlindungan tanaman regional

1. Para pihak kontrak berjanji untuk bekerja sama satu sama lain dalam 
membangun kantor organisasi perlindungan regional di bidang yang 
sesuai.

2. Organisasi perlindungan tumbuhan regional berfungsi sebagai badan 
koordinasi di daerah yang dicakupinya, harus berpartisipasi dalam 
berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan Konvensi ini dan, jika sesuai, 
harus mengumpulkan dan menyebarkan informasi.

3. Organisasi perlindungan tumbuhan regional harus bekerja sama dengan 
Sekretaris dalam mencapai tujuan Konvensi dan, jika sesuai, bekerja 
sama dengan Sekretaris dan Komisi dalam mengembangkan standar 
internasional.

4. Sekretaris akan mengadakan Konsultasi Teknis secara berkala dari 
perwakilan daerah organisasi perlindungan tanaman untuk:

a. mempromosikan pengembangan dan penggunaan standar 
internasional yang relevan untuk tindakan fitosanitari; dan

b. mendorong kerjasama antar daerah dalam mempromosikan 
tindakan fitosanitari yang seragam untuk mengendalikan hama dan 
mencegah penyebaran dan/atau introduksinya.

PASAL X 
Standar

1. Para pihak kontraktor setuju untuk bekerja sama dalam pengembangan 
standar internasional sesuai dengan prosedur yang diadopsi oleh Komisi.

2. Standar internasional akan diadopsi oleh Komisi.

3. Standar regional harus konsisten dengan prinsip-prinsip Konvensi ini; 
standar seperti itu dapat diserahkan ke Komisi untuk dipertimbangkan 
sebagai kandidat untuk standar internasional bagi tindakan fitosanitari 
jika dapat diterapkan secara lebih luas.
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4. Para pihak kontrakor harus mempertimbangkan, jika sesuai, standar 
internasional dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Konvensi 
ini.

PASAL XI 
Komisi Tindakan Fitosanitari

1. Para pihak kontraktor setuju untuk membentuk Komisi Tindakan 
Kesehatan Fitosanitari di dalam kerangka Organisasi Pangan dan 
Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO).

2. Fungsi Komisi adalah untuk mendorong pelaksanaan dari tujuan 
Konvensi secara penuh dan, khususnya, untuk:

a. meninjau keadaan perlindungan tanaman di dunia dan kebutuhan 
tindakan untuk mengendalikan penyebaran hama secara internasional 
dan introduksi mereka ke daerah yang terancam punah;

b. menetapkan dan terus meninjau pengaturan kelembagaan yang 
diperlukan dan prosedur untuk pengembangan dan adopsi standar 
internasional, dan untuk mengadopsi standar internasional;

c. menetapkan aturan dan prosedur untuk penyelesaian sengketa sesuai 
dengan Pasal XIII;

d. membentuk badan pendukung Komisi yang mungkin diperlukan 
untuk kepentingan pelaksanaan fungsi yang semestinya;

e. mengadopsi pedoman tentang pengakuan terhadap organisasi 
perlindungan tanaman regional;

f. membangun kerjasama organisasi internasional lainnya tentang hal-
hal yang berkaitan dan tercakup oleh Konvensi ini;

g. mengadopsi rekomendasi tersebut untuk implementasi Konvensi 
sebagaimana yang diperlukan; dan

h. melakukan fungsi lain yang mungkin diperlukan untuk pemenuhan 
tujuan Konvensi ini.

3. Keanggotaan Komisi terbuka untuk semua pihak yang mengadakan 
kontrak.

4. Setiap pihak yang mengadakan kontrak dapat diwakili pada sesi Komisi 
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oleh satu delegasi yang mungkin didampingi oleh seorang pengganti, dan 
oleh para ahli dan penasihat. Wakil pengganti, ahli dan penasihat dapat 
mengambil bagian dalam proses Komisi tetapi tidak dapat memberikan 
suara, kecuali dalam kasus seorang pengganti yang diberi wewenang 
untuk menggantikan delegasi.

5. Para pihak dalam kontrak harus melakukan segala upaya untuk mencapai 
kesepakatan tentang semua hal dengan konsensus. Jika semua upaya 
untuk mencapai konsensus telah habis dan tidak tercapai kesepakatan, 
maka keputusan harus, sebagai upaya terakhir, diambil oleh dua pertiga 
mayoritas pihak yang mengadakan kontrak yang hadir dan pemungutan 
suara.

6. Organisasi anggota FAO yang merupakan pihak yang mengadakan 
kontrak dan negara-negara anggotanya merupakan pihak kontrak harus 
menggunakan hak keanggotaan mereka dan memenuhi kewajiban 
keanggotaan sesuai, mutatis mutandis, dengan Konstitusi dan Ketentuan 
Umum FAO.

7. Komisi dapat mengadopsi dan mengubah, jika diperlukan, melalui 
Aturan Prosedurnya sendiri, yang harus tidak bertentangan dengan 
Konvensi ini atau dengan Konstitusi FAO.

8. Ketua Komisi akan mengadakan sidang rutin tahunan Komisi.

9. Sesi khusus Komisi akan diselenggarakan oleh Ketua Komisi atas 
permintaan setidaknya sepertiga anggotanya.

10. Komisi akan memilih Ketuanya dan tidak lebih dari dua Wakil Ketua, 
masing-masing yang akan menjabat untuk jangka waktu dua tahun.

PASAL XII  
Sekretariat

1. Sekretaris Komisi diangkat oleh Direktur Jenderal FAO.

2. Sekretaris dibantu oleh staf sekretariat jika diperlukan.

3. Sekretaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan 
kegiatan Komisi dan menjalankan fungsi lain yang mungkin ditugaskan 
kepada Sekretaris oleh Konvensi dan melaporkannya kepada Komisi.

4. Sekretaris harus menyebarkan:
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a. standar internasional kepada semua pihak dalam kontrak dalam 
waktu enam puluh hari setelah adopsi;

b. untuk semua pihak dalam kontrak, daftar titik masuk berdasarkan 
Pasal VII ayat 2 (d) yang dikomunikasikan oleh pihak kontraktor;

c. daftar OPT yang dilarang pemasukannya atau sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal VII ayat 2 (i) kepada semua pihak yang mengadakan 
kontrak dan organisasi perlindungan tanaman regional;

d. informasi yang diterima dari pihak kontraktor tentang persyaratan 
fitosanitari, pembatasan dan larangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal VII ayat 2 (b), dan deskripsi organisasi resmi perlindungan 
tumbuhan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal IV ayat 4.

5. Sekretaris harus menyediakan terjemahan dalam bahasa resmi FAO 
untuk dokumentasi pertemuan Komisi dan standar internasional.

6. Sekretaris harus bekerja sama dengan organisasi perlindungan tumbuhan 
regional dalam mencapai tujuan Konvensi.

PASAL XIII 
Penyelesaian sengketa

1. Jika ada perselisihan tentang interpretasi atau penerapan Konvensi ini, 
atau jika pihak dalam kontrak menganggap bahwa tindakan apa pun yang 
dilakukan oleh pihak lain dalam kontrak bertentangan dengan kewajiban 
yang terakhir di bawah Pasal V dan VII Konvensi ini, terutama mengenai 
dasar melarang atau membatasi impor tanaman, produk tanaman atau 
barang yang diatur lainnya yang berasal dari wilayahnya, pihak kontraktor 
yang bersangkutan harus berkonsultasi di antara mereka sendiri sesegera 
mungkin dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa.

2. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat 1, pihak dalam kontrak atau pihak terkait dapat 
meminta Direktur Jenderal FAO untuk menunjuk komite ahli untuk 
mempertimbangkan pertanyaan yang disengketakan, sesuai dengan 
aturan dan prosedur yang mungkin ditetapkan oleh Komisi.

3. Komisi ini akan mencakup perwakilan yang ditunjuk 
oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak. 
Komisi akan mempertimbangkan masalah yang disengketakan, dengan 
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mempertimbangkan semua dokumen dan lainnya bentuk bukti yang 
diajukan oleh pihak kontraktor yang bersangkutan. Komisi harus 
mempersiapkan melaporkan aspek teknis dari perselisihan untuk tujuan 
mencari penyelesaiannya. Persiapan laporan dan persetujuannya harus 
sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh Komisi, dan 
itu akan dikirim oleh Direktur Jenderal ke pihak kontraktor terkait. 
Laporan tersebut juga dapat diserahkan, atas permintaannya, kepada 
badan internasional yang kompeten organisasi yang bertanggung jawab 
untuk menyelesaikan sengketa perdagangan.

4. Pihak kontraktor setuju bahwa rekomendasi dari Komisi tersebut, 
sementara tidak sifatnya yang mengikat, akan menjadi dasar pertimbangan 
yang diperbarui oleh para pihak dalam kontrak yang berselisih tentang 
masalah yang telah memunculkan ketidaksepakatan.

5. Pihak kontraktor yang bersangkutan akan berbagi biaya untuk para ahli.

6. Ketentuan Pasal ini harus melengkapi dan tidak mengurangi prosedur 
penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian internasional lainnya 
yang berhubungan dengan masalah perdagangan.

PASAL XIV 
Pergantian perjanjian sebelumnya

Konvensi ini akan mengakhiri dan menggantikan, antara pihak-pihak yang 
berkontrak, Konvensi Internasional sehubungan dengan tindakan yang akan 
diambil terhadap Phylloxera vastatrix tanggal 3 November 1881, Konvensi 
tambahan yang ditandatangani di Berne pada tanggal 15 April 1889 dan 
Konvensi Internasional untuk Perlindungan Tanaman yang ditandatangani di 
Roma pada 16 April 1929.

PASAL XV 
Aplikasi teritorial

1. Setiap pihak dalam kontrak dapat pada saat ratifikasi atau kepatuhan 
atau setiap saat setelahnya mengkomunikasikan kepada Direktur Jenderal 
FAO sebuah deklarasi bahwa Konvensi ini akan berlaku untuk semua 
atau salah satu wilayah hubungan internasional yang menjadi tanggung 
jawabnya, dan Konvensi ini wajib berlaku untuk semua wilayah yang 
ditentukan dalam perjanjian sejak hari ketiga puluh setelah penerimaan 
pernyataan Direktur Jenderal.
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2. Setiap pihak dalam kontrak yang telah menyampaikan deklarasi kepada 
Direktur Jenderal FAO sesuai dengan ayat 1 Pasal ini dapat setiap saat 
mengkomunikasikan pernyataan lebih lanjut memodifikasi ruang 
lingkup deklarasi sebelumnya atau menghentikan penerapan ketentuan 
menyajikan Konvensi berkenaan dengan wilayah mana pun. Modifikasi 
atau penghentian tersebut akan berlaku sebagai sejak hari ketiga puluh 
setelah diterimanya pernyataan dari Direktur Jenderal.

3. Direktur Jenderal FAO harus memberi tahu semua pihak dalam kontrak 
tentang setiap pernyataan yang diterima di bawah Pasal ini.

PASAL XVI 
Perjanjian tambahan

1. Para pihak dalam kontrak dapat, untuk tujuan mengatasi masalah 
khusus perlindungan tanaman yang membutuhkan perhatian atau 
tindakan khusus, masuk ke dalam perjanjian tambahan. Perjanjian 
semacam itu mungkin dapat diterapkan ke wilayah tertentu, untuk 
OPT tertentu, tanaman dan produk tanaman tertentu, hingga spesifik 
metode transportasi internasional dari tanaman dan produk tanaman, 
atau melengkapi ketentuan Konvensi ini.

2. Perjanjian tambahan semacam itu akan mulai berlaku untuk masing-
masing pihak dalam kontrak setelah diterima oleh yang bersangkutan 
sesuai dengan ketentuan perjanjian pelengkap.

3. Perjanjian tambahan harus mempromosikan maksud dari Konvensi 
ini dan harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan Konvensi ini, serta 
prinsip transparansi, nondiskriminasi dan penghindaran pembatasan 
terselubung, khususnya pada perdagangan internasional.

PASAL XVII 
Ratifikasi dan kepatuhan

1. Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara sampai 
dengan 1 Mei 1952 dan akan diratifikasi pada tanggal sedini mungkin. 
Instrumen ratifikasi akan disimpan oleh Direktur Jenderal FAO, yang 
akan memberikan pemberitahuan tentang tanggal penyimpanan/
penerimaan ke masing-masing negara penandatangan.



85 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

2. Segera setelah Konvensi ini mulai berlaku sesuai dengan Pasal XXII akan 
diberlakukan kepatuhan oleh negara non-penandatangan dan organisasi 
anggota FAO. Kepatuhan harus dilakukan dengan penyetoran instrumen 
kepatuhan kepada Direktur Jenderal FAO, yang kemudian akan memberi 
tahu semua pihak yang mengadakan kontrak.

3. Ketika organisasi anggota FAO menjadi pihak yang mengadakan kontrak 
pada Konvensi ini, maka organisasi anggota ini harus, sesuai dengan 
ketentuan Pasal II ayat 7 Konstitusi FAO, sebagaimana mestinya, memberi 
tahu kepatuhannya terhadap modifikasi atau klarifikasi tersebut dengan 
deklarasi kompetensinya yang diserahkan berdasarkan Pasal II ayat 5 
Konstitusi FAO sebagaimana mestinya dan memenuhi penerimaannya 
terhadap Konvensi ini. Setiap pihak yang mengadakan kontrak pada 
Konvensi ini dapat, kapan saja, meminta organisasi anggota FAO yang 
merupakan pihak yang mengadakan kontrak pada Konvensi ini untuk 
memberikan informasi seperti apa, antara organisasi anggota dan negara-
negara anggotanya bertanggung jawab atas pelaksanaan masalah tertentu 
yang dicakup oleh Konvensi ini. Anggota organisasi harus memberikan 
informasi ini dalam waktu yang wajar.

PASAL XVIII  
Pihak non-kontrak

Para pihak dalam kontrak harus mendorong setiap negara atau organisasi 
anggota FAO, tetapi bukan anggota Konvensi, untuk menerima Konvensi ini, 
dan mendorong pihak non-kontrak untuk menerapkan tindakan fitosanitari 
konsisten dengan ketentuan Konvensi ini dan setiap standar internasional 
standar yang diadopsi di bawah ini.

PASAL XIX  
Bahasa

1. Bahasa otentik Konvensi ini adalah semua bahasa resmi FAO.

2. Tidak ada satu pun ketentuan dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan 
sebagai mengharuskan pihak-pihak dalam kontrak untuk menyediakan 
dan untuk mempublikasikan dokumen atau memberikan salinannya 
selain dalam bahasa pihak kontrak, kecuali sebagaimana disebutkan pada 
paragraf 3 di bawah ini.
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3. Dokumen-dokumen berikut harus dalam setidaknya dalam salah satu 
bahasa resmi FAO:

a. informasi yang diberikan menurut Pasal IV ayat 4;

b. catatan sampul/muka yang memberikan data bibliografi pada 
dokumen yang dikirimkan menurut Artikel VII paragraf 2 (b);

c. informasi yang diberikan sesuai dengan Pasal VII ayat 2 (b), (d), (i) 
dan (j);

d. catatan yang memberikan data bibliografi dan ringkasan singkat dari 
dokumen yang relevan tentang informasi yang diberikan menurut 
Pasal VIII ayat 1 (a);

e. permintaan informasi dari titik kontak serta jawaban atas permintaan 
tersebut, tetapi tidak termasuk dokumen terlampir;

f. setiap dokumen yang disediakan oleh pihak kontraktor untuk 
pertemuan Komisi.

PASAL XX 
Bantuan teknis

Para pihak dalam kontrak setuju untuk mempromosikan penyediaan bantuan 
teknis kepada pihak-pihak dalam kontrak, terutama mereka, pihak kontraktor 
dari negara berkembang, baik secara bilateral atau melalui organisasi 
internasional yang sesuai, dengan tujuan memfasilitasi pelaksanaan Konvensi 
ini.

PASAL XXI 
Amandemen

1. Setiap proposal oleh pihak kontraktor untuk amandemen Konvensi ini 
harus dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal FAO.

2. Setiap usulan amandemen Konvensi yang diterima oleh Direktur Jenderal 
FAO dari pihak kontraktor harus disajikan ke sesi biasa atau khusus 
dari Komisi untuk mendapatkan persetujuan dan, jika amandemen 
melibatkan perubahan teknis penting atau membebankan kewajiban 
tambahan pada pihak kontraktor, itu akan dipertimbangkan oleh komisi 
penasehat spesialis yang diadakan oleh FAO sebelum ke Komisi.
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3. Pemberitahuan dari setiap amandemen yang diusulkan Konvensi ini, 
selain amandemen Lampiran, harus dikirim ke pihak kontraktor oleh 
Direktur Jenderal FAO selambat-lambatnya sebelum agenda sidang 
Komisi di mana masalah itu akan dipertimbangkan dikirim.

4. Amandemen Konvensi yang diusulkan harus mendapat persetujuan 
dari Komisi dan akan mulai berlaku sejak hari ketiga puluh setelah 
persetujuan oleh dua pertiga dari pihak kontraktor. Untuk tujuan Pasal 
ini, instrumen yang disimpan oleh organisasi anggota FAO tidak akan 
dihitung sebagai tambahan dari yang disimpan oleh negara-negara 
anggota organisasi tersebut.

5. Amandemen yang melibatkan kewajiban baru untuk pihak-pihak 
yang mengadakan kontrak, hanya akan berlaku setelah disetujui 
masing-masing pihak dalam kontrak sejak hari ketiga puluh setelah 
penerimaannya. Instrumen penerimaan amandemen yang melibatkan 
kewajiban baru akan disimpan oleh Direktur Jenderal FAO, yang akan 
menginformasikan kepada semua pihak yang terikat kontrak tentang 
penerimaan penerimaan dan berlakunya amandemen.

6. Proposal untuk amandemen model sertifikat fitosanitari diatur 
dalam Lampiran Konvensi ini harus dikirim ke Sekretaris dan akan 
dipertimbangkan untuk persetujuan Komisi. Amandemen model sertifikat 
fitosanitari yang disetujui dan ditetapkan dalam Lampiran Konvensi ini 
akan menjadi efektif sembilan puluh hari setelah pemberitahuan mereka 
kepada pihak kontraktor oleh Sekretaris.

7. Untuk jangka waktu tidak lebih dari dua belas bulan sejak perubahan 
model sertifikat fitosanitari yang ditetapkan dalam Lampiran Konvensi 
ini menjadi efektif, versi sebelumnya dari Sertifikat fitosanitari juga masih 
sah secara hukum untuk tujuan Konvensi ini.

PASAL XXII 
Berlakunya

Segera setelah Konvensi ini diratifikasi oleh tiga negara penandatangan, 
Konvensi ini akan mulai berlaku di antara anggotanya. Ini akan mulai berlaku 
untuk setiap negara atau organisasi anggota FAO yang meratifikasi atau 
mematuhinya setelah itu sejak tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau 
kepatuhannya.
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PASAL XXIII 
Pembatalan

1. Setiap pihak dalam kontrak dapat setiap saat memberitahukan 
pembatalan Konvensi ini dengan pemberitahuan yang ditujukan kepada 
Direktur Jenderal FAO. Direktur Jenderal harus segera memberi tahu 
semua pihak kontraktor.

2. Penarikan diri berlaku efektif satu tahun sejak tanggal penerimaan 
pemberitahuan oleh Direktur Jenderal FAO.

3.4. KOMISI TINDAKAN 
FITOSANITARI (CPM)

IPPC diatur oleh Komisi Tindakan Fitosanitari (Commission on Phytosanitary 
Measures- CPM), yang didirikan berdasarkan Pasal XII Teks Baru yang Direvisi 
dari IPPC, disetujui pada tahun 1997, dan berfungsi sebagai badan pengatur 
Konvensi.

CPM akan mengadakan pertemuan selama bulan Maret atau April setiap 
tahun di markas FAO di Roma, Italia, untuk mempromosikan kerja sama 
guna membantu melaksanakan tujuan dari IPPC. Secara khusus, Komisi 
akan:

1. meninjau status perlindungan tanaman di seluruh dunia

2. mengidentifikasi tindakan untuk mengendalikan penyebaran hama-
penyakit ke daerah baru

3. mengembangkan dan mengadopsi standar internasional

4. menetapkan aturan dan prosedur untuk menyelesaikan perselisihan

5. mengadopsi pedoman untuk pengakuan organisasi perlindungan 
tanaman regional; dan

6. bekerja sama dengan organisasi internasional tentang hal-hal yang 
tercakup dalam Konvensi

Anggota Komisi adalah pihak-pihak yang terikat kontrak dengan Konvensi dan 
bertanggung jawab untuk melaksanakan program kerja dalam pengembangan 
standar, pertukaran informasi dan pengembangan kemampuan sumberdaya 
manusia yang dimilikinya.
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Rapat komisi dihadiri oleh pihak negara penandatangan perjanjian IPPC 
dan juga oleh pengamat dari organisasi seperti misalnya Organisasi Regional 
Perlindungan Tanaman, Komisi Sanitari dan Fitosanitari WTO, Standar dan 
Fasilitas Pengembangan Perdagangan, dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. 
Pada Pertemuan Komisi yang juga akan menjadi tuan rumah sesi ilmiah untuk 
diskusi tentang isu-isu penting. Sesi sebelumnya telah membahas topik seperti 
pergerakan OPT melalui pengiriman bantuan makanan dan potensi dampak 
perubahan iklim pada penyebaran spesies asing invasif.

3.4.1. Aturan Prosedur CPM
Aturan Prosedur Komisi tindakan Phytosanitary (Aturan yang aslinya dapat 
diakses melalui situs: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/
cpm/cpm-rules-of-procedure/) dijelaskan secara terperinci di bawah ini.

Teks mengenai Prosedur CPM telah diadopsi di CPM ke-8 pada bulan April 
2013 dan disetujui oleh Direktur Jenderal FAO pada tanggal 8 November 
2013, yang merupakan tanggal berlakunya revisi.

ATURAN PROSEDUR KOMISI TINDAKAN FITOSANITARI

Aturan I: Keanggotaan

1. Keanggotaan Komisi Tindakan Fitosanitari (selanjutnya disebut sebagai 
“Komisi”) terdiri dari semua pihak yang terikat kontrak perjanjian dalam 
Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (selanjutnya disebut 
sebagai “IPPC”).

2. Sebelum pembukaan setiap sesi Komisi, masing-masing pihak kontraktor 
(selanjutnya disebut sebagai “anggota Komisi”) harus berkomunikasi 
dengan Direktur Jenderal (selanjutnya disebut sebagai “Direktur 
Jenderal”) Organisasi Pertanian dan Makanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (selanjutnya disebut sebagai “Organisasi”) nama semua orang 
(kepala delegasi, serta pengganti, ahli dan penasihat) yang ditunjuk oleh 
anggota Komisi untuk mewakilinya selama sesi yang disebutkan di atas. 
Untuk tujuan Aturan ini, istilah “delegasi” berarti orang-orang yang 
ditunjuk.
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Aturan II: Petugas

1. Komisi akan memilih seorang Ketua, tidak lebih dari dua Wakil Ketua 
dan orang lain dari antara para delegasi untuk membentuk Biro Komisi 
yang terdiri dari tujuh orang, sehingga masing-masing wilayah FAO 
akan terwakili. Komisi akan memilih seorang pelapor untuk setiap 
sesi reguler dari antara para delegasi. Tidak ada delegasi yang berhak 
menjadi anggota komisi dan pelapor tanpa persetujuan dari masing-
masing kepala delegasi. Biro Komisi akan dipilih berdasarkan Peraturan 
dan Regulasi FAO pada akhir sesi reguler dan akan menjabat untuk 
jangka waktu dua tahun. Tunduk pada persetujuan dari wilayah FAO 
yang bersangkutan, seorang anggota berhak untuk dipilih kembali 
selama dua periode berturut-turut. Dalam keadaan luar biasa, wilayah 
FAO dapat mengajukan permintaan ke CPM untuk pengecualian yang 
memungkinkan anggota mewakili satu periode tambahan. Ketua, atau 
jika Ketua tidak ada, seorang Wakil Ketua, akan memimpin di semua 
pertemuan Komisi dan akan menjalankan fungsi-fungsi lain yang 
mungkin diperlukan untuk memfasilitasi kerja Komisi. Seorang Wakil 
Ketua yang bertindak sebagai Ketua harus memiliki wewenang dan tugas 
yang sama dengan Ketua. Tujuan Biro Komisi adalah untuk memberikan 
arahan dan petunjuk kepada Komisi tentang tujuan strategis, manajemen 
keuangan dan operasional dari kegiatannya bekerjasama dengan pihak 
lain sebagaimana yang telah disetujui oleh Komisi. Aturan Prosedur 
Terperinci untuk Biro dilampirkan dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian integral dari Aturan Prosedur ini.

2. Pimpinan sidang akan mengumumkan pembukaan dan penutupan 
setiap rapat pleno dari sesi persidangan. Dia harus memimpin dan 
mengendalikan diskusi dalam rapat pleno, dan pada rapat tersebut harus 
memastikan kepatuhan terhadap Aturan ini, memberikan hak untuk 
berbicara, mengajukan pertanyaan dan mengumumkan keputusan. Dia 
harus mengatur berdasarkan urutan poin-poin dan, dengan tunduk pada 
Aturan ini, memiliki kendali penuh atas proses di setiap pertemuan. Ia 
dapat, selama pembahasan suatu pokok, mengusulkan kepada Komisi 
pembatasan waktu yang diperbolehkan untuk menjadi pembicara, 
berapa kali setiap delegasi boleh berbicara tentang pertanyaan apa pun, 
penutupan daftar pembicara, penangguhan atau penundaan pertemuan, 
atau penundaan dan penutupan debat tentang item yang sedang 
dibahas.
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3. Ketua, atau Wakil Ketua yang bertindak sebagai Ketua, tidak boleh 
memberikan suara/memilih tetapi dapat menunjuk penggantinya, 
rekan atau penasihat dari delegasinya untuk memberikan suara 
menggantikannya.

4. Ketua dalam menjalankan fungsinya tetap menjadi kewenangan 
Komisi.

Aturan III: Sekretaris

1. Sekretaris IPPC bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan yang 
ditugaskan kepada Sekretariat sesuai dengan kebijakan Komisi. Sekretaris 
harus melaporkan kepada Komisi tentang kegiatan yang ditugaskan ke 
Sekretariat.

Aturan IV: Sesi-sesi

1. Komisi mengadakan satu sesi reguler setiap tahun. Sesi khusus akan 
diadakan jika dianggap perlu oleh Komisi atau atas permintaan tertulis 
dari sekurang-kurangnya sepertiga dari anggota Komisi.

2. Sidang Komisi diselenggarakan oleh Ketua Komisi, setelah berkonsultasi 
dengan Direktur Jenderal.

3. Pemberitahuan tanggal dan tempat setiap sesi Komisi harus disampaikan 
kepada semua anggota Komisi setidaknya dua bulan sebelum sidang.

4. Setiap anggota Komisi memiliki satu wakil, sebagai ketua delegasi, yang 
dapat didampingi oleh satu atau lebih wakil, ahli dan penasihat. Seorang 
pengganti, ahli atau penasehat tidak memiliki hak untuk memberikan 
suara kecuali saat menggantikan ketua delegasi.

5. Rapat Komisi diadakan di depan umum kecuali Komisi memutuskan 
lain.

6. Mayoritas anggota Komisi merupakan kuorum.

Aturan V: Agenda dan dokumen

1. Direktur Jenderal, berkonsultasi dengan Ketua Komisi, menyusun agenda 
sementara.

2. Poin pertama dari agenda sementara ini adalah untuk mengadopsi 
Agenda.
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3. Setiap anggota Komisi dapat meminta Direktur Jenderal untuk 
memasukkan hal-hal tertentu dalam Agenda Sementara.

4. Agenda Sementara biasanya diedarkan oleh Direktur Jenderal setidaknya 
dua bulan sebelum sidang kepada semua anggota Komisi dan semua 
pengamat yang diundang untuk menghadiri sidang.

5. Setiap anggota Komisi, dan Direktur Jenderal, setelah pengiriman 
Agenda Sementara, dapat mengusulkan pencantuman poin-poin tertentu 
yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendesak kedalam 
Agenda. Poin-poin ini harus ditempatkan pada daftar tambahan, yang, 
jika waktunya memungkinkan akan dikirim sebelum pembukaan sesi, 
oleh Direktur Jenderal kepada semua anggota Komisi, jika tidak daftar 
tambahan harus dikomunikasikan kepada Ketua untuk diserahkan 
kepada Komisi.

6. Setelah Agenda diadopsi, Komisi dapat, dengan dua pertiga mayoritas 
anggota Komisi yang hadir dan memberikan suara, mengubah Agenda 
dengan menghapus, menambah atau mengubah item apapun. Tidak 
masalah agenda yang sudah dirujuk ke Komisi oleh Konferensi atau 
Dewan Organisasi kemudian dapat dihilangkan dari Agenda.

7. Dokumen yang akan diserahkan kepada Komisi pada setiap Sidang harus 
disediakan oleh Direktur Jenderal kepada semua anggota Komisi dan 
kepada pengamat yang diundang ke sidang, secepatnya pada saat Agenda 
dikirim atau setelahnya.

8. Usulan formal yang berkaitan dengan item yang ada dalam Agenda dan 
amandemennya yang diperkenalkan selama sesi Komisi harus dibuat 
secara tertulis dan diserahkan kepada Ketua, yang akan membuat Salinan/
fotolopinya untuk diedarkan ke semua delegasi.

Aturan VI: Prosedur pemungutan suara

1. Tunduk pada ketentuan Pasal II Konstitusi Organisasi, setiap anggota 
Komisi memiliki satu suara.

2. Komisi akan melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan 
tentang semua hal melalui konsensus. Jika semua upaya untuk mencapai 
konsensus telah habis dan tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan 
sebagai upaya terakhir diambil melalui dua pertiga mayoritas anggota 
Komisi yang hadir dan dengan memberikan suara.
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3. Untuk maksud Peraturan ini, frasa “anggota yang hadir dan memberikan 
suara” berarti anggota Komisi yang memberikan suara setuju atau tidak 
setuju. Anggota yang abstain dari pemungutan suara atau memberikan 
suara yang rusak dianggap tidak memberikan suara.

4. Atas permintaan salah satu anggota Komisi, pemungutan suara akan 
dilakukan dengan pemungutan suara oleh anggota yang hadir, dalam hal 
ini pemungutan suara dari setiap anggota harus dicatat.

5. Jika Komisi memutuskan demikian, pemungutan suara dilakukan dengan 
pemungutan suara secara rahasia.

6. Ketentuan-ketentuan Aturan XII dari Aturan Umum Organisasi berlaku 
“mutatis mutandis” untuk semua hal yang tidak secara khusus diatur 
dalam Aturan ini.

Aturan VII: Pengamat

1. Organisasi Perlindungan Tanaman Regional (RPPO) yang diakui oleh 
Komisi berdasarkan pasal IX IPPC hanya akan berpartisipasi sebagai 
pengamat dalam semua pertemuan Komisi.

2. Negara-negara dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam rapat Komisi 
sebagai berikut:

a. Setiap Negara yang bukan merupakan negara penandatangan 
kontrak tetapi menjadi Anggota FAO, serta Perserikatan Bangsa-
Bangsa, dan juga salah satu badan khususnya seperti Badan Tenaga 
Atom Internasional, atas permintaan yang dikomunikasikan kepada 
Sekretaris IPPC dan disetujui oleh Biro CPM, dapat berpartisipasi 
sebagai pengamat dalam rapat Komisi.

b. Setiap Negara yang bukan Anggota FAO atau pihak kontraktor IPPC, 
tetapi merupakan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau salah 
satu badan khususnya seperti Badan Tenaga Atom Internasional, atas 
permintaan yang dikomunikasikan kepada Direktur Jenderal FAO, 
dan subjek dari ketentuan yang relevan dari Teks Dasar Organisasi, 
dapat diundang untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam rapat 
Komisi.

c. Setiap Negara yang bukan Anggota FAO atau anggota Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, salah satu badan khususnya atau Badan Energi 
Atom Internasional tidak diizinkan untuk mengirimkan pengamat 
ke pertemuan Komisi.
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3. Organisasi internasional, apakah antar pemerintah atau non-pemerintah, 
tertakluk pada ketentuan yang relevan dari Teks Dasar Organisasi dapat 
berpartisipasi sebagai pengamat dalam pertemuan Komisi. Hubungan 
dengan organisasi terkait akan ditangani oleh Direktur Jenderal FAO, 
dengan memperhatikan pedoman yang diberikan oleh Komisi.

a. Organisasi antar pemerintah (IGO):

•	 IGO harus memenuhi kriteria berikut: IGO harus ditetapkan 
oleh konvensi antar pemerintah (konvensi di mana para pihak 
anggota adalah Negara); badan pengatur/pembina organisasi 
harus terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh pemerintah; 
pendapatan organisasi harus sebagian besar, jika tidak secara 
eksklusif, adalah dari kontribusi pemerintah.

•	 IGO yang telah menjalin hubungan formal dengan FAO dapat, 
jika diminta, dikomunikasikan kepada Sekretaris IPPC dan 
didukung oleh Biro, berpartisipasi sebagai pengamat dalam 
pertemuan Komisi.

•	 IGO yang belum menjalin hubungan formal dengan FAO, 
atas permintaan yang dikomunikasikan kepada Sekretaris 
IPPC, dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam pertemuan 
Komisi jika menurut penilaian Sekretaris IPPC dan Biro CPM, 
ada alasan konkrit untuk mengizinkan mereka berpartisipasi 
yang akan membantu melanjutkan pekerjaan Komisi.

b. Organisasi non-pemerintah internasional (INGO):

•	 LSM internasional yang telah diberikan status formal oleh FAO 
dapat berpartisipasi dalam pertemuan Komisi.

•	 LSM internasional yang belum diberikan status formal oleh 
FAO, atas permintaan yang dikomunikasikan kepada Sekretaris 
IPPC, dapat berpartisipasi sebagai pengamat dalam pertemuan 
Komisi jika menurut penilaian Sekretaris IPPC dan Biro CPM, 
mempunyai alasan konkrit untuk mengizinkan partisipasi 
mereka yang akan memajukan program kerja Komisi.

•	 LSM internasional yang belum diberi status formal oleh FAO 
harus diperiksa berdasarkan kriteria berikut: mereka harus 
berstruktur dan mempunyai lingkup kegiatan internasional, dan 
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mewakili bidang minat yang khusus ditempat mereka beroperasi; 
mereka harus memperhatikan hal-hal yang mencakup sebagian 
atau seluruh bidang kegiatan Komisi; mereka harus memiliki 
maksud dan tujuan yang sesuai dengan IPPC; mereka harus 
memiliki badan pengarah permanen dan Sekretariat, perwakilan 
yang berwenang serta prosedur dan mekanisme sistematis untuk 
berkomunikasi dengan keanggotaannya di berbagai negara; 
dan mereka seharusnya sudah dibentuk setidaknya tiga tahun 
sebelum mereka meminta untuk berpartisipasi dalam rapat 
Komisi.

4. Pengamat pertemuan CPM dapat:

a. berpartisipasi dalam diskusi, dengan persetujuan Ketua Komisi dan 
tanpa hak suara;

b. menerima dokumen selain yang bersifat terbatas, dan

c. menyebarkan, tanpa ringkasan, pandangan dari organisasi atau 
negara yang mereka wakili pada item tertentu dari agenda.

5. Pertemuan Biro CPM tidak terbuka untuk pengamat.

6. Setiap Badan Anak Organisasi CPM harus menetapkan aturannya sendiri 
tentang pengamat yang harus sesuai dengan Aturan ini dan ketentuan 
yang relevan dari Teks Dasar FAO.

Aturan VIII: Catatan dan laporan

1. Pada setiap sesi, Komisi akan menyetujui laporan yang memuat 
pandangan, rekomendasi dan kesimpulan, termasuk, jika diminta, 
pernyataan pandangan minoritas. Catatan lain tersebut, untuk 
penggunaannya sendiri, seperti yang kadang-kadang dapat diputuskan 
oleh Komisi, juga harus disimpan.

2. Laporan Komisi harus disampaikan pada penutupan setiap sesi kepada 
Direktur Jenderal yang akan menyebarkannya kepada semua anggota 
Komisi dan pemantau yang diwakili pada sesi tersebut, untuk informasi 
mereka, dan, atas permintaan, kepada Anggota lain dan Anggota Asosiasi 
dari Organisasi.

3. Rekomendasi Komisi yang mempunyai implikasi kebijakan, program 
atau keuangan bagi Organisasi harus disampaikan oleh Direktur Jenderal 
kepada Konferensi dan/atau Dewan Organisasi untuk tindakan yang 
tepat.
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4. Sesuai dengan ketentuan dalam ayat sebelumnya, Direktur Jenderal 
dapat meminta anggota Komisi untuk memberikan informasi kepada 
Komisi tentang tindakan yang diambil berdasarkan rekomendasi yang 
dibuat oleh Komisi.

Aturan IX: Badan pendukung

1. Komisi dapat membentuk badan-badan pendukung yang dianggap perlu 
untuk melaksanakan fungsinya.

2. Kerangka acuan dan prosedur badan-badan pendukung akan ditentukan 
oleh Komisi.

3. Keanggotaan dalam badan-badan pendukung ini terdiri dari anggota 
Komisi yang dipilih, atau individu yang ditunjuk dalam kapasitas pribadi 
mereka sebagaimana ditentukan masing-masing oleh Komisi.

4. Perwakilan dari badan pendukung adalah spesialis di bidang kegiatan 
dari badan pendukung masing-masing.

5. Pembentukan badan pendukung harus tunduk pada ketersediaan dana 
yang diperlukan dalam bab yang relevan dari anggaran yang disetujui 
Organisasi. Sebelum mengambil keputusan yang menyangkut pengeluaran 
sehubungan dengan pembentukan badan-badan pendukung, Komisi 
harus terlebih dahulu memiliki laporan dari Direktur Jenderal tentang 
implikasi administratif dan keuangannya.

6. Setiap badan pendukung harus memilih pengurusnya sendiri, kecuali 
ditunjuk oleh Komisi.

Aturan X: Pengembangan dan adopsi Standar Internasional

1. Prosedur untuk pengembangan dan adopsi standar internasional 
ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan ini dan harus menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan.

2. Menyimpang dari ketentuan Aturan VI.2, di mana konsensus tidak 
tercapai pada proposal untuk adopsi standar yang telah diperkenalkan 
di hadapan Komisi untuk pertama kalinya, standar yang diusulkan harus 
dirujuk kembali ke badan yang sesuai dari Komisi, bersama dengan 
komentarnya di atasnya, untuk pertimbangan lebih lanjut.
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Aturan XI: Pembiayaan

1. Biaya yang dikeluarkan oleh para delegasi saat menghadiri sesi Komisi 
atau badan pendukungnya, serta biaya yang dikeluarkan oleh pengamat 
pada sesi, akan ditanggung oleh pemerintah atau organisasi masing-
masing. Delegasi negara berkembang dapat meminta bantuan keuangan 
untuk menghadiri sesi Komisi atau badan pendukungnya.

2. Setiap operasi keuangan Komisi dan badan-badan anak perusahaannya 
akan diatur oleh ketentuan-ketentuan yang sesuai dari Peraturan 
Keuangan Organisasi.

Aturan XII: Bahasa

1. Sesuai dengan Aturan XLVII Aturan Umum Organisasi, bahasa Komisi 
dan badan-badan pendukungnya adalah bahasa Organisasi.

2. Setiap perwakilan yang menggunakan bahasa selain salah satu bahasa 
Komisi harus menyediakan penterjemah ke dalam salah satu bahasa 
Komisi.

Aturan XIII: Perubahan dan penangguhan aturan

1. Amandemen atau penambahan Peraturan ini dapat diterima oleh dua 
pertiga mayoritas anggota Komisi yang hadir dan memberikan suara, 
asalkan tidak kurang dari 24 jam pemberitahuan proposal untuk 
amandemen atau penambahan telah diberikan.

2. Setiap Aturan Komisi di atas, selain Aturan I.1, Aturan IV.2 dan 6, Aturan 
V.6, Aturan VI.1 dan 2, Aturan VII, Aturan VIII.3 dan 4, Aturan IX. 2 
dan 5, Aturan XI, Aturan XIII.1 dan Aturan XIV dapat ditangguhkan 
oleh dua pertiga mayoritas anggota Komisi yang hadir dan memberikan 
suara, asalkan pemberitahuan tidak kurang dari 24 jam tentang proposal 
penangguhan telah diberikan. Pemberitahuan tersebut dapat diabaikan 
jika tidak ada perwakilan dari anggota Komisi yang keberatan.

Aturan XIV: Mulai berlaku

1. Aturan ini dan setiap amandemen atau tambahannya akan mulai berlaku 
setelah disetujui oleh Direktur Jenderal Organisasi.
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LAMPIRAN I:  ATURAN PROSEDUR 
BIRO KOMISI TINDAKAN 
FITOSANITARI 

Aturan 1. Tujuan Biro 

1. Tujuan Biro adalah untuk memberikan panduan kepada CPM tentang 
tujuan strategis, manajemen keuangan dan operasional dari kegiatannya 
dalam rangka kerjasama dengan pihak lain sebagaimana disetujui oleh 
CPM.

2. Jika diperlukan, anggota Biro juga akan membantu CPM dalam tugas 
administrasi dan operasionalnya. Biro akan memberikan pengelolaan 
CPM yang berkesinambungan dan, melalui perwakilan dari semua 
wilayah FAO, memfasilitasi semua komen/saran dan sudut pandang 
tentang masalah-masalah strategis, administratif dan prosedural secara 
berkelanjutan.

Aturan 2. Fungsi Biro

1. Biro akan memiliki fungsi berikut:

a. Memastikan terlaksananya program kerja CPM dengan cara 
berkoordinasi dengan Sekretariat.

b. Membuat rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan CPM dan 
pelaksanaan program strategis, keuangan dan kegiatan operasional.

c. Membantu tugas administrasi dan operasional CPM di bidang-
bidang seperti:

•	 pelaksanaan Kerangka Strategis IPPC

•	 perencanaan manajemen dan keuangan

d. Memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingan strategis kepada 
anak organisasi dan badan lainnya di antara sesi paripurna CPM, 
sesuai dengan keputusan CPM.

e. Mengatasi masalah spesifik yang ditugaskan padanya oleh CPM.
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Aturan 3. Keanggotaan

1. Anggota Biro akan dipilih oleh CPM sesuai dengan Aturan II dari Aturan 
Prosedur CPM.

2. FAO regional memilih calon mereka untuk keanggotaan Biro berdasarkan 
prosedur yang disepakati di setiap wilayah.

Aturan 4. Penggantian anggota

1. FAO regional akan mencalonkan pengganti untuk anggota Biro dan 
menyerahkannya kepada CPM untuk pemilihan. Pengganti harus 
memenuhi syarat untuk menjadi anggota sebagaimana ditetapkan dalam 
Aturan ini. Setiap FAO regional harus memilih maksimal dua pengganti 
untuk pemilihan CPM. Jika seorang anggota Biro, selain Ketua, menjadi 
tidak bisa hadir untuk rapat, penggantinya masing-masing dapat 
menggantikan mereka selama rapat khusus itu. Jika seorang anggota 
Biro menjadi tidak tersedia dalam jangka panjang, karena alasan yang 
tidak dapat dihindari, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi 
kualifikasi yang disyaratkan untuk menjadi anggota Biro, penggantinya 
akan menggantikan anggota Biro ini untuk sisa masa jabatan dimana dia 
telah dipilih. Pengganti harus dari wilayah yang sama dengan anggota 
Biro yang diganti.

Aturan 5. Ketua

1. Ketua CPM akan menjadi Ketua Biro.

Aturan 6. Rapat

1. Pertemuan Biro akan diselenggarakan oleh Sekretaris IPPC. Empat 
anggota Biro merupakan kuorum. Biro akan bertemu setidaknya dua 
kali setahun. Sekretaris IPPC juga dapat mengadakan pertemuan Biro 
sebagaimana diperlukan untuk memungkinkan setiap kegiatan khusus 
yang luar biasa untuk dilakukan sebelum sesi CPM berikutnya atau 
pertemuan Biro yang telah dijadwalkan.

2. Jika Ketua tidak ada, maka Wakil Ketua akan memimpin rapat.

3. Rapat Biro akan tertutup kecuali ditentukan lain oleh Biro. Biro dapat 
mengundang para ahli untuk memberikan saran atau informasi tentang 
hal-hal tertentu. Sekretaris IPPC atau perwakilan yang ditunjuk oleh 
Sekertaris harus menghadiri pertemuan Biro.
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Aturan 7. Pengambilan keputusan

1. Keputusan akan dibuat berdasarkan konsensus. Situasi di mana konsensus 
tidak dapat dicapai harus dijelaskan dalam laporan pertemuan yang 
merinci semua posisi yang dipertahankan dan akan disajikan ke CPM 
untuk panduan dan tindakan yang sesuai.

Aturan 8. Dokumentasi, catatan dan laporan

1. Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan Biro 
dan memberikan dukungan administratif, teknis dan editorial, seperti 
yang diminta oleh Biro.

2. Sekretaris, dengan berkonsultasi dengan Ketua CPM, harus menyiapkan 
agenda sementara untuk pertemuan Biro dan membuatnya tersedia 
bagi anggota Biro sebaiknya empat minggu sebelum dimulainya setiap 
pertemuan.

3. Sekretariat akan menyediakan dokumen rapat untuk semua anggota Biro 
secepat mungkin setelah agenda sementara disiapkan.

4. Sekretariat akan menyimpan catatan Biro dan risalah rapat Biro. Sebuah 
laporan harus sudah tersedia dalam waktu satu bulan setelah setiap 
pertemuan dan diposting di Portal Fitosanitari Internasional.

5. Ketua harus menyerahkan laporan tahunan ke CPM tentang kegiatan 
Biro.

Aturan 9. Bahasa

1. Bisnis Biro akan dilakukan dalam bahasa Inggris, kecuali diputuskan lain 
oleh Biro.

Aturan 10. Amandemen

1. Aturan dan amandemen atau penambahannya akan diadopsi oleh dua 
pertiga mayoritas anggota Komisi yang hadir dan memberikan suara, 
dengan ketentuan bahwa tidak kurang dari 24 jam pemberitahuan usulan 
untuk amandemen atau penambahan telah diberikan.
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LAMPIRAN II: PROSEDUR PENETAPAN 
STANDAR KONVENSI 
PERLINDUNGAN TANAMAN 
INTERNASIONAL – 

Proses pembentukkan Standar Internasional untuk Tindakan Fitosanitari 
(ISPM) dibagi menjadi empat tahap:

1. Tahap 1: Menyediakan Daftar topik-topik untuk standar IPPC

2. Tahap 2: Menyusun Draf

3. Tahap 3: Konsultasi untuk draf ISPM

4. Tahap 4: Adopsi dan publikasi.

Keputusan Komisi Interim Sementara untuk Tindakan Fitosanitari (ICPM) 
/ Komisi Tindakan Fitosanitari (CPM) tentang pelbagai aspek dari prosedur 
pengaturan Standar telah disusun dalam manual Prosedur IPPC untuk 
pengaturan standar, yang tersedia di Portal Fitosanitari Internasional (IPP, 
https://www.ippc.int).

Tahap 1: Mengembangkan Daftar topik-topik untuk standar IPPC

Langkah 1: Pengumuman untuk mengusulkan topik-topik

Sekretariat IPPC membuat panggilan untuk topik-topik setiap dua tahun. 
Pihak penandatangan (CP) dan organisasi perlindungan tanaman regional 
(RPPO) mengajukan proposal secara rinci untuk topik-topik yang baru atau 
untuk revisi ISPM yang sudah ada ke Sekretariat IPPC. Pengajuan usulan 
harus disertai dengan spesifikasi draf (kecuali untuk Protokol Diagnostik 
-DP), tinjauan pustaka dan hujah-hujah bahwa topik yang diusulkan adalah 
memenuhi kriteria yang disetujui CPM untuk topik (tersedia di manual 
Prosedur IPPC untuk pengaturan standar). Untuk menunjukkan kebutuhan 
global akan topik yang diusulkan, pengirim didorong untuk mendapatkan 
dukungan dari CP dan RPPO di wilayah lain.

Panggilan secara terpisah untuk pengajuan cara perawatan fitosanitari 
(Phytosanitary Treatment - PT) juga dibuat.

Komisi Standar (SC), dengan mempertimbangkan Kerangka Strategis IPPC 
dan Kriteria untuk pembenaran dan prioritas topik yang diusulkan, akan 
menilai pengajuan usulan topik-topik ini. SC akan menilai dan meninjau 
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Daftar topik-topik untuk standar IPPC (termasuk subjeknya), menambahkan 
topik dan memberikan prioritas untuk setiap topik yang direkomendasikan. 
Kemudian Daftar ini direkomendasikan kepada CPM.

CPM meninjau dan menilai, mengubah, dan mengadopsi Daftar topik untuk 
standar IPPC, termasuk menetapkan prioritasnya untuk setiap topik.

Daftar topik-topik yang sudah direvisi untuk standar IPPC kemudian 
disediakan.

Langkah 2: Tinjauan tahunan Daftar topik untuk standar IPPC

Setiap tahun SC meninjau Daftar topik untuk standar IPPC dan 
merekomendasikan perubahan (termasuk penghapusan, atau perubahan 
prioritas) ke CPM. Dalam keadaan luar biasa dan dalam menanggapi 
kebutuhan khusus, SC dapat merekomendasikan penambahan ke Daftar 
topik untuk standar IPPC.

CPM meninjau Daftar topik untuk standar IPPC yang direkomendasikan 
oleh SC. CPM kemudian mengubah dan mengadopsi Daftar topik untuk 
standar IPPC, termasuk menetapkan prioritas untuk setiap topik. Daftar 
topik yang direvisi untuk standar IPPC kemudian disediakan.

Setiap tahun, ketika situasi mendadak muncul di mana ISPM atau revisi 
ISPM sangat dibutuhkan, maka CPM dapat menambahkan topik tersebut ke 
dalam Daftar Topik untuk standar IPPC.

Tahap 2: Penyediaan Draf

Langkah 3: Pengembangan spesifikasi

Komite Standar (SC) hendaknya disarankan untuk menugaskan seorang 
pemimpin dan asisten pemimpin yang akan bertanggung jawab untuk 
setiap topik. Para asisten ini dapat berasal dari luar SC, seperti calon anggota 
pengganti SC, mantan anggota SC, anggota panel teknis (TP), atau anggota 
kelompok kerja ahli.

SC akan meninjau spesifikasi draf. SC harus berusaha untuk menyetujui 
spesifikasi draf yang akan dikonsultasikan pada pertemuan SC setelah sesi 
CPM ketika topik baru telah ditambahkan ke Daftar Topik untuk pembuatan 
standar IPPC.
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Setelah SC menyetujui rancangan spesifikasi untuk konsultasi, Sekretariat 
IPPC membuat drafnya tersedia untuk umum. Sekretariat IPPC akan 
mengumpulkan komentar melalui IPPC Online Comment System (OCS) dari 
CP, RPPO, organisasi internasional terkait, dan entitas lain yang diputuskan 
oleh SC. Lamanya konsultasi spesifikasi draf adalah 60 hari. Titik kontak atau 
titik pusat informasi IPPC akan mengirimkan komentar ke Sekretariat IPPC 
menggunakan OCS.

Sekretariat IPPC mengumpulkan komentar yang diterima, kemudian 
membuatnya tersedia untuk umum dan menyerahkannya kepada pengurus 
dan SC untuk dipertimbangkan. Spesifikasi kemudian akan direvisi dan 
disetujui oleh SC, dan tersedia untuk umum.

Langkah 4: Persiapan draf ISPM 

Kelompok ahli perancang (Expert Development Group - EDG) (yaitu kelompok 
kerja ahli – Expert Working Group [EEG] atau Technical Panel- TP) membuat 
draf atau merevisi draf ISPM sesuai dengan spesifikasi yang relevan. SC dapat 
meminta Sekretariat IPPC untuk meminta komentar dari para ilmuwan di 
seluruh dunia untuk memastikan kualitas ilmiah draf DP. Draf ISPM yang 
dihasilkan kemudian direkomendasikan kepada SC.

SC atau kelompok kerja SC yang dibentuk oleh SC (SC-7) meninjau draf ISPM 
pada pertemuan (untuk DP atau PT, SC meninjaunya secara elektronik) dan 
memutuskan apakah akan menyetujuinya untuk dikonsultasikan, atau untuk 
mengembalikannya ke pengurus atau EDG atau untuk menahannya. Ketika 
SC-7 bertemu, komentar dari setiap anggota SC harus dipertimbangkan.

Tahap 3: Konsultasi dan review

Draf ISPM diajukan untuk dua periode konsultasi kecuali draf DP yang 
diserahkan ke satu periode konsultasi, kecuali akan diputuskan lain oleh SC.

Langkah 5: Konsultasi pertama

Setelah SC menyetujui draf ISPM untuk konsultasi pertama, Sekretariat 
IPPC membuatnya tersedia untuk umum. Sekretariat IPPC mengumpulkan 
komentar melalui OCS dari CP, RPPO, organisasi internasional terkait, 
layanan perlindungan tanaman nasional non-CP, dan entitas lain yang 
diputuskan oleh SC. Lamanya konsultasi pertama untuk draf ISPM adalah 
90 hari. Titik kontak atau titik pusat informasi IPPC akan mengirimkan 
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komentar ke Sekretariat IPPC menggunakan OCS. Sekretariat IPPC 
mengumpulkan komentar yang diterima, membuatnya tersedia untuk umum 
dan mengirimkannya kepada pengurus untuk dipertimbangkan.

Pengurus meninjau komentar, menyiapkan tanggapan atas komentar, merevisi 
draf ISPM dan menyerahkannya ke Sekretariat IPPC. Ini tersedia untuk SC. 
Dengan mempertimbangkan komentar-komentar tersebut, SC-7 atau TP 
(untuk draf DP atau draf PT) merevisi draf ISPM dan merekomendasikannya 
kepada SC.

Untuk draf ISPM selain draf DP dan draf PT, tanggapan terhadap masalah 
utama yang diangkat dalam komentar dicatat dalam laporan pertemuan SC-7. 
Setelah SC-7 merekomendasikan rancangan ISPM kepada SC, Sekretariat 
IPPC membuatnya tersedia untuk umum.

Untuk draf PT atau draf DP, setelah SC menyetujuinya dan tanggapan atas 
komentar, draf dan tanggapan atas komentar akan tersedia untuk umum. 
Rangkuman masalah utama yang dibahas oleh SC untuk draf DP atau draf 
PT dicatat dalam laporan rapat SC berikutnya.

Sebagai alternatif untuk menyetujui draf ISPM, SC dapat misalnya 
mengembalikannya ke pengurus atau EDG, menyerahkannya untuk putaran 
konsultasi lain atau menunda.

Langkah 6: Konsultasi kedua

Setelah SC atau SC-7 menyetujui draf ISPM untuk konsultasi kedua, 
Sekretariat IPPC meminta komentar melalui OCS dari CP, RPPO, organisasi 
internasional terkait, layanan perlindungan tanaman nasional non-CP, dan 
entitas lain yang diputuskan oleh SC. Konsultasi kedua berlangsung selama 
90 hari. Titik kontak atau titik informasi IPPC mengirimkan komentar ke 
Sekretariat IPPC menggunakan OCS. Sekretariat IPPC mengumpulkan 
komentar yang diterima, membuatnya tersedia untuk umum dan 
mengirimkannya kepada pengurus untuk dipertimbangkan.

Pemimpin setiap topik akan meninjau komentar, menyiapkan tanggapan 
atas komentar, merevisi draf ISPM dan menyerahkan draf revisi ISPM ke 
Sekretariat IPPC. Ini tersedia untuk SC dan draf ISPM yang telah direvisi, 
selain draf PT, tersedia untuk CP dan RPPO.
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Komite Standar akan meninjau komentar, tanggapan pengurus atas komentar 
dan draf ISPM yang telah direvisi. Untuk draf ISPM selain draf PT, SC akan 
memberikan ringkasan dari masalah utama yang dibahas oleh SC. Ringkasan 
ini dicatat dalam laporan pertemuan SC.

Untuk draf PT, setelah SC menyetujuinya dan tanggapan atas komentar, draf 
dan tanggapan atas komentar akan tersedia untuk umum. Ringkasan dari isu-
isu utama yang dibahas oleh SC untuk draf PT dicatat dalam laporan rapat 
SC berikutnya.

Sebagai alternatif untuk merekomendasikan draf ISPM ke CPM, SC dapat 
misalnya mengembalikannya ke pengurus atau EDG, mengirimkannya untuk 
putaran konsultasi lain, atau menunda.

Tahap 4 – Adopsi dan Publikasi

Langkah 7. Adopsi

•	 Untuk draf ISPM yang bukan Protokol Diagnostik (non-DP)

Setelah persetujuan oleh SC, draf ISPM akan dimasukkan kedalam 
agenda sesi CPM. Sekertariat IPPC akan membuat draf ISPM yang akan 
dibicarakan dalam pertemuan CPM untuk diadopsi dalam beberapa 
Bahasa secepatnya paling tidak 6 minggu sebelum pembukaan pertemuan 
CPM.

Jika semua negara anggota mendukung draf ISPM untuk diadopsi maka 
CPM harus mengadopsinya tanpa adanya diskusi.

Jika CP tidak mendukung penerapan draf ISPM, CP dapat mengajukan 
keberatan. Keberatan harus disertai dengan justifikasi teknis dan saran 
perbaikan draf ISPM yang kemungkinan dapat diterima oleh CP lain dan 
disampaikan kepada Sekretariat IPPC paling lambat 3 minggu sebelum 
sesi CPM. CP yang bersangkutan harus melakukan segala upaya untuk 
mencari kesepakatan sebelum sesi CPM. Keberatan akan ditambahkan 
ke agenda CPM dan CPM akan memutuskan jalan ke depan.

Ketika kebutuhan pembaruan teknis kecil untuk ISPM yang diadopsi 
diidentifikasi oleh TP atau SC, SC dapat merekomendasikan pembaruan 
untuk diadopsi oleh CPM. Sekretariat IPPC harus membuat pembaruan 
untuk ISPM yang diadopsi tersedia dalam bahasa organisasi sesegera 
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mungkin dan setidaknya enam minggu sebelum pembukaan pertemuan 
CPM. Pembaruan teknis kecil untuk ISPM yang diadopsi yang disajikan 
ke CPM tunduk pada proses keberatan seperti yang dijelaskan di atas.

•	 Untuk draf DP:

CPM telah mendelegasikan kewenangannya kepada SC untuk 
mengadopsi DP atas namanya. Setelah SC menyetujui DP, Sekretariat 
IPPC membuatnya tersedia pada tanggal yang ditentukan dua kali 
setahun dan CP diberitahu. CP memiliki waktu 45 hari untuk meninjau 
DP yang disetujui dan mengajukan keberatan, jika ada, beserta justifikasi 
teknis dan saran perbaikan DP yang disetujui. Jika tidak ada keberatan 
yang diterima, DP dianggap diterima. DP yang diadopsi melalui proses 
ini dicatat oleh CPM dan dilampirkan pada laporan rapat CPM. Jika CP 
keberatan, draf DP harus dikembalikan ke SC.

Ketika revisi teknis diperlukan untuk DP yang diadopsi, SC dapat 
mengadopsi pembaruan untuk DP yang diadopsi melalui sarana 
elektronik. DP yang direvisi harus tersedia untuk umum segera setelah 
komite sekolah mengadopsinya. DP yang direvisi melalui proses ini 
dicatat oleh CPM dan dilampirkan pada laporan rapat CPM.

Langkah 8: Publikasi

ISPM yang diadopsi tersedia untuk umum.

CP dan RPPO dapat membentuk Kelompok Peninjau Bahasa (LRG) dan, 
mengikuti proses LRG yang disetujui CPM, dapat mengusulkan modifikasi 
terjemahan ISPM yang diadopsi.

 



BAB 4. 
MEMBANGUN DAN 
MENGEMBANGKAN KANTOR 
PERLINDUNGAN TANAMAN 
NASIONAL (NPPO)

4.1. PENDAHULUAN
Menyadari bahwa penyebaran hama dan penyakit yang terjadi di seluruh 
dunia dapat memiliki konsekuensi yang dapat menghancurkan sumber daya 
tanaman dan ketahanan pangan setiap negara telah memicu respon secara 
global untuk mencegah pemasukkan dan penyebaran hama dan penyakit 
tanaman serta untuk mempromosikan tindakan-tindakan pengendalian dari 
hama dan penyakit ini. Konvensi perlindungan tanaman internasional (IPPC) 
telah didirikan pada tahun 1951 dengan tujuan yang khusus ini. Revisi yang 
terakhir pada tahun 1997 dari Konvensi memberikan penyesuaian yang lebih 
dekat dengan perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitari dan Fitosanitari 
(SPS) dari organisasi perdagangan dunia (WTO), dan menyediakan kerangka 
kerja untuk kerjasama internasional guna untuk mencapai tujuan utamanya. 

Persyaratan dan ketentuan bagi pembentukan organisasi perlindungan 
tanaman nasional (NPPO) sebagai otoritas resmi yang kompeten bagi 
perlindungan tanaman adalah salah satu kewajiban utama bagi negara-negara 
penandatangan perjanjian IPPC yang masuk kedalam “teks revisi baru” 
(IPPC, 1997). Teks perjanjian yang baru menetapkan fungsi yang jelas bagi 
NPPO, yang bagi banyak pihak negara-negara penandatangan perjanjian 
mengharuskan mereka untuk membangun sebuah organisasi baru untuk 
mengatasi masalah perlindungan tanaman dan/atau bagi yang sudah ada 
memperluas ruang lingkup operasi mereka dan membangun sistem untuk 
memenuhi persyaratan dan tanggung jawab yang diminta IPPC.
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Pendirian atau penyesuaian dari setiap NPPO oleh masing-masing pihak 
penandatangan perjanjian merupakan satu langkah besar menuju kerjasama 
internasional bagi mencegah pemasukkan dan penyebaran dari hama penyakit 
tanaman. Semua pihak penandatangan telah menyetujui dan menetapkan 
berbagai model untuk pendirian NPPO. Sebagian besar didasarkan pada 
kompetensi dan pemahaman tentang berbagai fungsi dan tanggung jawab 
NPPO, serta pada tingkat apresiasi dari setiap negara terhadap pentingnya 
NPPO dalam ketahanan pangan dan akses pasar, perlindungan lingkungan 
nasional, keanekaragaman hayati dan sumber daya tanaman dari serangan 
hama dan penyakit. 

Di dalam Bab ini akan diberikan informasi yang cukup bagi mendukung 
pembentukan dan pembangunan NPPO yang berfungsi sebagai badan 
yang kompeten dan bertanggung jawab secara hukum bagi fungsi-fungsi 
peraturan perlindungan tanaman, seperti yang telah diuraikan dalam 
IPPC. Telah diakui bahwa sebagian besar negara sudah memiliki organisasi 
yang menurutnya sesuai dan bahwa pilihan model NPPO yang baru atau 
diperbarui untuk organisasi ini adalah menjadi tanggung jawab dari pihak 
yang menandatangani perjanjian (kontraktor). Oleh karena itu dalam bab ini 
hanya akan diberikan beberapa elemen kunci dan pertimbangan yang dapat 
digunakan oleh pihak kontraktor untuk meninjau dan meningkatkan fungsi 
NPPO yang telah mereka miliki guna untuk memenuhi fungsi yang telah 
diuraikan oleh IPPC. 

Manajer NPPO harus mempertimbangkan keberlanjutan operasi dari 
organisasi di semua bidang yang akan dibahas di seluruh bab ini. Ini termasuk 
mencari sumber dana untuk pembiayaan operasi yang berkelanjutan, 
perencanaan untuk pengaturan jangka panjang kepegawaiannya, memiliki 
rencana kontinjensi/darurat jika terjadi perubahan dalam konteks politik 
dan perencanaan jika terjadi bencana alam di daerah-daerah/negara bagian/
propinsi lain, serta untuk memastikan organisasinya tetap berkelanjutan dan 
beradaptasi dalam jangka panjangnya.

Tujuan panduan NPPO dalam bab ini adalah untuk memberikan informasi 
yang sifatnya luas dan setiap pembaca buku ini serta para pengambil keputusan 
harus menyesuaikannya dengan konteks yang ada di negaranya masing-masing. 
Sangat disarankan bahwa pihak kontraktor (penandatangan perjanjian) 
melakukan proses penilaian kebutuhan bagi negaranya, dengan menggunakan 
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Kapasitas Fitosanitari sebagai alat evaluasi, untuk memahami konteks nasional 
di mana NPPO beroperasi dan untuk memprioritaskan kegiatan, sumber daya 
dan perencanaan organisasi (untuk informasi lebih lanjut lihat www.ippc.int/
en/core-activities /capacitydevelopment/phytosanitary-capacity-evaluation/). 
Pembaca juga harus berkonsultasi dengan dokumen pendamping yaitu 
“Operasi dari organisasi perlindungan tanaman nasional”, yang menyediakan 
informasi tentang fungsi utama dan operasi NPPO di sesuatu negara. Bahan 
lebih lanjut pada pendirian dan operasi NPPO dan berbagai manual pada 
topik lain yang relevan dengan NPPO tersedia di www.phytosanitary.info. 

4.2. PANDANGAN UMUM NPPO
4.2.1. Tujuan NPPO
Tujuan dari NPPO dalam konteks rencana pembangunan nasional dapat 
diterjemahkan kedalam tiga bidang tanggung jawab yang luas: 

1. untuk melindungi sumber daya tanaman (termasuk yang dibudidayakan, 
liar-alami dan tanaman akuatik) melalui pelaksanaan yang tepat dari 
kawalan fitosanitari

2. untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan lingkungan yang 
sehat melalui prosedur pengendalian hama penyakit secara efektif 

3. untuk memfasilitasi akses pasar dan perdagangan internasional pada 
komoditas pertanian yang aman dengan membangun sistem dan 
prosedur sertifikasi fitosanitari. 

Untuk memenuhi tujuan ini oleh satu negara maka dibutuhkan NPPO yang 
terorganisir dengan baik, sepenuhnya fungsional dengan memiliki jaringan 
nasional, regional dan internasional. 

4.2.2. Kerangka Hukum Nasional NPPO 
NPPO harus didefinisikan oleh undang-undang nasional (yang sesuai misalnya 
SK Menteri) sebagai satu layanan resmi yang didirikan oleh pemerintah untuk 
melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan oleh IPPC. Perundang-undangan 
Nasional (termasuk hukum dan peraturan) harus memberikan kepada NPPO 
otoritas hukum dan tanggung jawab tunggal dalam melaksanakan fungsi-
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fungsinya, seperti yang telah diuraikan oleh IPPC. Kerangka hukum harus 
konsisten dengan Konstitusi Nasional dan dipandu oleh perjanjian regional 
dan internasional dimana pihak kontraktor merupakan penandatangan 
perjanjian, agar dapat berfungsi dengan baik dalam lingkungan perdagangan 
global. Perundang-undangan yang harus ada, antara lain: 

1. menjadi organisasi yang independen dan akuntabel dalam melaksanakan 
fungsinya, menciptakan prediktabilitas dan kepastian melalui tata 
pemerintahan yang baik dan menghormati aturan hukum yang berlaku, 

2. memiliki definisi yang jelas dari fungsi dan wewenang, dan memperjelas 
apa peran dan tanggung jawab serta hak dari pemangku kepentingan, 

3. membentuk hubungan hirarkis yang jelas dengan otoritas subnasional, 
jika berlaku dan diperlukan, 

4. menyediakan tenaga dan waktu untuk pelaksanaan standar internasional 
dari Tindakan Fitosanitari (ISPMs) yang telah diadopsi oleh Komisi 
Tindakan Fitosanitari (CPM).

4.2.3. Persyaratan Kebijakan
Persyaratan Kebijakan NPPO adalah sebagai berikut: 

1. NPPO harus konsisten dengan tujuan dan operasi yang disesuaikan 
dengan kebijakan pemerintah dan perundang-undangan, 

2. Mempunyai stabilitas kelembagaan (ini harus dipertimbangkan dan 
disediakan dengan benar), 

3. Tujuan umumnya didefinisikan dengan baik, arah tentang bagaimana 
untuk mencapainya dan berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi risiko fitosanitari, 

4. Kebijakan penyebaran informasi di antara para pemangku kepentingan 
dalam mendukung transparansi, dan kerjasama mengenai persyaratan 
dan peraturan mengenai fitosanitari, 

5. Pembuatan keputusan secara tehnis dan ilmiah yang bebas dari campur 
tangan politik, dan 

6. Didukung staf administrasi yang memadai untuk semua program 
NPPO.
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4.2.4. Pertimbangan untuk 
Kesinambungannya 

Kondisi yang berkontribusi terhadap kesinambungan/keberlanjutan NPPO 
adalah sebagai berikut: 

1. Adanya staf terlatih yang memadai dan sesuai dengan tingkat kompetensi 
yang diperlukan dan akses ke sumber daya, 

2. Adanya pengembangan staf yang baik dan trampil dengan sumber 
pendanaan yang cukup, 

3. Adanya dana yang cukup, termasuk sumber daya untuk menangani 
keadaan darurat dan krisis fitosanitari, 

4. Adanya program fitosanitari yang diprioritaskan dan didanai secara 
memadai, 

5. Adanya hubungan yang erat dengan semua pemangku kepentingan dan 
senantiasa adanya program yang mendidik kesadaran masyarakat.

4.2.5. Infrastruktur dan Pengaturan 
Kelembagaan 

Infrastruktur dan kelembagaan pengaturan NPPO mencerminkan fungsi dan 
tugasnya. Ini harus diatur untuk pelaksanaannya yang efektif serta efisien dari 
mandat yang telah diberikan dan tanggung jawabnya kepada para pemangku 
kepentingan. Ini termasuk:

1. struktur manajemen yang baik dengan garis wewenang dan alur informasi 
yang sesuai dan efektif,

2. kerjasama yang efektif antara pemangku kepentingan/stakeholder (baik 
sektor swasta dan publik), 

3. kemampuan melaksanakan inspeksi dan verifikasi yang kuat baik di 
perbatasan atau titik-titik masuk dan keluar, dengan perlakuan dan 
tindakan yang konsisten, 

4. titik-titik masuk di perbatasan hendaknya didukung dengan peralatan 
laboratorium pendukung dan ruang fisik yang sesuai untuk inspeksi, 

5. adanya pusat media, 
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6. sistem komunikasi yang efektif untuk mengatasi adanya komunikasi 
internal dan eksternal 

7. dokumentasi informasi dan sistem pengambilan data yang baik.

4.2.6. Penegakan Hukum
NPPO perlu mempertimbangkan adanya mekanisme penegakan hukum yang 
baik. Ini termasuk: 

1. dukungan untuk pencegahan masuknya hama penyakit 

2. sertifikasi ekspor 

3. verifikasi impor 

4. regionalisasi.

4.2.7. Mengevaluasi dan Mengaudit 
NPPO 

NPPO perlu dilakukan peninjauan dan evaluasi secara berkala baik dari 
segi pelaksanaan peraturan, kemampuan staf dan audit adanya insiden (baik 
internal atau eksternal).

4.3. KERANGKA KERJA 
INTERNASIONAL UNTUK 
PENERAPAN TINDAKAN 
SANITARI DAN FITOSANITARI

4.3.1. Hubungan NPPO dengan Badan 
SPS Internasional

Perjanjian WTO mengenai penerapan tindakan sanitari dan fitosanitari 
(perjanjian SPS; WTO, 1994) adalah sebuah perjanjian tentang bagaimana 
pemerintah suatu negara dapat menerapkan tindakan kesehatan terhadap 
keamanan pangan, kesehatan manusia dan hewan serta tanaman tanpa 
hambatan yang tidak perlu bagi kelancaran perdagangan. 
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Berkenaan dengan kesehatan tanaman, perjanjian SPS memungkinkan setiap 
negara untuk menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil oleh mereka 
sendiri untuk melindungi ekonomi atau lingkungan negaranya dari kerusakan 
yang disebabkan oleh masuknya, menetap dan tumbuh serta/atau penyebaran 
hama penyakit tanaman. Perjanjian SPS mendorong suatu negara untuk 
menggunakan standar, pedoman, dan rekomendasi secara internasional saat 
menyiapkan tindakan sanitari dan fitosanitari dari negara ini (Pasal 3 Perjanjian 
SPS). Perjanjian SPS juga menyatakan bahwa tindakan kesehatan tumbuhan 
harus berbasis kepada ilmu pengetahuan dan tidak boleh digunakan untuk 
memproteksi perdagangan. Hal ini mensyaratkan bahwa tindakan fitosanitari 
harus didasarkan kepada penilaian risiko (Dijelaskan secara terperinci dalam 
Bab 9) terhadap kesehatan tanaman, dengan mempertimbangkan teknik 
penilaian risiko yang telah dikembangkan oleh badan penetapan standar 
internasional yang relevan (ISSB), dan bahwa tindakan tersebut secara teknis 
dibenarkan serta memenuhi peraturan. 

WTO mengakui IPPC sebagai ISSB yang sangat relevan bagi menentukan 
kesehatan tanaman, dan mendorong anggota WTO untuk menyelaraskan 
tindakan sanitari dan fitosanitari di masing-masing negara berdasarkan standar 
internasional IPPC. Dengan cara ini, standar internasional yang telah diadopsi 
di bawah IPPC digunakan sebagai elemen dasar yang telah disepakati secara 
internasional bagi pembentukan standar kesehatan tanaman dan fitosanitari 
yang harmoni oleh masing-masing NPPO.

Tindakan Sanitari (kesehatan manusia dan hewan) dan Fitosanitari (kesehatan 
tanaman) biasanya diberlakukan untuk perdagangan, atau perpindahan 
barang yang berasal dari hewan dan tanaman di dalam satu atau antar negara. 
Namun, perjanjian SPS hanya berlaku untuk semua tindakan SPS yang 
mungkin secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perdagangan 
secara internasional. 

Di dalam perjanjian SPS telah diakui bahwa anggota WTO yang berasal 
dari negara berkembang dan kurang berkembang mungkin mengalami 
kesulitan khusus dalam mematuhi standar sanitari dan fitosanitari negara 
pengimpor. Oleh karena itu, perjanjian SPS memungkinkan pengenalan 
tindakan SPS yang baru secara bertahap, apabila diperlukan, agar ekspor 
dapat terus dilanjutkan dengan gangguan yang minimal sementara negara 
pengimpor mempunyai tujuan untuk memenuhi tingkat perlindungan yang 
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sesuai yang diperlukan untuk menjaga kesehatan manusia, tanaman, dan 
hewan. Selain itu, ada ketentuan dalam Perjanjian SPS yang memungkinkan 
pengecualian dalam waktu yang terbatas untuk memenuhi kewajiban, dengan 
mempertimbangkan kebutuhan keuangan, perdagangan dan pembangunan 
dari negara berkembang.

4.3.2. Hak dan Kewajiban 
Ketentuan Perjanjian SPS telah mengidentifikasi hak dan kewajiban anggota 
WTO dalam penerapan tindakan sanitari atau fitosanitari. Daftar berikut ini 
memberikan ringkasan singkat tentang hak dan kewajiban ini. 

1. Anggota WTO memiliki hak untuk menentukan tingkat perlindungan 
SPS yang mereka anggap tepat dan sesuai. Ini disebut sebagai “tingkat 
perlindungan sanitari atau fitosanitari yang sesuai.” 

2. Satu negara anggota pengimpor memiliki hak berdaulat untuk 
mengambil tindakan yang sesuai untuk mencapai tingkat perlindungan 
yang dianggap tepat bagi melindungi kehidupan manusia, hewan atau 
tanaman atau kesehatan dalam wilayah atau negaranya. 

3. Tindakan SPS harus didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan tidak 
dapat dipertahankan jika tanpa bukti ilmiah yang memadai. 

4. Satu negara pengimpor harus menghindari penggunaan tindakan SPS yang 
berbeda-beda dan sewenang-wenang dalam tingkat perlindungan yang 
digunakannya, jika perbedaan tersebut akan mengakibatkan diskriminasi 
atau pembatasan terselubung terhadap perdagangan internasional. 

5. Tindakan SPS tidak boleh membatasi perdagangan lebih dari yang 
diperlukan untuk mencapai tingkat perlindungan dari anggota pengimpor 
yang sesuai, dengan mempertimbangkan kelayakan teknis dan ekonomi. 

6. Tindakan SPS harus didasarkan pada standar internasional, pedoman 
atau rekomendasi jika ini sudah ada, kecuali jika ada bukti ilmiah untuk 
tindakan SPS yang dapat menghasilkan tingkat yang lebih tinggi bagi 
memenuhi tingkat perlindungan yang sesuai dari negara pengimpor. 

7. Tindakan SPS yang sesuai dengan standar internasional, pedoman 
atau rekomendasi dianggap perlu untuk melindungi kehidupan dan 
kesehatan manusia, hewan atau tanaman, yang sesuai dan konsisten 
dengan perjanjian SPS. 
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8. Bila standar internasional, panduan atau rekomendasi tidak ada, atau 
ketika tindakan SPS dibutuhan untuk memberikan tingkat perlindungan 
yang lebih tinggi dalam rangka memenuhi tingkat perlindungan yang 
diminta oleh anggota pengimpor yang tidak sesuai dengan standar 
internasional, tindakan SPS tersebut harus didasarkan pada penilaian 
risiko; dimana penilaian risikonya harus menggunakan bukti ilmiah dan 
faktor ekonomi yang relevan. 

9. Di mana bukti ilmiah yang relevan tidak mencukupi, maka anggota yang 
mengimpor dapat secara bersyarat mengadopsi tindakan SPS berdasarkan 
informasi relevan yang tersedia. Dalam keadaan seperti itu, anggota harus 
mencari dan mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan untuk 
penilaian risiko yang lebih objektif, dan mengevaluasi tindakan SPS ini 
hingga dianggap sesuai dalam jangka waktu yang wajar. 

10. Negara anggota yang mengimpor harus menerima tindakan yang diusulkan 
oleh negara lain sebagai “setara”, jika secara objektif menunjukkan bahwa 
tindakan ini dapat memenuhi tingkat perlindungan yang sesuai bagi 
negara anggota pengimpor. 

11. Tindakan SPS harus disesuaikan dengan karakteristik SPS dari daerah 
dimana produk berasal dan tujuan produk dimana. Anggota WTO juga 
diharuskan untuk mengenali konsep daerah yang bebas hama penyakit 
dan daerah yang mempunyai prevalensi hama/penyakit yang rendah.

4.4. IPPC DAN PERJANJIAN 
INTERNASIONAL LAINNYA

4.4.1. IPPC
Konvensi perlindungan tanaman internasional (IPPC) adalah perjanjian 
multilateral yang tujuan utamanya adalah untuk mengamankan “tindakan 
umum dan efektif untuk mencegah masuk dan menyebarnya hama penyakit 
tanaman dan produk tanaman, dan untuk mempromosikan tindakan yang 
tepat untuk pengendalian hama penyakit ini”. IPPC diadopsi pada 1951 
dan telah direvisi dua kali, yaitu pada 1979 dan di 1997. “Revisi teks yang 
baru” (IPPC, 1997) mulai berlaku pada bulan Oktober 2005. IPPC diakui 
sebagai: 
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1. sebuah perjanjian multilateral untuk kerjasama internasional dalam 
perlindungan tanaman 

2. instrumen global untuk harmonisasi tindakan fitosanitari yang berkaitan 
dengan perdagangan dan lingkungan 

3. organisasi standar-bagi pengaturan tindakan fitosanitari yang disebut di 
dalam Perjanjian WTO-SPS. 

Pelaksanaan dan implementasi peraturan yang ada pada IPPC mensyaratkan 
agar setiap negara/pihak kontraktor penandatangan perjanjian untuk 
membentuk/membangun NPPO sebagaimana didefinisikan oleh IPPC.

Perjanjian mengenai hambatan teknis untuk 
perdagangan (Perjanjian SPS) 
Perjanjian ini diadakan sebelum perjanjian SPS. Antara lain, perjanjian ini 
membahas persyaratan teknis bagi kualitas mengenai keamanan pangan, 
kesehatan manusia dan hewan. Hambatan teknis untuk perjanjian perdagangan 
bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan teknis, standar dan prosedur 
penilaian kesesuaian adalah non-diskriminatif dan tidak menciptakan 
hambatan yang tidak diperlukan bagi perdagangan.

Perjanjian internasional lainnya yang relevan
Banyak negara yang melakukan kontrak perjanjian dengan IPPC adalah 
juga penandatangan bagi beberapa perjanjian internasional lainnya, seperti 
Konvensi tentang keanekaragaman hayati (CBD), Cartagena Protocol (CP) 
dan Konvensi tentang perdagangan internasional dari spesies satwa liar fauna 
dan flora (CITES) yang terancam punah. Perjanjian ini membahas masalah 
yang berkaitan dengan perlindungan keanekaragaman hayati dan lingkungan. 
NPPO perlu memperhatikan perjanjian ini dalam rangka mendukung tujuan 
bersama dan menghindari duplikasi fungsi dan kegiatan. Perjanjian ini dapat 
dikelola oleh instansi yang berbeda, yang biasanya bertanggung jawab untuk 
lingkungan dan bea-cukai, dan NPPO perlu berhubungan dengan titik 
kontak yang telah ditunjuk.
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4.4.2. Konvensi Keanekaragaman Hayati 
CBD memberlakukan kewajiban pada negara anggota yang berkaitan dengan 
spesies asing yang invasif (alien invasive species). Pasal 8 (h) mensyaratkan 
bahwa setiap pihak yang melakukan kontrak untuk “mencegah masuk 
dan berkembang biaknya, mengendalikan atau membasmi spesies asing 
yang mengancam ekosistem, habitat atau spesies”. Karena sebagian besar 
spesies tanaman invasif dapat dikategorikan sebagai hama tanaman, CBD 
memperkuat kebutuhan pemerintah untuk mengatasi ancaman ini di bawah 
undang-undangan fitosanitari, dengan tanggung jawab yang berada di bawah 
NPPO.

4.4.3. Protokol Cartagena (CP) tentang 
Keamanan Hayati untuk Konvensi 
Keanekaragaman Hayati

CP berkontribusi untuk memastikan tingkat perlindungan yang memadai 
dengan aman dalam mentransfer, penanganannya dan penggunaan organisme 
hidup yang dimodifikasi (LMOs) yang dihasilkan dari bioteknologi modern 
yang mungkin memiliki pengaruh negatip yang beragam pada konservasi dan 
penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan, dengan mengambil 
kira juga dengan memperhitungkan risiko yang akan terjadi terhadap 
kesehatan manusia, dan dengan fokusnya secara khusus pada pergerakan 
lintas batas negara. Mengenai kesehatan tumbuhan, hal ini dibahas dalam 
ISPM 11 (2013) yaitu “analisa risiko hama-penyakit untuk hama-penyakit 
karantina”, yang mencakup lampiran pada risiko fitosanitari yang mungkin 
terkait dengan LMOs dan harus diperhitungkan dalam penerapan analisa 
risiko hama-penyakit (PRA). Peraturan LMOs yang berkaitan dengan 
tanaman dapat menjadi bagian dari mandat yang dimiliki NPPO.
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4.4.4. Konvensi tentang Perdagangan 
Internasional Spesies Fauna dan 
Flora Liar yang Terancam Punah 
(CITES) 

CITES adalah perjanjian internasional antar pemerintah yang bertujuan untuk 
memastikan bahwa perdagangan internasional pada hewan dan tanaman 
liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka dialam. Perjanjian Ini 
menyediakan kerangka kerja yang harus dihormati oleh masing-masing pihak, 
yang harus mengadopsi legislasi internasional ini untuk domestiknya sendiri 
bagi memastikan bahwa CITES diimplementasikan di tingkat nasional. 
Contoh perdagangan internasional pada tanaman termasuk tanaman hidup 
(seperti tanaman hias), produk makanan, barang berasal dari kulit binatang 
eksotis, alat musik terbuat dari kayu balak dan gelondongan, cenderamata 
terbuat dari kayu untuk turis, yang semuanya dapat diatur di bawah peraturan 
perundang-undangan kesehatan tumbuhan. 

4.5. ORGANISASI PERLINDUNGAN 
TANAMAN NASIONAL (NPPO)

4.5.1. Definisi dan Konsep
NPPO dapat didefinisikan sebagai layanan resmi yang didirikan oleh 
pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawab yang telah 
ditentukan oleh IPPC. NPPO harus menjadi badan yang kompeten dan 
bertanggung jawab secara hukum untuk menjalankan fungsinya sebagaimana 
yang telah diuraikan dalam “teks revisi baru” (IPPC, 1997).

4.5.2. Dasar Hukum 
“Dengan tujuan untuk mengamankan tindakan fitosanitari yang umum 
digunakan dan paling efektif untuk mencegah pemasukkan, penyebaran 
dan berkembangbiaknya hama-penyakit tanaman dan produk tanaman, dan 
untuk mempromosikan tindakan yang tepat bagi pengendaliannya, pihak 
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kontraktor penandatangan perjanjian melakukan adopsi tindakan legislatif, 
teknis dan administratif yang telah ditentukan di dalam Konvensi ini dan juga 
dalam perjanjian tambahan” (IPPC, 1997: Pasal I). 

“Setiap pihak yang menandatangani konvensi harus membuat kebijakan 
yang terbaik dari kemampuannya yang ada, untuk mendirikan organisasi 
perlindungan tanaman nasional (NPPO) secara resmi dengan tanggung jawab 
utama yang telah ditetapkan dalam Pasal IV.” (IPPC, 1997: Pasal IV).

4.5.3. Kewajiban, Tanggung Jawab, Hak 
dan Manfaat Dari Pihak Yang 
Menandatangani IPPC

1. Kewajiban dan tanggung jawab NPPO:

“Revisi teks yang baru” (IPPC, 1997) merinci kewajiban dari pihak 
penandatangan perjanjian (kontraktor). Setiap pihak kontraktor 
harus membuat/membangun secara resmi NPPO, berdasarkan segala 
kemampuan terbaik yang ada pada mereka. Tanggung jawab NPPO 
yang resmi harus mencakupi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 
IV Konvensi (IPPC, 1997), 

a. penerbitan sertifikat yang berkaitan dengan peraturan fitosanitari 
[...] 

b. surveilans dan pengawasan tanaman yang tumbuh [...] dan flora liar 
[...] 

c. pemeriksaan kiriman tanaman dan produk tanaman yang bergerak 
dalam lalu lintas internasional dan, inspeksi artikel lain yang diatur 
dalam perjanjian [...] 

d. disinfestasi atau disinfeksi dari kiriman tanaman dan produk 
tanaman yang bergerak dalam lalu lintas internasional [...] 

e. perlindungan daerah terancam dan penunjukan, pemeliharaan 
dan pengawasan daerah bebas hama-penyakit dan daerah dengan 
prevalensi rendah 

f. pelaksanaan PRA 

g. untuk memastikan [...] keamanan fitosanitari kiriman setelah 
sertifikasi [...] 

h. pelatihan dan pengembangan staf.
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Setiap pihak kontraktor juga harus membuat ketentuan yang terbaik 
dengan segala kemampuannya yang ada untuk: 

a. menyebar-luaskan informasi terkait dengan hama-penyakit 
karantina dan sarana untuk pencegahan dan pengendalian mereka 
di dalam wilayah pihak kontraktor 

b. penelitian dan investigasi di bidang perlindungan tanaman 

c. penerbitan peraturan fitosanitari 

d. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang diperlukan untuk 
pelaksanaan Konvensi.

Setiap pihak kontraktor harus menyerahkan secara resmi deskripsi 
organisasi NPPO dan perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu 
kewaktu dalam organisasi tersebut kepada Sekretaris IPPC.

2. Hak-hak pihak kontraktor

Hak-hak pihak kontraktor ke IPPC diuraikan secara detil dalam “teks 
revisi yang baru” (IPPC, 1997) dan dipandu oleh prinsip penting, 
termasuk hak kedaulatan untuk mengatur dan menetapkan tindakan 
fitosanitari. Namun, tindakan fitosanitari tidak boleh dibedakan antara 
anggota; harus didasarkan pada standar internasional dan analisa risiko 
yang tepat; dan harus transparan. Pihak kontraktor juga memiliki hak 
untuk tidak menerima tindakan fitosanitari yang diyakini secara teknis 
tidak memberi keadilan. Hak lain termasuk kesempatan untuk membuat 
kebijakan fitosanitari internasional dan dapat berinteraksi langsung 
dengan masyarakat fitosanitari melalui partisipasi aktif dalam kegiatan 
Konvensi. 

Manfaat keuntungan bagi pihak kontraktor berhubungan erat dengan: 

a. peningkatan efektivitas dalam mencegah pemasukan dan penyebaran 
hama-penyakit 

b. konsistensi dengan perjanjian WTO SPS 

c. sebagian besar mitra dagang utama dan anggota WTO yang juga 
merupakan anggota IPPC 

d. peningkatan kredibilitas sistem fitosanitari nasional untuk mitra 
perdagangan 
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e. masukkan/input langsung dan aktif ke dalam proses harmonisasi 
global, khususnya dalam pengembangan ISPMs 

f. peluang yang disediakan untuk berinteraksi dengan perjanjian 
internasional lainnya yang berkaitan dengan perdagangan dan 
lingkungan (misalnya perjanjian WTO SPS, CBD, CITES).

4.6. PERTIMBANGAN UNTUK 
MEMBANGUN NPPO

4.6.1. Mandat dan Fungsi-Fungsi NPPO 
Fungsi dan mandat NPPO telah diuraikan dengan jelas oleh IPPC (1997: 
Pasal IV) dan dapat diringkas di bawah ini: 

1. Penerbitan Sertifikat Fitosanitari 

2. Surveilans tanaman yang tumbuh di lapangan dan kebun, terutama 
dengan tujuan memberikan pelaporan akan masuknya, meledaknya dan 
menyebar luasnya hama-penyakit, dan cara-cara pengendalian hama-
penyakit tersebut, termasuk pelaporan yang telah digariskan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal VIII ayat 1 (a) 

3. pemeriksaan kiriman tanaman hidup dan bahan tanaman serta artikel 
lain yang diatur lainnya yang bergerak dalam lalu lintas internasional

4. disinfestasi dan disinfeksi dari kiriman tanaman hidup dan artikel yang 
diatur lainnya yang diatur dalam peraturan fitosanitari yang bergerak 
dalam lalu lintas internasional 

5. perlindungan daerah yang terancam punah dan penunjukan, pemeliharaan 
dan pengawasan daerah bebas hama dan daerah prevalensi hama rendah 

6. pelaksanaan PRA 

7. memastikan keamanan fitosanitari barang kiriman setelah sertifikasi 
mengenai komposisi, substitusi dan reinfestasi dipertahankan sebelum 
ekspor 

8. pelatihan dan pengembangan staf.
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4.6.2. Pertimbangan Hukum dan 
Kebijakan Peraturan 

Pendirian NPPO, pemeliharaan dan pelaksanaan fungsinya haruslah didukung 
oleh perundang-undangan dan kebijakan nasional. Dalam menerima peraturan 
internasional, pemerintah berkomitmen untuk mengubah legislasi nasional 
mereka yang ada pada saat ini agar sesuai dengan tanggung jawab mereka 
yang baru. Dalam pengertian ini, melaksanakan kewajiban internasional akan 
menang atas disposisi nasional, dan ketentuan nasional yang bertentangan 
dengan kewajiban internasional harus dicabut (Vapnek dan Manzella, 2007).

4.6.3. Ketentuan Hukum Perundang-
Undangan 

Dengan adanya peraturan perlindungan tanaman secara nasional 
memungkinkan bagi negara untuk melindungi sumber daya pertanian dan 
lingkungan alamnya dari pemasukkan atau penyebaran hama-penyakit. 
Peraturan ini memberikan kerangka kelembagaan yang diperlukan untuk 
perlindungan tanaman yang efektif dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas 
otoritas nasional menuju tujuan akhir ini. 

Kerangka hukum nasional yang terkait secara khusus untuk perlindungan 
tanaman harus: 

1. memberikan kewenangan hukum dan peraturan untuk melaksanakan 
ketentuan hukum yang telah disetujui

2. menetapkan badan yang kompeten (NPPO) yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan undang-undang/peraturan fitosanitari 

3. menentukan prediktabilitas dan kepastian hukum melalui pemerintahan 
yang baik yang menghormati aturan hukum 

4. memperjelas peran, tanggung jawab dan hak-hak dari pihak-pihak yang 
berkepentingan 

5. mendefinisikan kekuasaan untuk bertindak (ini penting untuk bagian 
penegakan hukum) dan bernegosiasi (misalnya kesetaraan tindakan 
perlakuan dan persyaratan impor) 

6. menjadi badan yang independen dan bertanggungjawab penuh 
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7. membangun hubungan hirarkis yang jelas dengan otoritas subnasional, 
jika diperlukan 

8. memberikan kriteria yang jelas antara fungsi dan kekuasaan 

9. tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan undang-undang nasional 
lainnya yang ada (hal ini penting dalam menghindari sengketa mengenai 
tanggung jawab pendelegasian) 

10. menetapkan anggaran biaya untuk pendanaan (dari anggaran pemerintah, 
biaya, hibah, dll).

4.6.4. Ketentuan Kebijakan 
Kebijakan pemerintah, strategi dan prioritas mempengaruhi bentuk dan 
operasi NPPO. Ketentuan kebijakan dapat berhubungan erat dengan kebijakan 
pertanian, lingkungan, penggunaan lahan dan perdagangan. Kebijakan tata 
kelola yang baik, seperti akses informasi yang mudah, partisipasi dalam 
pengambilan keputusan, tingkat sentralisasi versus desentralisasi, ketidak 
bergantungan dalam proses pengambilan keputusan, transparansi dan 
akuntabilitas dari kantor publik, juga akan mempengaruhi sifat dan operasi 
NPPO. Ketentuan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian fitosanitari 
harus: 

1. dapat dipertahankan dari waktu ke waktu demi adanya stabilitas 
kelembagaan 

2. menentukan langkah tindakan yang luas dan bervariasi untuk mengatasi 
risiko fitosanitari 

3. mendefinisikan apa tujuan yang dikehendaki publik dan mengidentifikasi 
bagaimana tujuan ini dapat dicapai 

4. menetapkan dasar-dasar yang konsisten untuk menilai risiko dan 
prioritas 

5. memungkinkan keputusan teknis dan keputusan ilmiah yang bebas dari 
pengaruh campur tangan politik 

6. mendukung pengangkatan pegawai teknis berdasarkan prestasi 
teknisnya 

7. memberikan dukungan administratif untuk fungsi-fungsi teknis dan 
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sistem yang mapan untuk mempertahankan, misalnya:

a. kompetensi teknis yang sesuai

b. pemantauan impor dan sistem penegakan hukum

c. sistim sertifikasi fitosanitari 

d. pengawasan (surveilans) domestik dan sistem pengendalian

e. pengembangan regulasi dan sistem notifikasi/pemberitahuan

f. sistem manajemen informasi.

4.7. STRUKTUR NPPO
Menetapkan organisasi yang sesuai

Prinsip dan pedoman - Ketika mendirikan sebuah NPPO, pihak kontraktor 
harus memperhitungkan beberapa prinsip dasar sebagai berikut:

1. Pihak kontraktor harus berkomitmen untuk membangun dan 
mengembangkan NPPO sebagai kewajiban negara di bawah IPPC. 

2. Struktur NPPO harus mencerminkan fungsinya, kapasitas yang 
diperlukan dan mandat untuk memastikan bahwa NPPO yang dibangun 
mampu menjalankan tanggung jawab dan memenuhi fungsinya secara 
efektif dan efisien. 

3. NPPO membutuhkan struktur dan ukuran yang sesuai dengan lingkup 
dan sifat kegiatan yang dilakukan. Ini mungkin akan melibatkan 
pendelegasian beberapa tugasnya kepada pihak ketiga. 

4. Susunan hierarki garis kewenangan, hak dan tugas organisasi harus 
didefinisikan secara jelas dan mudah difahami. 

5. Struktur yang akan dibangun menentukan bagaimana peran, kekuasaan 
dan tanggung jawab yang akan ditugaskan, dikendalikan dan 
dikoordinasikan, dan bagaimana informasi dan komunikasi mengalir di 
antara berbagai tingkat manajemen dan stakeholder. 

6. Tergantung pada ukuran sebuah negara, struktur NPPO mungkin 
sifatnya desentralisasi dan regional. Kantor subregional dan provinsi 
mungkin akan memiliki derajat otonomi yang berbeda.

7. Dalam struktur yang desentralisasi, otonomi daerah dan subregional harus 
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sesuai dengan prosedur operasional secara nasional dan dipandu oleh 
manual prosedural yang dibangun di tingkat pusat untuk keseragaman 
dan kontrol kualitasnya. Ini bisa termasuk prosedur inspeksi atau 
komoditi inspeksi, pengambilan contoh, sertifikasi fitosanitari, dll 

8. NPPO perlu memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan 
tanggung jawabnya, yang meliputi:

a. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia

b. melakukan penelitian atau paling tidak mempunyai kemampuan 
untuk mendukung penelitian

c. partisipasi di dalam forum-forum nasional, regional, dan 
internasional 

d. prosedur pemberian persetujuan atau otorisasi bagi kemungkinan 
keterlibatan pihak ketiga. 

9. Kebijakan harus berorientasi hasil; Misalnya, jasa yang akan diberikan, 
struktur biaya yang akan dikenakan, hubungan semua instansi yang 
terlibat dan akses pasar perlu dipertimbangkan dengan benar dan tepat 
untuk mengembangkan sistem yang proaktif, efisien dan berbasis hasil. 

10. Struktur harus tercermin dalam kerangka hukum NPPO.

4.7.1. Infrastruktur 
Sifat dari mandat yang ditanggung NPPO (sebagaimana yang telah 
didefinisikan di bawah IPPC) membutuhkan dukungan administrasi, teknis 
dan operasional yang kuat. Legislasi nasional mungkin juga akan memerlukan 
NPPO untuk bertanggung jawab atas kegiatan yang berada di luar mandat ini; 
Misalnya, pengendalian secara domestik terhadap hama-penyakit tanaman 
yang menjadi perhatian secara nasional, regulasi pestisida, analisa residu 
dan masalah kualitas lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan pasar. Oleh 
karena itu NPPO memerlukan pusat administrasi atau kantor pusat di mana 
koordinasi dan staf manajemen dapat melakukan tugas berikut: 

1. perencanaan strategis 

2. hubungan internasional 

3. manajemen informasi 
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4. penyiapan dokumen 

5. pengembangan kebijakan 

6. dukungan logistik dan administratif 

7. fasilitas untuk pertemuan dan pelatihan 

8. fungsi media. 

Fasilitas khusus juga harus dapat disediakan di lokasi yang terdesentralisasi, 
tergantung pada persyaratan regional. Ini memberikan dukungan teknis, 
misalnya: 

1. pengawasan 

2. diagnostik 

3. inspeksi 

4. sampling dan pengujian 

5. perawatan/treatment 

6. sertifikasi ekspor dan verifikasi impor. 

Inspeksi perbatasan harus didukung secara memadai oleh kerangka 
hukum dan fasilitas yang sesuai, dan diserta personel yang terlatih. 
Persyaratan yang diperlukan termasuk yang berikut: 

a. Sistem komunikasi yang efektif yang memungkinkan untuk 
memudahkan kontak antara kantor pusat, daerah dan kantor 
subregional, pos perbatasan dan institusi perbatasan lainnya 
(misalnya Bea Cukai dan Imigrasi) 

b. Sistem informasi dan manajemen informasi, termasuk perangkat 
lunak dan kerasnya yang tepat dalam mendukung keputusan 
fitosanitari yang diambilnya, “Trace-Back” dan transparansi 

c. Ruangan secara fisik dan daerah operasional, lokasi yang sesuai secara 
logistik dalam kaitannya dengan fungsi perbatasan lainnya dan 
menyediakan ruangan yang cocok untuk inspeksi, penahanan dan 
perawatan; pencahayaan yang memadai; laboratorium pendukung 
yang lengkap dan transportasi yang memadai.
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4.7.2. Struktur organisasi
Dalam struktur yang disajikan dalam Gambar 4.1. NPPO diatur oleh 
kemampuan badan ini atau cabangnya (manajemen teknis, diagnosis hama-
penyakit dan layanan operasional) yang diperlukan untuk melakukan 
fungsi dasar (program nasional) dalam melaksanakan PRA, verifikasi impor, 
sertifikasi ekspor, surveilans hama, regionalisasi (termasuk containment, 
kontrol, pemberantasan dan kebebasan dari hama) dan pelatihan fitosanitari 
serta penyebarluasan informasi. 

Gambar 4.2. menunjukkan struktur organisasi yang otonom yang dapat 
mewakili NPPO di banyak negara, kecuali untuk negara yang sangat kecil 
di mana tidak ada kantor regional yang diperlukan. Biasanya, kantor pusat 
ini sebagian besar administratif, menyediakan pedoman teknis untuk kantor 
regional dan pos inspeksi perbatasan. Kantor regional mungkin bisa berfungsi 
baik administratif dan teknis, atau hanya teknis saja. Mereka dapat melayani 
kantor subregional (jika sesuai) dan dapat memberikan dukungan teknis 
dan operasional untuk pos inspeksi perbatasan. Jenis struktur organisasi 
memungkinkan untuk penambahan program baru (misalnya registrasi 
pestisida), yang tidak di bawah lingkup IPPC tetapi mungkin diperlukan di 
tingkat nasional.

Masing-masing daerah fungsional harus memiliki manajer teknis. Untuk negara 
yang lebih kecil, beberapa area yang sifatnya fungsional dapat digabungkan. 
Cabang operasional harus melaksanakan kerja lapangan di bawah koordinasi 
manajer teknis program nasional yang bersangkutan dari Cabang Manajemen 
Teknis. Demikian pula, Cabang Diagnostik harus memberikan hasil analisa 
yang diperlukan oleh program nasional Cabang Manajemen Teknis dan 
Cabang Operasi. Garis perintah langsung harus ditetapkan di antara semua 
elemen struktural, baik secara horisontal maupun vertikal, untuk memastikan 
kelancaran operasi. Struktur organisasinya harus memiliki unit penghubung 
internasional untuk melakukan fungsi yang relevan termasuk kewajiban 
pemberitahuan dan pelaporan hama. 
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 Gambar 4.1. Beberapa pertimbangan untuk pembentukan NPPO  

 

Gambar 4.1. Beberapa pertimbangan untuk pembentukan NPPO 
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Gambar 4.3. menunjukkan struktur desentralisasi yang dapat mewakili NPPO di banyak negara, 

kecuali negara kepulauan yang kecil. Struktur ini membahas berbagai tingkat manajemen yang 

mungkin diperlukan untuk menghindari ketidak efisienan dengan memberikan tanggung jawab pada 

berbagai tingkat organisasi. Pada umumnya, sebagian besar tugas kantor pusat bersifat administratif. 

Kantor regional bisa mempunyai sifat administratif dan teknis. Mereka melayani kantor subregional, 

yang memberikan dukungan teknis dan operasional kepada pos-pos perbatasan. 

Gambar 4.2. Organogram dari beberapa fungsi yang harus dipenuhi NPPO

Gambar 4.3. menunjukkan struktur desentralisasi yang dapat mewakili 
NPPO di banyak negara, kecuali negara kepulauan yang kecil. Struktur ini 
membahas berbagai tingkat manajemen yang mungkin diperlukan untuk 
menghindari ketidak efisienan dengan memberikan tanggung jawab pada 
berbagai tingkat organisasi. Pada umumnya, sebagian besar tugas kantor pusat 
bersifat administratif. Kantor regional bisa mempunyai sifat administratif dan 
teknis. Mereka melayani kantor subregional, yang memberikan dukungan 
teknis dan operasional kepada pos-pos perbatasan.
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4.8. MODEL-MODEL YANG MENGILUSTRASIKAN SUSUNAN KELEMBAGAAN  

Struktur kelembagaan NPPO bervariasi dari negara ke negara dan dipengaruhi oleh pertimbangan 

kebijakan dan hukum, ketersediaan sumber daya dan kompetensi nasional. Baru-baru ini, model 

dengan otonomi yang lebih besar atau pendekatan yang terintegrasi telah diadopsi (mengaitkan 

kompetensi dalam kesehatan tanaman, kesehatan hewan dan makanan), karena mereka lebih tepat 

untuk memenuhi fungsi yang lebih luas.  

Bagian ini menjelaskan lima model dan menyoroti setiap karakteristiknya. Hal ini tidak dimaksudkan 

untuk mempromosikan model tunggal, karena kapasitas nasional dan karakteristik masing-masing 

negara bervariasi. Semua model memiliki kekuatan dan kelemahan dan bukan niat dari Buku ini untuk 

memberikan rekomendasi apapun. Hanya setelah analisis yang cermat, mungkin didukung oleh 

penggunaan alat evaluasi kapasitas fitosanitari, sebuah negara harus mengambil keputusan tentang 

model apa yang paling tepat untuk digunakan dinegaranya.  

4.8.1. Model 1: Bagian Perlindungan dan Karantina Tanaman atau Departemen di 
              Kementerian Pertanian berfungsi sebagai NPPO  
 

Model ini dapat dianggap sebagai model yang sangat terbatas fungsinya, mengingat saat ini lebih luas 

mandatnya NPPO, dan sehingga memungkinkan kurangnya mendapat prioritas dalam Departemen, 
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Gambar 4.3. Struktur NPPO yang terdesentralisasi

4.8. MODEL-MODEL YANG 
MENGILUSTRASIKAN SUSUNAN 
KELEMBAGAAN 

Struktur kelembagaan NPPO bervariasi dari negara ke negara dan dipengaruhi 
oleh pertimbangan kebijakan dan hukum, ketersediaan sumber daya dan 
kompetensi nasional. Baru-baru ini, model dengan otonomi yang lebih besar 
atau pendekatan yang terintegrasi telah diadopsi (mengaitkan kompetensi 
dalam kesehatan tanaman, kesehatan hewan dan makanan), karena mereka 
lebih tepat untuk memenuhi fungsi yang lebih luas. 

Bagian ini menjelaskan lima model dan menyoroti setiap karakteristiknya. 
Hal ini tidak dimaksudkan untuk mempromosikan model tunggal, karena 
kapasitas nasional dan karakteristik masing-masing negara bervariasi. Semua 
model memiliki kekuatan dan kelemahan dan bukan niat dari Buku ini 
untuk memberikan rekomendasi apapun. Hanya setelah analisa yang cermat, 
mungkin didukung oleh penggunaan alat evaluasi kapasitas fitosanitari, 
sebuah negara harus mengambil keputusan tentang model apa yang paling 
tepat untuk digunakan dinegaranya. 



131 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

4.8.1. Model 1: Bagian Perlindungan 
dan Karantina Tanaman atau 
Departemen di Kementerian 
Pertanian Berfungsi sebagai NPPO 

Model ini dapat dianggap sebagai model yang sangat terbatas fungsinya, 
mengingat saat ini lebih luas mandatnya NPPO, dan sehingga memungkinkan 
kurangnya mendapat prioritas dalam Departemen, yang memiliki banyak 
sub-Departemen sehingga berkemungkinan untuk bersaing dalam hal sumber 
daya yang terbatas yang dimilikinya. Fitur utama dari struktur ini adalah: 

1. ketergantungan pada sumber daya yang dialokasikan oleh Departemen/
Kementerian Pertanian

2. fleksibilitas yang terbatas dalam alokasi sumber daya dan untuk 
menghasilkan pendapatan secara independen 

3. penghasilan yang diperoleh seringnya dimasukkan ke Kas Nasional dan 
sukar untuk kembali ke NPPO dan digunakan untuk perbaikan fasilitas 

4. kesulitan dalam menggunakan dana yang tersedia untuk keadaan darurat, 
karena biaya ini tidak selalu dibuat dalam anggaran yang reguler 

5. persyaratan instrumen administratif untuk kolaborasi antara unit yang 
akan melaksanakan tindakan fitosanitari, seperti yang diuraikan oleh 
IPPC 

6. terkadang kurangnya personil yang kompeten dan ketergantungan yang 
berlebihan kepada instansi eksternal menjadikan pengaturan ini rentan 
terhadap respon yang tidak tepat waktu; tindakan yang dibenarkan secara 
ilmiah yang harus diterapkan juga dapat dikompromikan.

4.8.2. Model 2: Kementerian Pertanian 
Ditunjuk sebagai NPPO dalam 
Model Ini 

Kementerian Pertanian secara legal adalah NPPO. Di dalam legislasi nasional, 
berbagai unit atau departemen (misalnya karantina tumbuhan, perlindungan 
tanaman, lembaga penelitian pertanian dan diagnostik nasional ) diberikan 
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tanggung jawab masing-masing yang dapat memenuhi kewajiban nasional 
yang telah ditetapkan di bawah IPPC dalam berbagai tingkatan. Model 
seperti ini juga terbatas oleh adanya ketergantungan pada kebijakan dan 
alokasi sumber daya Kementerian. Fitur utama dari struktur ini adalah: 

1. kurangnya kemandirian dalam fungsi dan tingkat kerja sama di antara 
unit sangat terbatas sekali,

2. adanya persyaratan setidaknya sebagai instrumen administratif secara 
internal; misalnya dengan pembentukan badan manajemen dan 
koordinasi yang anggotanya diambil dari berbagai unit fungsional 
untuk mempromosikan fungsi dan tujuan yang akan dicapai bersama, 
mengidentifikasi prioritas dan merencanakan kegiatan sebagai pelaksanaan 
hal-hal yang telah ditetapkan oleh IPPC, 

3. kurang orientasinya dalam berbisnis (yaitu dukungan untuk sektor 
swasta, mendorong adanya telusuran kembali [traceability], akses pasar, 
program impor/ekspor dan fitosanitari dengan cara yang hemat biaya), 

4. persyaratan untuk tingkat kemandirian dalam pengambilan keputusan 
teknis bagi memastikan bahwa prinsip-prinsip IPPC tidak dilanggar, 

5. kerentanan terhadap perubahan politik dan intervensi luar,

6. kemampuan yang terbatas untuk mengalokasikan dana atau menarik 
sumber daya secara mandiri.

4.8.3. Model 3: NPPO dengan Beberapa 
Fungsi Kuncinya Didelegasikan 
kepada Pihak Ketiga 

Model ini dapat mewakili NPPO yang telah mapan yang memiliki kontrol 
atas otorisasi pihak ketiga, dengan keterlibatan aktif dan mengaudit pihak 
ketiga atau lembaga yang berkolaborasi. Ini mungkin dapat merupakan 
instansi pemerintah atau lembaga independen dengan kemampuan yang 
khusus, seperti surveilan hama-penyakit, perawatan dan diagnosis adalah 
contoh-contoh kegiatan yang mungkin dapat dikontrakkan keluar, tetapi 
NPPO tetap bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Fitur utama dari model 
ini adalah: 
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•	 pengaturan kontrak dan tanggung jawab yang mengikat secara 
hukum 

•	 pemantauan yang ketat dan efisien dari semua prosedur dan 
proses 

•	 menjalankan audit secara teratur untuk memastikan bahwa 
kepatuhan dengan IPPC dipertahankan 

•	 memiliki personil yang kompeten untuk melakukan 
pemantauan yang diperlukan untuk kepatuhan 

•	 kemampuan untuk mendanai operasi 

•	 biaya yang dikenakan dan diperoleh dipertahankan untuk 
perbaikan NPPO dan operasinya.

4.8.4. Model 4: Organisasi Semi-Otonom 
atau Otonom 

Ini adalah lembaga semi-otonom atau otonom dengan kompetensi dan 
kemampuan untuk memenuhi fungsi NPPO. Hal ini biasanya diawasi 
langsung oleh sebuah departemen atau pemerintah dan memiliki fitur berikut: 

1. mempunyai kebebasan untuk membangun visi, misi dan tugas-tugas 
inti

2. mempunyai fleksibilitas untuk menetapkan sistem dan kebijakan yang 
diperlukan bagi mengimplementasikan fungsinya secara efektif 

3. mempunyai anggaran mandiri 

4. kemampuan untuk menarik dana dari pemangku kepentingan 

5. mempunyai fleksibilitas dalam alokasi sumber daya 

6. mempunyai orientasi bisnis yang kuat 

7. kemampuan untuk menjalin hubungan dengan pemangku kepentingan 
dan penyedia pihak ketiga 
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8. mempunyai tanggung jawab atas etos kerja yang dianutnya 

9. akuntabilitas yang baik, dengan audit tingkat internasional, mempunyai 
tingkat pengakuan yang tinggi dan prosedur otorisasi yang baik 

10. biasanya bertanggung jawab untuk masalah perlindungan tanaman 
tambahan (misalnya yang berkaitan dengan pestisida, sertifikasi benih 
dan sumber daya genetik).

4.8.5. Model 5: Lembaga Terpadu 
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara telah memilih model yang 
terintegrasi, yang mengkonsolidasikan fungsi regulasi SPS mereka di bawah 
satu badan (yaitu, kesehatan tanaman, kesehatan hewan dan kompetensi 
keamanan pangan). Fitur utama dari struktur ini adalah: 

1. ketentuan administratif yang konsisten di seluruh badan fungsional 

2. dukungan teknis dan manajerial yang memadai untuk setiap unit 
fungsional 

3. badan payung yang bertanggung jawab untuk pengadaan dana dan 
pengaturan struktur biaya 

4. semua petugas dapat dilatih silang dalam tindakan SPS atau tetap sebagai 
spesialis di bidang mereka sendiri yang berkaitan dengan sanitari atau 
fitosanitari 

5. kerjasama yang lebih besar di antara sektor lembaga termasuk kontrol di 
perbatasan 

6. sebagai otoritas yang mapan untuk mengelola sektor yang berbeda 

7. komponen yang ada berbagi sumber daya dan bekerja sama menuju 
tujuan yang sama 

8. sistem terpadu untuk implementasi, monitoring dan review 

9. mengembangkan kerangka kerja sendiri untuk manajemen darurat/
krisis/manajemen serangan hama-penyakit mendadak 

10. dibutuhan kemauan politik yang kuat dan kemampuan koordinasi 

11. konsolidasi kerangka hukum yang mencakup tiga unit fungsional SPS (ini 
seringkali menimbulkan kesulitan karena keperluan di masing-masing 
disiplin ilmu tidak sering dibahas dengan tepat; lebih sesuai untuk setiap 
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unit memiliki undang-undang dengan badan payung sehingga dapat 
memberikan dukungan administratif yang diperlukan. Dalam beberapa 
kasus organisasi dapat dikonsolidasikan sebagai badan hukum, atau 
dalam struktur pemerintah dengan otonomi dan kebebasan kebijakan 
yang lebih besar) 

12. NPPO mungkin akan kehilangan kebebasannya dalam proses 
pengambilan keputusan 

13. memiliki risiko adanya kendala anggaran, yang cenderung akan 
mempengaruhi masalah kesehatan tanaman terlebih dahulu sebelum 
kesehatan hewan atau keamanan makanan 

14. visibilitas masalah kesehatan tanaman akan menjadi meningkat.

4.9. ELEMEN KEBERLANJUTAN
Peran NPPO dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional 
bergantung pada keberlanjutan program-programnya. Bagaimana untuk 
mempertahankan keberlanjutan badan ini harus dipertimbangkan dalam 
pendiriannya bagi memastikan bahwa fungsinya senantiasa efektif, dapat 
diprediksi dan dievaluasi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap 
keberlanjutan NPPO termasuk di antaranya: 

1. kebebasannya dari pengaruh politik 

2. anggaran nasional diterima secara reguler dan memadai untuk mendanai 
program fitosanitarinya 

3. jaminan adanya sumber dana untuk keadaan darurat dan krisis fitosanitari 

4. adanya akses untuk sumber daya yang minimum melalui pihak ketiga 
jika NPPO tidak memiliki sumber daya yang diperlukannya 

5. jumlah staf yang memadai dan terlatih sesuai dengan tingkat kompetensi 
yang diperlukan

6. pengembangan staf yang baik dan mempunyai cara-cara mempertahankan 
staf 

7. hubungan dengan pemangku kepentingan yang bermanfaat dan adanya 
program-program untuk penciptaan kesadaran masyarakat.
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4.10. KOMPETENSI DAN 
PEMANFAATAN SUMBER DAYA 
BERSAMA 

NPPO membutuhkan berbagai kompetensi dan keahlian khusus untuk 
melaksanakan fungsinya yang diperlukan. Sebagai contoh, staf dengan 
spesialisasi pada beberapa subjek diperlukan untuk diagnosis hama-penyakit, 
pengawasan, PRA, manajemen informasi, sertifikasi ekspor dan verifikasi 
impor. Disarankan bahwa masing-masing fungsi kunci (misalnya masalah 
sertifikasi fitosanitari) ditugaskan kepada bagian yang penting atau bagian 
khusus dalam NPPO dan bahwa NPPO memiliki kapasitas yang diperlukan 
untuk memenuhi ini. Sementara NPPO tidak diperlukan untuk memiliki 
semua kompetensi yang diperlukan, tetapi perlu juga untuk mempunyai akses 
kepada mereka ini. Hal ini dapat dilakukan melalui pelbagai jenis kolaborasi 
atau sistem otorisasi, di mana tanggung jawabnya selalu terletak pada 
NPPO. Penggunaan sistem persetujuan atau otorisasi harus didukung oleh 
mekanisme pemulihan/penarikan biaya yang dapat dipertimbangkan. Ketika 
mendirikan (dan mengoperasikan) NPPO, pihak kontraktor harus menyadari 
adanya badan nasional, regional dan internasional lain yang mungkin dapat 
memberikan sumber daya tambahan di luar NPPO. Lembaga nasional seperti 
universitas, lembaga penelitian yang relevan, organisasi perlindungan tanaman 
Regional (RPPOs), Pusat fitosanitari yang unggul di luar negara, perusahaan 
swasta dan organisasi internasional yang semuanya mewakili sumber daya 
yang diperlukan NPPO dapat disadap kepakarannya. 

Prasyarat untuk keberhasilan dalam berbagi sumber daya dapat meliputi hal-
hal berikut ini: 

1. NPPO atau pihak kontraktor harus membuat instrumen kolaborasi 
atau otorisasi (misalnya surat persetujuan, kontrak dan memorandum 
kesepahaman) dengan lembaga ini untuk memastikan bahwa NPPO 
akan mendapat informasi yang diperlukan pada waktu yang tepat 

2. Lembaga yang berkolaborasi atau penyedia layanan harus menyadari 
akan adanya kewajiban nasional yang harus dipenuhi di bawah Konvensi 
Internasional yang relevan 
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3. protokol, manual atau prosedur operasi standar harus dikembangkan 
dan disediakan untuk Lembaga yang berkolaborasi dengan dasarnya 
ISPM yang berkaitan dan mereka harus dilatih menggunakan standar 
yang relevan ini untuk memastikan bahwa integritas hasil kerja mereka 
tidak bisa diganggu gugat 

4. lembaga yang berkolaborasi yang bertindak atas nama NPPO harus 
disetujui, dipantau dan diaudit sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan 
oleh NPPO 

5. kinerja dan instrumen kolaborasi dan otorisasi harus ditinjau ulang dari 
waktu kewaktu, jika diperlukan.

4.11. MEMPOSISIKAN NPPO DALAM 
KONTEKS NASIONAL

Penandatangan kesepakatan perjanjian internasional, seperti IPPC dan 
perjanjian WTO SPS, memerlukan tanggapan secara nasional yang tepat 
dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. NPPO hanya 
dapat mencapai hal ini ketika dapat diakui dan mempunyai hubungan yang 
erat dan bermakna dengan para pemangku kepentingan. 

1. Lembaga/agensi perbatasan

Kantor-kantor Imigrasi, Bea Cukai, Pelabuhan, keamanan pangan dan 
lembaga kesehatan hewan atau otoritas lainnya yang bekerja di perbatasan 
negara harus mempunyai kerjasama di antara satu dengan lainnya secara 
produktif. Ketentuan untuk kontrol perbatasan difasilitasi sebagian 
besar oleh otoritas lainnya yang beroperasi diperbatasan dan mereka 
harus memahami persyaratan fitosanitari yang disiapkan NPPO. Kartu 
imigrasi, yang kemungkinannya termasuk deklarasi artikel yang diatur 
NPPO, harus disepakati oleh semua lembaga regulator ini. Bea Cukai 
dan layanan pos ditempatkan secara tepat sebagai kantor untuk merujuk 
intersepsi bahan tanaman dan hama-penyakit perusak tanaman yang 
dilarang atau dengan memberitahu dan menyarankan NPPO mengenai 
masuknya artikel larangan yang dinyatakan dalam dokumen manifestasi 
dan membantu dalam penegakan peraturan fitosanitari.
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2. Kementerian 

Istilah “Kementerian” digunakan di sini dalam pengertian generik, 
diakui bahwa lembaga pemerintah dapat diberi nama berbeda-beda di 
beberapa negara, sementara semuanya melakukan fungsi yang sama. 
Juga diakui bahwa lembaga pemerintah di negara yang terpisah dapat 
mengelompokkan fungsi mereka secara berbeda.

Lingkungan: Kementerian yang bertanggung jawab terhadap lingkungan 
hidup dapat menjadi mitra penting ketika berhadapan dengan masalah 
seperti penggunaan pestisida untuk disinfestasi, strategi pemberantasan 
atau pengendalian hama penyakit, spesies asing invasif, penilaian 
dampak lingkungan dan mengamati pelaksanaan perjanjian lingkungan 
internasional (misalnya Montreal Protocol, CBD dan CITES).

Hukum: NPPO berkaitan dengan pelayanan yang bertanggung jawab 
untuk keadilan mengenai berlakunya atau amandemen undang-undang 
sehingga kerangka hukum yang sesuai dapat menyediakan kewenangan 
yang diperlukan untuk berfungsinya NPPO, di samping fungsi 
penuntutan jika diperlukan di bawah perundang-undangan.

Bisnis dan perdagangan: Kementerian ini bertanggung jawab untuk 
menetapkan persyaratan impor dan mengeluarkan lisensi impor (jika 
ada) dan harus mengetahui prosedur fitosanitari (misalnya analisa risiko 
jasad pengganggu tanaman), tindakan fitosanitari untuk sertifikasi ekspor 
dan kegiatan lainnya yang mempromosikan akses ke pasar eksternal.

Keuangan: Kementerian Keuangan harus memahami pentingnya fungsi 
NPPO dalam kaitannya dengan ketahanan pangan dan perlindungan 
sumber daya tanaman nasional serta lingkungan. Kesadaran semacam 
itu dapat menjadikan alasan untuk penyediaan dukungan pendanaan 
yang reguler dan dana tambahan ketika menjadi perlu untuk menangani 
keadaan yang darurat fitosanitari.

Hubungan luar negeri: pelayanan ini merupakan penghubung antara 
mitra dagang dan organisasi internasional seperti WTO, organisasi 
pangan dan pertanian PBB
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Pertanian, kehutanan dan pembangunan pedesaan: bekerja dengan 
kementrian ini untuk dapat menciptakan sinergi di departemen yang 
relevan dalam mendukung fungsi NPPO, karena NPPO juga memiliki 
tanggung jawab untuk perlindungan budidaya dan tanaman liar.

Pendidikan: Kementerian yang bertanggung jawab untuk pendidikan 
harus menyadari perlunya pelatihan yang tepat dan pengembangan 
sumber daya manusia dalam perlindungan tanaman.

Ilmu pengetahuan dan teknologi: pelayanan ini dapat menjadi mitra 
penting dalam penelitian fitosanitari dan pengembangan teknologi 
perlakuan fitosanitari.

Kesehatan dan keamanan pangan: pelayanan ini mungkin menjadi mitra 
dekat dalam upaya untuk mengatasi masalah pembuangan limbah yang 
aman dari kapal pesiar, kualitas makanan yang berhubungan dengan 
infestasi hama-penyakit dan regulasi pestisida.

Pariwisata: pelayanan ini dapat menginformasikan wisatawan tentang 
persyaratan NPPO mengenai membawa makanan atau tanaman dari 
luar ke dalam negeri.

Keamanan dan pertahanan: pelayanan ini dapat terlibat dalam menegakkan 
legislasi nasional yang berkaitan dengan kesehatan tumbuhan di 
perbatasan, membantu dalam kampanye pemberantasan dan kegiatan 
penegakan karantina domestik.

3. Sektor swasta dan konsumen 

Kelompok ini termasuk produsen, importir, eksportir, konsumen, 
pedagang dan prosesor yang merupakan klien kunci dan penerima 
manfaat dari NPPO dan mereka terlibat dalam produksi, pemasaran 
dan rantai konsumsi. Sangat penting bagi NPPO untuk membangun 
hubungan yang baik dengan kelompok ini. Manfaat membangun 
hubungan dengan “stakeholder” meliputi: 

a. peningkatan kepatuhan akan persyaratan yang diminta NPPO, 

b. kesadaran yang lebih besar dan pemahaman tentang pentingnya dan 
implikasi dari persyaratan yang diminta dan tindakan fitosanitari, 

c. penyediaan dana ke NPPO untuk pembayaran fasilitas dan layanan 
tertentu yang sangat penting untuk keberhasilan bisnisnya,
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d. membangun lobi yang kuat untuk perbaikan NPPO, 

e. deteksi dini hama-penyakit baru atau wabah hama-penyakit dan 
tindakan tepat waktu oleh NPPO untuk mengubah status hama-
penyakit 

f. kontribusi yang berharga dalam diskusi-diskusi tentang tindakan 
SPS yang baru, ISPM, masalah yang baru muncul dan perubahan 
dalam peraturan yang dapat mempengaruhi swasta dan sektor 
masyarakat sipil.

Produsen dapat membantu NPPO melalui: 

•	 memenuhi aturan SPS dengan ketat dan tepat 

•	 melakukan surveilans hama-penyakit sewaktu diperlukan 

•	 pencatatan dan pelaporan secara cepat jika mendeteksi hama-
penyakit baru 

•	 meningkatkan pengetahuan mereka tentang hama-penyakit 
tanaman atau tumbuhan yang tidak dibudidayakan.

Eksportir dan importir dapat membantu NPPO melalui: 

•	 mematuhi aturan dan persyaratan impor/ekspor dengan tepat 
untuk inspeksi, verifikasi dan sertifikasi 

•	 selalu waspada dan cepat dalam melaporkan masalah hama-
penyakit yang baru ditemukan atau adanya masalah hama-
penyakit dilapangan 

•	 menyediakan informasi tentang persyaratan fitosanitari dari 
negara impor

•	 memberikan komentar jika menerima pemberitahuan 
ketidakpatuhan atau membantu NPPO dalam menyelidiki 
pemberitahuan ini 

•	 meningkatkan pengetahuan mereka tentang regulasi ekspor-
impor.
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Konsumen dapat membantu NPPO melalui: 

•	 secara aman dapat mengisolasi komoditas yang dicemari dengan 
hama penyakit 

•	 segera melaporkan kepada NPPO tentang komoditas yang 
tercemar hama-penyakit, termasuk nama komoditas, di mana 
ia dibeli, tanggal pembelian, tanggal pengamatan hama dan 
kondisi penyimpanan, jika diperlukan 

•	 jika perlu diminta berpartisipasi dalam proyek surveilans hama-
penyakit melalui partisipasi masyarakat

•	 pencatatan yang tepat dan melaporkan deteksi hama baru 
dengan segera.

Lembaga-lembaga 
Lembaga atau agensi-agensi yang terkait dapat memberikan layanan kepada 
NPPO. Mereka termasuk universitas, pusat penelitian, perusahaan disinfestasi 
dan disinfeksi dan laboratorium diagnostik. Manfaat membangun hubungan 
kerja yang baik dengan para pemangku kepentingan ini adalah sebagai 
berikut.

Universitas: 

1. akses ke subjek spesialis 

2. penelitian yang berkaitan dengan kesehatan tanaman 

3. dimasukkannya modul fitosanitari yang sesuai dengan program S1 dan 
S2 

4. pelatihan staf NPPO dalam topik yang relevan 

5. program penelitian bersama dengan biaya bersama 

6. pengawasan dan pengembangan data-sheet hama-penyakit dan 
database.

Perusahaan fumigasi dan disinfeksi: 

•	 perlakuan yang efektif dan sesuai bagi bahan tanaman yang dilarang, 
disinfestation/disinfeksi bahan tanaman larangan dalam situasi tanggap 
darurat.
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Lembaga diagnostik: 

1. menyediakan diagnosa hama-penyakit dan menyediakan data untuk Pest 
Data Sheets (PDS).

2. melatih staf NPPO dalam pengenalan dan identifikasi hama-penyakit.

4.12. MEKANISME PENDANAAN 
NPPO

Mekanisme pendanaan NPPO sebagian besar didasarkan pada pengaturan 
kelembagaan dan tingkat otonominya. NPPO yang paling efisien dan 
efektif ketika mereka memiliki dana yang memadai dan senantiasa stabil 
dana yang dimilikinya. Perundang-undangan nasional dapat memberikan 
panduan mengenai masalah ini. NPPO di banyak negara didanai oleh alokasi 
pemerintah dan pendapatan yang terkumpul. Bab ini hanya menjelaskan 
tentang sumber dana utama.

4.12.1. Anggaran Pemerintah 
Ketika NPPO hanya bergantung pada pendanaan dari pemerintah, mereka 
kemungkinannya akan bersaing dengan lembaga nasional lainnya. Karena 
prioritas pemerintah terkadang berubah, realokasi dana mungkin memiliki 
efek negatif pada program yang dimiliki NPPO. Selanjutnya, alokasi dapat 
berubah dari tahun ke tahun dan ini akan mempengaruhi kemampuan NPPO 
untuk mencapai tujuan strategisnya. Pendanaan pemerintah biasanya terkait 
dengan rencana kerja yang disetujui dan ini dapat membatasi fleksibilitasnya 
untuk mengalokasikan dana darurat. Jumlah staf juga dapat dibatasi oleh 
persetujuan dan alokasi kebijakan pemerintah.

4.12.2. Pendapatan dari Pengguna 
Pendapatan yang diperoleh dari pengguna, jika diperbolehkan, memungkinkan 
NPPO untuk mengenakan biaya layanan perlindungan tanaman secara penuh 
atau sebagian. Ini termasuk antara lain menerbitkan sertifikat fitosanitari, 
melakukan inspeksi dan melakukan PRA. Sebuah sistem yang mengenakan 
biaya bagi layanan yang diberikan dapat mendukung peningkatan layanan 
fitosanitari secara terus-menerus. Di banyak negara, bagaimanapun, biaya dan 
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pendapatan dari pengguna akan langsung disimpan di Kas Pemerintah dan 
prioritas pemerintah yang akan menentukan bagian apa, jika ada, dialokasikan 
untuk perbaikan fitosanitari. Tampaknya telah menjadi tren yang berkembang 
di pelbagai negara di mana sebagian atau semua biaya yang diperoleh dan 
terkumpul dari pengguna akan ditransfer ke kas NPPO. Dalam kasus seperti 
ini adalah penting untuk mempertahankan anggaran yang terpisah bagi 
pembangunan staf. Ini untuk menghindari ketergantungan pada biaya yang 
diperoleh dari pengguna. 

Biaya pengguna harus: 

1. adil, seragam dan berhubungan erat dengan biaya pelayanan yang 
diberikannya 

2. wajar dan tidak menjadi penghalang/hambatan untuk perdagangan 
impor dan ekspor 

3. memperhatikan implikasi sosial dan pembangunannya, misalnya 
pemantauan daerah bebas hama mungkin merupakan bagian penting 
dari rencana pembangunan nasional yang dipromosikan oleh pemerintah 
sehingga biaya pemantauan tidak dibebankan kepada pengguna jasa

4. ditinjau secara berkala 

5. diterapkan untuk kegiatan lembur (layanan lembur yang dapat diganti) 
dan dirasionalisasikan berdasarkan biaya dan waktu yang diperlukan 
untuk menyediakan layanan ini.

4.12.3. Kontingensi dan Dana Darurat 
Lainnya 

NPPO membutuhkan akses ke sumber daya keuangan yang di luar kebiasaan 
sehingga dapat merespon keadaan darurat fitosanitari dengan cepat dan 
tepat. Hal ini mencakup penahanan/penyetopan dari menyebarnya hama-
penyakit atau pemberantasan hama-penyakit karantina yang baru masuk atau 
wabah hama-penyakit lainnya, dan memberikan kompensasi kepada petani 
yang lahan pertaniannya mungkin dikarantina atau yang tanamannya harus 
dihancurkan. Dalam situasi yang ideal, NPPO akan memiliki dana kontingensi 
yang disediakan oleh pemerintah dan hibah dari pihak industri. Tanpa dana 
darurat, NPPO mungkin tidak dapat merespon penyebaran hama-penyakit 
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karantina secara cepat, sehingga membuat pemberantasan sulit atau tidak 
mungkin dilakukan. Konsekuensi yang serius jika NPPO tidak mempunyai 
dana untuk keadaan darurat akan mencakup yang berikut ini:

1. kerusakan yang signifikan terhadap tanaman dan ancaman terhadap 
ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan lingkungan 

2. hilangnya pasar domestik dan peningkatan biaya pengelolaan hama 

3. hilangnya pasar eksternal/luar negri dan valuta asing karena pembatasan 
karantina 

4. kemungkinan pengangguran dan dislokasi sosial karena berkurangnya 
produksi tanaman, penutupan pabrik pengolahan dan penghentian 
kegiatan ekspor.

4.12.4. Hibah, Bantuan dan Kontribusi 
Lain

NPPO melalui alokasi khusus atau luar biasa dari kas umum negara dapat 
melaksanakan investasi yang signifikan untuk perbaikan layanan dan 
infrastruktur, dengan pendanaan dan kemitraan bersama-sama sektor swasta 
dan sumbangan dari organisasi internasional atau daerah. Pinjaman investasi 
dan hibah dapat diperoleh oleh pemerintah atau secara otonom oleh NPPO 
dari lembaga donor atau pinjaman.

4.12.5. Mendapatkan Dana 
NPPO perlu memiliki kemampuan yang baik untuk mengakses sumber daya 
keuangan bagi memastikan keberlanjutannya. NPPO dengan tujuan yang 
jelas dan independen cenderung lebih mampu menarik pendanaan eksternal. 
Alokasi dana pemerintah dipengaruhi oleh prioritasnya dan tingkat kesadaran 
akan fungsinya. Layanan fitosanitari dalam hal kaitannya dengan ketahanan 
pangan nasional, akses pasar dan perlindungan serta peningkatan sumber 
daya tanaman terkadang tidak dipahami dengan baik oleh pemerintah. 
NPPO harus diposisikan dengan benar dalam daftar prioritas dalam rangka 
untuk mengamankan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu perlu untuk 
mendidik semua pemangku kepentingan, termasuk politisi dan konsumen, 
tentang berikut: 
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1. kewajiban negara yang spesifik dan fungsi/tugas pihak negara 
penandatangan (kontraktor), seperti yang telah diuraikan oleh IPPC 

2. biaya dan manfaat dari pelaksanaan fungsi ini 

3. nilai konsainmen yang ditolak dan pendapatan yang hilang karena 
prosedur sertifikasi yang tidak memadai 

4. masalah dalam mengakses atau mempertahankan pasar ekspor karena 
kurangnya kredibilitas dalam sertifikasi ekspor atau dalam membangun 
kesepakatan persetujuan kesetaraan sebagai alternatif tindakan SPS 

5. implikasi dan konsekuensi dari masuk dan menyebarnya hama-penyakit 
karantina terhadap perekonomian nasional, ketahanan pangan dan 
lingkungan, dan potensi dampak pemusnahan hama-penyakit yang tidak 
berhasil terhadap kehidupan masyarakat.

4.13. PELAYANAN OLEH PIHAK 
KETIGA

Oleh karena adanya berbagai kegiatan yang diperlukan dalam penerapan 
tindakan fitosanitari yang konsisten dengan IPPC, banyak NPPO 
menggunakan jasa pihak ketiga untuk mendukung mereka atau untuk 
melakukan fungsi dan tugas tertentu atas nama mereka. Misalnya: 

1. laboratorium dengan kompetensi tertentu dapat disetujui dan diberi 
wewenang oleh NPPO untuk melakukan tes dan diagnosa hama-penyakit 
bagi mendukung sertifikasi bahan tanaman dan bahan-bahan lain yang 
telah diatur dalam undang-undang karantina 

2. perusahaan yang disetujui dapat melakukan disinfeksi atau disinfestasi 
bahan tanaman dan bahan asal tanaman yang diatur dalam undang-
undang, misalnya bahan kemasan kayu

3. universitas dan lembaga penelitian dapat melakukan surveilans sesuai 
dengan ISPMs, dan membuat laporan hasil surveinya yang dapat 
digunakan oleh NPPO 

4. lembaga atau individu dapat menyediakan informasi dan fase penilaian 
PRAs secara eksternal, sedangkan NPPO mengawasi fase manajemen 
dalam PRA dan menentukan pilihan tindakan sanitari apa yang akan 
direkomendasikan dan dilaksanakan (Lihat ISPM 2, 2007; ISPM 11, 
2013; ISPM 21, 2004). 
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Meskipun demikian, NPPO masih bertanggung jawab secara hukum atas 
semua tindakan yang dilakukan secara internal atau oleh pihak ketiga. 
NPPO yang bertanggung jawab dengan meminta layanan dari pihak ketiga 
bila diperlukan melalui kesepakatan atau perjanjian secara formal sehingga 
dapat meminta pihak ketiga untuk bertanggung jawab akan hasil laporannya. 
Beberapa bentuk perjanjian dapat dipersiapkan dengan berbagai macam 
pertimbangan hukumnya. Penting bagi NPPO untuk tetap mempertahankan 
fungsi pengawasan, akuntabilitas, keandalan dan kemandiriannya.

4.13.1. Prosedur Persetujuan 
Dalam konteks manual ini, persetujuan (atau otorisasi) oleh NPPO memastikan 
bahwa penyedia layanan potensial atau kolaborator harus memiliki kapasitas 
dan kemampuan yang diperlukan dan tidak memiliki konflik kepentingan 
dalam menyediakan layanan tertentu. Proses persetujuan ini melibatkan 
beberapa langkah: 

1. mengidentifikasi penyedia layanan yang berpotensi (misalnya 
laboratorium, perusahaan, lembaga atau individu) 

2. menentukan persyaratan persetujuan oleh NPPO 

3. melakukan monitoring, penilaian dan audit untuk memastikan kepatuhan 
dengan persyaratan yang telah ditetapkan bersama 

4. hibah status persetujuan untuk waktu yang telah ditentukan setelah 
tingkat kepatuhan yang diperlukan telah disetujui 

5. monitor, audit dan meninjau prosedur untuk sertifikasi ulang.

4.13.2. Instrumen Keterlibatan 
NPPO akan membuat perjanjian resmi untuk memastikan bahwa penyedia 
layanan dan kolaborator bertanggung jawab dan bisa dituntut secara hukum. 
NPPO kemungkinan besar akan memerlukan bantuan hukum untuk 
mengembangkan ini. Beberapa instrumen penting yang tersedia untuk NPPO 
tercantum di bawah ini. 

Surat perjanjian - surat perjanjian adalah pernyataan resmi yang menetapkan 
ketentuan hubungan kerja yang melibatkan individu atau organisasi. Hal ini 
dapat digunakan untuk menentukan kesepakatan antara NPPO dan pihak 
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ketiga. Sebuah perjanjian tertulis membantu untuk melindungi hak hukum 
NPPO dengan rincian tersendiri dan peranan pihak ketiga.

NPPO dapat menggunakan surat persetujuan ini untuk memulai negosiasi 
atau memulai kontrak bisnis yang lebih formal.

Kontrak - sebuah kontrak mendefinisikan hubungan antara dua atau lebih 
orang atau organisasi di mana ada janji untuk melakukan sesuatu dan sebagai 
imbalan atas manfaat berharga yang dikenal sebagai insentif. Ini memiliki 
istilah khusus dan, dalam beberapa kasus, kontrak dapat terdiri dari beberapa 
dokumen, termasuk surat, perintah, penawaran dan kontra-menawarkan.

Memorandum perjanjian - Memorandum perjanjian (MOA) (juga disebut 
sebagai Memorandum persepahaman atau perjanjian kerjasama) adalah 
dokumen yang ditulis antara pihak (internal atau eksternal) untuk 
memformalkan kerjasama mereka pada sebuah proyek atau digunakan 
untuk memenuhi tujuan. Ini berfungsi sebagai pemahaman tertulis tentang 
perjanjian. MOA dapat digunakan untuk memformalkan hubungan antara 
lembaga dan pemerintah pusat atau negara bagian/propinsi, organisasi dan 
individu. Selain meletakkan aturan dasar, hal ini dapat digunakan untuk 
menguraikan istilah yang mengatur kerja dua entitas pada proyek tertentu, 
atau sebagai kemitraan umum. Ini akan mendaftar tanggung jawab yang 
disepakati mitra dan manfaat kepada masing-masing pihak. Perjanjian ini 
biasanya berisi istilah yang mengikat yang membuat kemitraan unit kohesif 
dan mungkin ada kewajiban untuk menyediakan dana.

Tanggung jawab untuk penegakan hukum dapat ditugaskan ke pengadilan, 
Menteri Pertanian, kepala NPPO atau Inspektur Fitosanitari sendiri. 
Kerangka hukum yang akan dibuat harus jelas mendefinisikan penegakan dan 
mekanisme pelaksanaannya untuk memastikan bahwa undang-undang sedang 
diterapkan setelah diberlakukannya. Tanpa ketentuan untuk penegakan 
hukum, suatu negara akan terpapar pada risiko fitosanitari yang tidak perlu 
dan kasus ketidakpatuhan terhadap persyaratan impor dapat menyebabkan 
masuknya hama.
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4.14. KETENTUAN HUKUM UNTUK 
PENEGAKAN PERATURAN 
NASIONAL

Inspektur NPPO

Peran dan wewenang Inspektur NPPO (atau personil yang kompeten 
secara teknis lainnya yang bertindak di bawah otoritas NPPO) harus dibuat 
dengan sangat jelas dan dengan ketentuan yang memadai bagi mereka untuk 
melaksanakan tugasnya secara efektif. Inspektur perbatasan sangat penting 
karena mereka adalah garis depan pertahanan fitosanitari. Inspektur NPPO 
memiliki kewenangan sebagai berikut (Vapnek dan Manzella, 2007): 

1. meneliti tanaman dan produk tanaman di gudang, sarana transportasi 
dan industri lokal serta tanah yang digunakan sebagai lahan produksi, 
pelbagai jenis bangunan terlepas dari jenis manajemen bangunan ini, 
musim panen dan keadaan lain 

2. mengambil sampel tanaman dan produk tanaman, media tumbuh, benih 
dan bahan perbanyakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

3. menugaskan orang untuk melakukan penghancuran/pemusnahan 
tanaman dan produk tanaman, perlakuan pengobatan dengan pestisida 
yang relevan dan disinfeksi tanaman, produk tanaman dan tempat atau 
alat transportasi jika dipenuhi dengan hama karantina 

4. menetapkan penggunaan perangkat tertentu dan metode untuk 
penghancuran tanaman yang terinfeksi atau produk tanaman 

5. melarang penanaman benih tertentu, penanaman dan budidaya 
tanaman, penggunaan tanah yang terkontaminasi dengan hama-
penyakit, penggunaan bibit atau bahan propagasi yang telah terinfeksi, 
dan transportasi dan penjualan tanaman atau produk tanaman yang 
terinfeksi 

6. melarang atau menentukan pembatasan mengenai impor, ekspor 
dan sirkulasi tanaman dan produk tanaman di dalam negri jika telah 
ditetapkan adanya ketidakpatuhan dengan persyaratan telah ditentukan.
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Bea Cukai dan Imigrasi 

Layanan Bea Cukai adalah mitra dekatnya NPPO dalam penegakan peraturan 
fitosanitari. Bea Cukai memberikan petugasnya otoritas dan tanggung jawab 
untuk bertindak dalam menegakkan perundang-undangan yang terkait secara 
nasional. Petugas bea cukai memiliki kewenangan sebagai berikut: 

1. menyarankan dan memberitahu NPPO adanya tanaman dan produk 
tanaman serta bahan-bahan tanaman lainnya yang diatur yang tercantum 
dalam manifestasi atau dinyatakan/dideklarasikan oleh importir 

2. menghapus segel atau perangkat keselamatan lain yang melekat pada 
kontainer atau konsainmen yang dikenal membawa tanaman dan produk 
tanaman di hadapan inspektur fitosanitari.

3. mendeteksi dan merujuk produk tanaman dan tanaman ke NPPO

4. menyimpan produk tanaman dan tanaman untuk pemeriksaan 
fitosanitari dan tindakan lebih lanjut dengan tidak adanya staf NPPO

5. membantu inspektur fitosanitari dalam pencarian dan prosedur 
perampasan, jika sesuai dan memungkinkan

6. memantau formulir pemberitahuan bea cukai yang terkait dengan impor 
bahan-bahan tanaman yang diatur karantina, termasuk tanaman dan 
produk tanaman.

Demikian pula, layanan imigrasi dapat membantu NPPO dengan:

1. memasukkan pada formulir imigrasi bahan-bahan yang diatur karantina 
yang harus dideklarasikan

2. mengkategorikan atau mengarahkan penumpang yang membawa bahan-
bahan yang diatur karantina ke area yang sesuai untuk diperiksa

3. mengajukan pertanyaan kepada penumpang sehubungan dengan barang-
barang yang dibawa masuk ke negara itu

4. menilai (melalui isian formulir imigrasi) penumpang mana yang mungkin 
dapat menimbulkan bahaya fitosanitari.

Lain-lainnya

Undang-undang fitosanitari nasional seharusnya memberikan tugas kepada 
pejabat pemerintah dan warga sipil untuk melaporkan adanya deteksi hama-
penyakit yang baru.
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Kelompok-kelompok ini meliputi:

1. petugas perlindungan tanaman

2. petugas penyuluhan

3. petani

4. kelompok industri

5. konsumen

6. peneliti

7. layanan pos dan kurir

8. institusi militer (tentang pergerakan dari bahan-bahan yang diatur 
karantina yang mampu membawa hama-penyakit)

9. personel yang terlibat dalam perdagangan melalui internet.

4.14.1. Sumber daya untuk penegakan
Legislasi mungkin sulit untuk diterapkan atau ditegakkan karena kurangnya 
sumber daya atau karena kegagalan mengantisipasi secara pragmatis 
rincian penerapan hukum, seperti cara-cara penegakan hukum dan biaya 
implementasinya. Banyak contoh mengenai undang-undang yang telah 
disusun dengan baik tetapi diberlakukan tanpa perhatian yang memadai 
sebelumnya dengan melihat tingkat perkembangan suatu negara dan 
keberadaan sumber dayanya dan sebagai akibatnya, terbukti sulit untuk 
diimplementasikan (Vapnek dan Manzella, 2007). Sumber daya harus 
mempertimbangkan ketersediaan:

1. Adanya sarana dan perlengkapan/fasilitas pendukung yang memadai 
untuk melakukan aktivitas fitosanitari (misalnya inspeksi, penahanan, 
pengumpulan sampel dan pengiriman ke laboratorium) 

2. pemeriksaan yang memadai dan sesuai serta memiliki logistik tempat 
penahanan yang sesuai 

3. jumlah personil yang dibutuhkan cukup terlatih 

4. adanya pendanaan yang cukup untuk tindakan fitosanitari

5. adanya alat transportasi yang memadai untuk pergerakan inspektur ke 
tempat pemeriksaan
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6. adanya prosedur untuk mendokumentasi dan data yang cukup mengenai 
hama-penyakit

7. memiliki sistim informasi dan manajemennya

8. pengaturan kolaboratif dengan institusi atau agensi yang relevan lainnya 
untuk mendukung keamanan fitosanitari nasional

9. mempunyai aturan bahwa polisi dan departemen pemerintah yang 
lainnya, atas permintaan NPPO, harus memberikan bantuan untuk 
memastikan penerapan persyaratan regulasi secara baik.

4.14.2. Pelanggaran dan hukuman
Pelanggaran harus didefinisikan, bersama dengan hukumannya yang mungkin 
dikenakan dan prosedur yang mungkin akan diterapkan setelah pelanggaran 
dilakukan. Ini adalah keputusan kebijakan dimana beberapa kegiatan dianggap 
sebagai pelanggaran perdata atau pelanggaran pidana menurut hukum.

Beberapa pelanggaran umum yang termasuk kedalam pelanggaran undang-
undang fitosanitari adalah sebagai berikut:

1. mengimpor atau mengekspor tanaman atau produk tanaman tanpa 
dokumentasi yang sesuai atau melalui pelabuhan masuk yang tidak 
disetujui

2. mengimpor atau mengekspor bahan selundupan

3. menghalangi atau mencegah seorang inspektur melakukan kerja-kerja 
yang sesuai dengan fungsi resminya atau gagal mematuhi instruksi 
inspektur

4. gagal melakukan tindakan sanitari yang telah ditentukan oleh NPPO 
untuk membendung atau membasmi hama-penyakit karantina

5. secara sadar atau sembrono memberikan informasi-informasi palsu 
kepada perwakilan NPPO

6. membuka segel pada wadah yang tertutup yang mengandung tumbuhan, 
produk tumbuhan atau barang karantina lainnya, kecuali dilakukan 
dihadapan seorang inspektur

7. dengan sengaja telah menyebabkan masuknya atau menyebarnya hama-
penyakit yang merugikan
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8. gagal menjaga keamanan fitosanitari dari barang kiriman setelah 
penerbitan sertifikat fitosanitari

9. secara illegal telah mengimpor tanaman, produk tanaman dan bahan-
bahan karantina

10. secara melawan hukum telah menggunakan tanaman impor, produk 
tanaman dan barang karantina untuk tujuan lain dari yang telah 
dinyatakan sewaktu diimpor.

Peraturan fitosanitari memberikan kewenangan kepada inspektur NPPO (atau 
mereka yang berwenang untuk bertindak atas nama NPPO) untuk, misalnya 
menyita, menghancurkan atau mengirim kembali bahan tanaman yang diatur 
dan dilarang atau dianggap tidak memenuhi persyaratan fitosanitari negara 
pengimpor. Beberapa dari tindakan yang disebutkan di atas mungkin sudah 
merupakan pelanggaran menurut hukum pidana umum di negara dan tidak 
perlu ditetapkan lagi di undang-undang fitosanitari.

Mengenai hukuman, mungkin ada hukuman khusus yang harus didaftar 
untuk beberapa pelanggaran tertentu kedalam undang-undang. Hukuman 
harus cukup serius yang tujuannya bertindak sebagai pencegah, tapi jangan 
sampai tidak proporsional dengan pelanggaran yang dilakukannya. Hukuman 
harus dikaitkan dengan sifat dari pelanggaran dan besarnya. Seorang hakim 
bisa memaksakan untuk penyitaan properti/bangunan dan kekayaan, denda 
atau penjara, atau semuanya. Dalam beberapa kasus, denda yang lebih tinggi 
dikenakan untuk pelanggar yang telah berulang kali melakukannya.

Untuk mencegah hukuman menjadi usang dan tidak mencukupi dari waktu 
ke waktu dan untuk mempertahankan efek jeranya, berbagai hukuman (bukan 
hukuman khusus) dapat dicantumkan dan pengadilan diberi kekuasaan untuk 
memilih penalti mana yang sesuai dalam kisaran penalty yang sudah terdaftar. 
Denda juga dapat dikaitkan dengan tingkat inflasi. Untuk pelanggaran 
kecil, seperti yang dilakukan oleh pelancong/wisatawan yang gagal untuk 
menyatakan/mendeklarasikan tanaman atau produk tanaman saat memasuki 
negara, inspektur dapat memberlakukan sistem penalti yang tetap dan segera 
atau “denda di tempat”.

Hukuman administratif merupakan mekanisme penegakan hukum alternatif 
yang layak dan lebih hemat biaya, tepat waktu serta lebih praktis daripada 
hukuman pidana. Dalam sanksi administratif, kekuasaan untuk menjatuhkan 
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hukuman berada pada badan administratif, bukan badan peradilan. Ini berarti 
bagian dari cabang eksekutif pemerintah atau NPPO akan memiliki kekuatan 
untuk menghukum jenis pelanggaran fitosanitari tertentu. Hukuman 
administratif dijatuhkan di luar proses peradilan, yaitu tanpa campur 
tangan pengadilan mana pun. Dimana skema hukuman administratif akan 
digunakan, hukum harus menyediakan sarana pengajuan ke pengadilan oleh 
orang-orang yang dirugikan oleh keputusan administratif tersebut (Vapnek 
dan Manzella, 2007). Di bawah sistem sanksi administratif (didefinisikan 
dalam undang-undang fitosanitari nasional), NPPO dapat, dengan prosedur 
yang ditetapkan, mengambil tindakan berikut:

1. memberlakukan denda

2. memerintahkan agar barang larangan diatur untuk diekspor kembali

3. menghancurkan barang larangan

4. memerintahkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan (atau biaya 
yang ditanggung) oleh pelanggar

5. mencabut lisensi atau izin untuk mengimpor setelah melakukan 
pelanggaran berulang.

4.14.3. Litigasi dan Ganti Rugi
Legislasi fitosanitari secara rutin memuat ketentuan untuk mengatasi 
kewajiban hukum dan ganti rugi. Sebagai contoh, inspektur atau pejabat 
tidak bertanggung jawab atas apa pun yang dilakukan dengan itikad baik 
dalam menjalankan fungsinya berdasarkan hukum. Demikian pula, tidak 
ada kewajiban yang mengikat dengan terjadinya kerusakan pada tanaman 
atau produk tanaman yang diimpor yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan, atau untuk pemusnahan bahan tanaman dimana 
pemerintah memiliki alasan yang sah untuk mengambil tindakan fitosanitari.

Sebagian besar undang-undang fitosanitari mengizinkan pemilik tanah, 
importir, dan individu untuk mengajukan banding terhadap keputusan yang 
dibuat oleh inspektur untuk dimusnahkan, dibuang atau merawat tanaman, 
produk tanaman atau bahan-bahan karantina lainnya, dengan mengikuti 
prosedur banding yang telah diatur dalam peraturan.

Pelanggaran yang dapat dilakukan oleh inspektur atau perwakilan NPPO 
lainnya termasuk:
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1. merampas tanaman atau produk tanaman dengan alasan apapun selain 
dari kemungkinan bahan tanaman ini cenderung akan menyebarkan 
hama-penyakit (ini untuk mencegah korupsi)

2. mengungkapkan/memberitahu kepada orang lain informasi yang 
diperoleh dalam menjalankan fungsi resmi di bawah hukum secara 
langsung atau tidak langsung, 

3. meminta atau mengambil pembayaran pribadi atau hadiah lain, atau 
mangkir dari melakukan tindakan resmi karena alasan yang tidak masuk 
akal.

4.14.4. Ketidakpatuhan
IPPC membuat ketentuan bagi pihak kontraktor untuk melaporkan kasus 
yang signifikan dari ketidakpatuhan kiriman bahan tanaman dengan 
persyaratan fitosanitari impor dan untuk mengambil tindakan darurat bila 
diperlukan. Contoh seperti ini termasuk kegagalan memenuhi persyaratan 
fitosanitari impor, terdeteksinya hama yang diatur karantina dan kegagalan 
untuk mematuhi persyaratan dokumenter. Contoh dari ketidakpatuhan ini 
akan menempatkan negara pengimpor atau negara transit menjadi berisiko. 
Prosedur penegakan kepatuhan fitosanitari membutuhkan staf yang handal 
dan memadai, tepat pelaporan, dan sistim komunikasi dan dokumentasi yang 
efisien.

4.14.5. Kesadaran Publik
Program kesadaran publik diperlukan untuk menginformasikan dan 
memberi pengetahuan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya 
tentang peraturan fitosanitari nasional dan pentingnya melindungi sumber 
daya tanaman nasional, ketahanan pangan dan akses pasar. Ini juga akan 
membantu untuk mendapatkan kerja sama masyarakat dengan dukungan 
untuk melaksanakan hukum dan peraturan fitosanitari.

Program kesadaran publik harus mempromosikan pengetahuan dan 
pemahaman tentang tugas pengendalian fitosanitari antara kementerian/
pemerintah, lembaga dan kelompok swasta. 
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Komponen program kesadaran publik yang disarankan dapat meliputi:

1. sistem komunikasi (internal dan/atau eksternal) dengan kepakaran dan 
jaringan yang sesuai

2. strategi komunikasi yang mencakup berbagai media; misalnya televisi, 
radio, aplikasi media sosial, koran, buku saku, brosur dan kursus

3. titik fokus media dan sistem manajemen media untuk memastikan 
konsistensi dalam kualitas dan sifat informasi yang dipertukarkan antara 
NPPO, pers dan klien lainnya.

4.15. MONITORING, REVIEW DAN 
EVALUASI

Mekanisme untuk mengevaluasi NPPO biasanya merupakan proses yang 
terstruktur dan berkelanjutan yang dirancang untuk menentukan sejauh 
mana NPPO dapat memenuhi kewajibannya secara nasional, regional dan 
internasional. Jika dikembangkan dengan tepat, mekanisme review membantu 
NPPO untuk memperbaiki prosedur dan kebijakan-kebijakannya.

Area khusus dari NPPO yang perlu untuk dievaluasi meliputi:

1. tingkat kolaborasi antar fungsional unit

2. mana-mana kekurangan dalam tingkat kemampuan NPPO untuk 
melaksanakan mandatnya

3. ketersediaan sumber daya dan kemampuan NPPO untuk menarik 
sumber daya

4. kinerja staf NPPO di berbagai tingkatan operasi

5. kerangka legislatif untuk menangani masalah waktu ini dan yang akan 
muncul

6. tingkat kepuasan pemangku kepentingan

7. kesesuaian kebijakan yang terkait dengan mandat NPPO 

8. efektivitas pengaturan kelembagaan untuk mendukung masalah 
prosedural

9. tingkat kemandirian dan kredibilitas NPPO dalam menangani hal-hal 
teknis dengan klien dan mitra dagangnya.
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Dibentuk satu kelompok tim pengevaluasi yang terdiri dari para ahli (internal 
atau eksternal atau swasta) yang bisa mengevaluasi NPPO secara obyektif 
terhadap mandatnya. Dengan cara ini akan mendukung transparansi dan 
memberikan dasar yang diinginkan untuk perbaikan organisasi. Sebuah 
mekanisme evaluasi dapat mencakup pemantauan yang berkelanjutan dan 
juga evaluasi secara berkala.

Sangat disarankan agar pembuat kontrak/NPPO melakukan evaluasi terhadap 
fungsinya, seperti misalnya menggunakan alat Evaluasi Kapasitas Fitosanitari, 
untuk memahami konteks secara nasional di mana NPPO beroperasi dan 
untuk mendeteksi kesenjangan yang ada, memprioritaskan kegiatan dan 
sumber daya dan perencanaan masa depan aktivitas yang akan dilakukan 
(untuk informasi lebih lanjut lihat www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/phytosanitary-capacityevaluation/).



BAB 5. 
PANDUAN DALAM  
MEMBERIKAN SERVIS 
DIAGNOSTIK FITOSANITARI

Sekretariat Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (IPPC), di bawah 
pengawasan Komite Pengembangan Kapasitas IPPC, telah mengembangkan 
serangkaian sumber daya teknis untuk mendukung keperluan dan implementasi 
IPPC di tingkat nasional. Sumber daya ini dimaksudkan untuk memberikan 
informasi dan pilihan yang mendukung pelaksanaan hak-hak sebagai negara 
anggota, tanggung jawab dan kewajibannya di bawah IPPC.

Dalam Bab ini akan di terangkan tentang informasi yang diperlukan untuk 
mendukung pendirian, pengoperasian dan pemeliharaan laboratorium 
diagnostik dan layanan untuk mendukung sistem fitosanitari nasional.

5.1. MENGAPA PANDUAN UNTUK 
LABORATORIUM DIAGNOSTIK?

Sistem fitosanitari adalah sangat penting untuk mencegah masuk dan 
menyebarnya hama-penyakit tanaman. IPPC adalah perjanjian hukum 
internasional yang menjadi dasar dari tindakan fitosanitari. IPPC telah 
diadopsi dan ditandatangani oleh 182 negara kontrak, yang saling bekerja sama 
untuk menjaga keamanan pangan, melindungi lingkungan dan memfasilitasi 
perdagangan internasional.

IPPC telah mengadopsi Standar Internasional untuk Tindakan Fitosanitari 
(ISPM) yang metetapkan persyaratan-persyaratan untuk berbagai jenis 
Tindakan Fitosanitari. ISPM ini memberikan dasar bagi negara anggota untuk 
memberlakukan tindakan kesehatan tanaman yang dapat memiliki jangkauan 
konsekuensi yang sangat jauh, dan mereka ini diakui oleh Perjanjian Organisasi 
Perdagangan Dunia tentang Tindakan Sanitari dan Fitosanitari (WTO-SPS). 
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Menurut teks yang ada pada Konvensi, langkah-langkah kesehatan tanaman 
hanya bisa dibenarkan jika disajikan dengan risiko yang dilakukan secara 
ilmiah, teknis dan konsisten. Agar secara teknis dapat dibenarkan, maka 
banyak dari prosedur fitosanitari dan sistem yang dibutuhkan di bawah IPPC 
mengandalkan keakuratan diagnostik. Oleh karena itu, layanan diagnostik 
sangat penting untuk pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab di bawah 
IPPC, serta di bawah Perjanjian WTO-SPS.

Tanggung jawab dan kewajiban NPPO yang mengandalkan diagnostik 
meliputi (Gambar 5.1.):

1. analisa risiko hama-penyakit/OPT (IPPC Pasal IV.2 (f ); ISPM 2 dan 
11), karena diagnosis OPT dapat memberikan informasi penting bagi 
mengklarifikasi risiko OPT mana yang perlu dianalisa

2. pembuatan tindakan fitosanitari yang sesuai untuk impor (Pasal VII; 
ISPM 20), karena tindakan ini harus didasarkan pada analisa risiko OPT, 
yang harus didukung oleh diagnostik

3. verifikasi impor (Pasal VII; ISPM 20) dan inspeksi (Pasal VII; ISPM 
20) serta pemberitahuan/notifikasi ketidakpatuhan (Pasal VII; ISPM 
13), karena diagnostik sangat penting untuk memastikan identitas yang 
akurat dari OPT yang terdeteksi (intercepted)

4. surveilans (Pasal VII.2 (j); ISPM 6), karena diagnostik memberikan 
informasi penting tentang organisme yang dikoleksi melalui survei 
khusus/spesifik, guna memberikan informasi yang akurat tentang status 
hama-penyakit (Pasal VII.2 (j); ISPM 8), yang akan berkontribusi pada 
tindakan regulator seperti misalnya pencantuman OPT pada daftar OPT 
yang diatur/dikontrol (ISPM 19) dan pelaporan hama-penyakit (ISPM 
17).

Jadi, diagnostik sangat penting untuk tindakan fitosanitari berbasis ilmu 
pengetahuan. Informasi OPT yang tepat membutuhkan diagnosis identitas 
OPT; kemampuan untuk menawarkan layanan diagnostik secara akurat dan 
tepat waktu dan untuk melaporkan hasil diagnosisnya adalah sangat penting 
untuk dilakukan bagi berfungsinya organisasi perlindungan tanaman nasional 
(NPPO) dan juga berkaitan dengan implementasi IPPC. Sementara banyak 
NPPO berusaha untuk mengoperasikan laboratorium diagnostik sendiri, 
yang lain melakukan pendelegasian ke institusi di luar NPPO untuk beberapa 
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pekerjaan yang dibutuhkan. Panduan ini membahas tentang persyaratan fisik, 
keuangan dan personalia dari NPPO yang harus dimiliki untuk memenuhi 
kewajiban mereka dan juga memberikan saran-saran untuk bagaimana NPPO 
ini dapat melakukan berbagai kegiatannya secara efisien dan maksimal.

136 
 

      

5.2. CARA MENGGUNAKAN PANDUAN DALAM BAB INI 

Panduan ini ditujukan untuk manajer program teknikal didalam NPPO dalam rangka membangun dan 

mempertahankan sistem laboratorium diagnostik secara fungsional. Oleh sebab beberapa 

pertimbangan operasional dan fungsional yang akan mendukung terselenggaranya penyediaan 

layanan diagnostik, maka sebagai konsekuensinya laboratorium harus disatukan disatu tempat. Ini 

termasuk mendirikan laboratorium diagnostik dan beberapa pedoman tentang jenis kebijakan dan 

prosedur yang perlu ada, berdasarkan pengalaman dari laboratorium di tempat lain yang telah mapan. 

Panduan yang ada dalam Bab ini isinya telah dihimpun dari informasi dan pengalaman yang 

Gambar 5.1.  Pelbagai program fitosanitari dimana informasi dan pakar 
diagnostik dapat berkontribusi



160 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

5.2. CARA MENGGUNAKAN 
PANDUAN DALAM BAB INI

Panduan ini ditujukan untuk manajer program teknikal di dalam NPPO 
dalam rangka membangun dan mempertahankan sistem laboratorium 
diagnostik secara fungsional. Oleh sebab beberapa pertimbangan operasional 
dan fungsional yang akan mendukung terselenggaranya penyediaan layanan 
diagnostik, maka sebagai konsekuensinya laboratorium harus disatukan disatu 
tempat. Ini termasuk mendirikan laboratorium diagnostik dan beberapa 
pedoman tentang jenis kebijakan dan prosedur yang perlu ada, berdasarkan 
pengalaman dari laboratorium di tempat lain yang telah mapan. Panduan 
yang ada dalam Bab ini isinya telah dihimpun dari informasi dan pengalaman 
yang disediakan oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan negara, dengan 
masukan dari Komisi Pengembangan Kapasitas IPPC dan Sekretariat IPPC. 
Namun karena masing-masing laboratorium dan layanan harus dirancang 
dengan tujuan khusus dan konteksnya, pembaca harus menggunakan 
panduan ini sebagai sumber informasi yang umum saja. 

Panduan ini mencakup pekerjaan kantor laboratorium yang menyediakan 
layanan diagnostik untuk beberapa prosedur yang ada dalam NPPO seperti 
pengawasan, analisa risiko hama-penyakit, sertifikasi ekspor dan verifikasi 
impor. Beberapa laboratorium diagnostik NPPO dapat melayani pelbagai 
fungsi. Misalnya, kebijakan nasional mungkin menunjuk sebuah laboratorium 
diagnostik yang diberi mandat untuk diagnosa fitosanitari secara resmi yang 
diperlukan untuk melayani kelengkapan peraturan selain layanan diagnostik 
untuk tujuan lainnya, seperti program domestik yang mungkin termasuk 
di dalamnya layanan langsung bagi produsen dan pelanggan lainnya yang 
membutuhkan sertifikasi mengenai status hama-penyakit. Selanjutnya, 
dalam suatu negara mungkin ada laboratorium lain yang tidak memberikan 
diagnosa untuk kepentingan fitosanitari, tetapi menawarkan fungsi diagnostik 
lainnya, misalnya yang terkait penelitian, pendidikan dan layanan langsung 
bagi produsen. Bab ini tidak mencakup otorisasi laboratorium bagi pelayanan 
NPPO.

Mengenai prosedur diagnostik dan metode khusus yang dibahas, yang dibahas 
dalam bab ini tidak dimaksudkan menjadi lengkap atau preskriptif. Pembaca 
harus perlu diingatkan bahwa kemungkinannya ada metode relevan lainnya 
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yang dapat digunakan yang tidak ada dalam buku ini. Namun, terlepas dari 
metode yang dipilih, staf diagnostik harus mengikuti dan menggunakan 
“praktik-praktik terbaik” yang relevan dan diperlukan untuk mencapai hasil 
yang diinginkan.

Perhatikan bahwa panduan dalam buku ini tidak:

1. membahas secara detil tentang opsi untuk otorisasi atau pengawasan 
laboratorium eksternal atau penyeliaan/supervisi penyedia pelayanan - 
ISPM IPPC tentang topik ini masih sedang dikembangkan

2. memberikan panduan rinci tentang penggunaan teknik diagnostik yang 
spesifik

3. memberikan panduan preskriptif tentang cara-cara diagnosa yang harus 
dilakukan atau kualitas prosedur manajemen yang digunakan.

Dalam kasus di mana informasi teknis diberikan, ini merupakan ilustrasi 
dari prosedur fungsional yang telah digunakan di tempat lain, tetapi tidak 
seharusnya ditafsirkan sebagai satu-satunya prosedur yang benar untuk 
digunakan di sesuatu laboratorium atau bahkan negara.

Struktur panduan
Panduan ini disusun dalam dua bagian utama yang berurusan dengan 
menyiapkan dan mengelola laboratorium diagnostik dan alur kerja sampel. 
Bagian yang pertama membahas dasar operasional dari laboratorium dan 
infrastruktur keras serta lunak yang dibutuhkan untuk memberikan layanan 
diagnostik. Bagian kedua membahas tahapan yang akan dilalui sebuah sampel 
serta progresnya melalui proses diagnostik, dari awal penerimaan sampel 
hingga nasib akhir dari sampel itu sendiri. Di bagian ketiga, panduan ini 
juga menyarankan sumber-sumber informasi dan keahlian/kepakaran yang 
mungkin diinginkan oleh NPPO untuk dapat digunakan.

1 ISPM 5 (Glosari istilah fitosanitari) berisi definisi “resmi”, yang mencakup 
kegiatan apa organisasi perlindungan tanaman nasional (NPPO) dapat 
melakukan untuk mengatasi semua komponen sistem fitosanitari dari pihak 
yang mengadakan kontrak di bawah tanggung jawab dan kewenangannya 
sendiri.
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Resmi adalah: didirikan, disahkan atau dilakukan oleh organisasi perlindungan 
tanaman nasional (ISPM 5).

Dalam banyak kesempatan istilah “akreditasi” telah banyak digunakan dan 
dibahas dalam kerangka IPPC, bagi merujuk pada otorisasi badan selain 
NPPO untuk melakukan tindakan fitosanitari atas nama NPPO tetapi 
tanggung jawabnya masih tetap berada di bawah NPPO.

Diskusi ini telah sampai pada kesimpulan bahwa NPPO tidak berhak secara 
hukum bertindak sebagai badan akreditasi di tingkat nasional dan bahasa yang 
dipilih harus mengikuti terminologi yang digunakan dalam definisi “resmi”: 
menggunakan “otorisasi badan selain NPPO untuk melakukan tindakan 
fitosanitari atas nama NPPO ”.

Bab 5.3. menjelaskan perlunya dasar operasional yang kuat untuk memberikan 
layanan diagnostik, termasuk staf dan keterampilan yang diperlukan serta 
rencana bisnis praktis yang akan mengamankan masa depan laboratorium. 
Infrastruktur keras (Bab 5.4.) tidak hanya mencakup macamnya fasilitas dan 
perlengkapan yang dibutuhkan, baik di dalam laboratorium NPPO atau di 
pemasok luar, tetapi juga prinsip kerja yang aman serta cara-cara pembuangan 
limbah karantina. Infrastruktur lunak (Bab 5.5.) termasuk sistem mutu dan 
strukturnya yang terdiri dari sistim manajemen mutu dan tanggungjawab 
manajemen yang meliputi kebijakan dan sasaran mutu, manual (SOP) 
tentang mutu, peran anggota perwakilan dalam sistim kualitas dan evaluasi 
manajemen. Bab 5.6. menjelaskan mengenai sumberdaya yang ada dan 
pengelolaannya dan mencakupi SDM, prasarana, akomodasi dan lingkungan 
sekitar, serta mengenai cara-cara pengukuran dan pemantauan, kepuasan 
pelanggan, pemantauan dan pengukuran hasil/produk serta pengendalian 
hasil yang tidak sesuai. Peningkatan dan perbaikan kualitas mutu (Bab 5.7.) 
dilakukan dengan melaksanakan tindakan korektip dan tindakan pencegahan. 
Untuk membangun laboratorium diagnostik diperlukan persyaratan teknis 
(Bab 5.8.) yang meliputi di antaranya personel, bangunan laboratorium 
dan kondisi lingkungannya, peralatan dan pelacakan hasil pengukuran 
dan penanganan bahan-bahan tes. Bab 5.9. menerangkan perlunya NPPO 
mempunya sistim manajemen informasi laboratorium yang meliputi antara 
lain kebutuhan sistem dan alat untuk mengelola informasi laboratorium. Bab 
5.10 mencerminkan alur kerja dimana banyak dari sampel yang akan diterima 
oleh laboratorium akan bergerak dari satu tahapan ke tahapan berikutnya 
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(Gambar 5.2.). Proses dimulai dengan kedatangan sampel, bersama dengan 
informasi tentang di mana sampel itu diperoleh. Kemudian sampel perlu 
didaftarkan dan diperiksa untuk menentukan apa yang harus dilakukan 
dengannya.

140 
 

 

Bab 5.11. menyediakan pengantar bagaimana caranya untuk membuat foto-foto yang bermanfaat dari 

spesimen, yang merupakan elemen penting dalam diagnosa jarak jauh (Bab 6.).  

5.3 - LABORATORIUM DIAGNOSTIK 

NPPO, seperti yang dipersyaratkan oleh ISPM 27 (Protokol Diagnostik untuk Hama yang Diatur 

Karantina), bertanggung jawab "melakukan" atau "memberikan kebenaran" layanan identifikasi hama-

penyakit tanaman yang mendukung surveilans nasional atau survei hama-penyakit tanaman. Dalam 

memenuhi kewajiban ini berbagai model operasi dapat dilaksanakan, dari layanan secara “in-house” 

Gambar 5.2  Cara kerja laboratorium diagnostik dapat dibagi menjadi dua 
area: masukkan dan hasil

Bab 5.11. menyediakan pengantar bagaimana caranya untuk membuat foto-
foto yang bermanfaat dari spesimen, yang merupakan elemen penting dalam 
diagnosa jarak jauh (Bab 6.). 
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5.3. LABORATORIUM DIAGNOSTIK
NPPO, seperti yang dipersyaratkan oleh ISPM 27 (Protokol Diagnostik 
untuk Hama yang Diatur Karantina), bertanggung jawab “melakukan” atau 
“memberikan kebenaran” layanan identifikasi hama-penyakit tanaman yang 
mendukung surveilans nasional atau survei hama-penyakit tanaman. Dalam 
memenuhi kewajiban ini berbagai model operasi dapat dilaksanakan, dari 
layanan secara “in-house” hingga “out-sourcing” kepada instansi independen 
yang diberi wewenang, dan dapat juga dengan melakukan kombinasi antara 
model-model yang operasional ini.

Panduan ini menerangkan jenis-jenis kemampuan yang dapat memungkinkan 
untuk mengidentifikasi semua hama-penyakit seolah-olah ini adalah 
kemampuan yang dimiliki dalam satu NPPO. Diakui bahwa model-model 
yang menyajikan kemampuan yang ideal ini dan bahwa adanya kerjasama 
dan koordinasi yang tidak terbatas dari sumber daya teknis di antara NPPO, 
khususnya dalam organisasi perlindungan tanaman regional (RPPO), adalah 
kegiatan yang sangat diperlukan dan merupakan semangat inti dari Konvensi.

Meskipun dokumen ini membicarakan “Bagaimana memberi panduan secara 
teknis” untuk identifikasi hama-penyakit, penting juga untuk mengenali 
latar belakang operasional yang memungkinkan adanya kemampuan teknis. 
Ditetapkan dalam bagian-bagian selanjutnya adalah beberapa pertimbangan 
operasional yang harus diberi prioritas tinggi dalam membangun, 
mengoperasikan dan memelihara kemampuan teknis dalam identifikasi 
hama-penyakit. NPPO tidak akan efektif jika mengabaikan cara-cara operasi 
yang benar dan hanya memberi penekanan pada bagaimana cara memperoleh 
keterampilan teknis dan infrastruktur.

5.3.1. Dasar Operasional Diagnostik
NPPO harus selalu mengupayakan yang terbaik dalam memberikan pelayanan 
diagnostik. Oleh karena itu perlu untuk mengidentifikasi dan memberikan 
prioritas kepada program dan kegiatan yang akan dilaksanakannya, dan 
memastikan bahwa sumber daya yang cukup memadai tersedia. NPPO 
membutuhkan pendanaan yang stabil dan memadai. Dalam banyak kasus, 
ketentuan anggaran pemerintah telah menjadikan dana pada NPPO tidak 
mencukupi dan dapat berubah dari tahun ke tahun dengan adanya perubahan 
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prioritas pada pemerintah. NPPO harus memastikan bahwa kerangka kerjanya 
secara hukum dapat membuat ketentuan yang memadai dan jika diperlukan 
dapat mengenakan biaya untuk setiap layanan yang diberikannya. NPPO 
juga harus mampu dan bisa menegosiasi dan mengatur di mana sebagian atau 
semua biaya yang dikenakan dan diperoleh dapat ditahan dan digunakan 
untuk operasi dan perbaikan NPPO.

Perlu dicatat bahwa NPPO tidak diwajibkan untuk memiliki semua 
kompetensi dan fasilitas yang dibutuhkan, tetapi tentunya harus memiliki 
akses ke semuanya ini. Lembaga yang bekerja sama dan penyedia layanan 
harus diidentifikasi untuk semua program fitosanitari, termasuk surveilans, 
diagnostik, perawatan (treatment) dan regulasi impor. Pelayanan luar dapat 
dilibatkan melalui kolaborasi atau sistem otorisasi, di mana layanan disediakan 
tetapi tanggung jawab akhir tetap pada NPPO.

1. Pertimbangan Jangka Panjang (untuk keberlanjutan)

Peran laboratorium fitosanitari NPPO dalam memberikan kontribusi 
untuk pembangunan nasional bergantung kepada keberlanjutan 
layanannya. Layanan yang berkelanjutan oleh karena itu harus 
dipertimbangkan dalam pembentukan NPPO untuk memastikan bahwa 
layanan itu berfungsi secara efektif dan bisa diprediksi. NPPO harus 
memastikan bahwa laboratorium diagnostik fitosanitari memiliki kondisi 
yang berkontribusi terhadap keberlanjutannya untuk mendukung 
berbagai program fitosanitari dari NPPO yang mengandalkan layanannya. 
Syaratnya yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. jumlah staf yang memadai dan terlatih secara tepat dengan tingkat 
kompetensi yang dibutuhkan

b. pengembangan dan retensi staf yang baik

c. akses ke sumber daya dan sumber pendanaan yang aman

d. sumber daya untuk menangani keadaan darurat dan krisis fitosanitari

e. akses ke pakar-pakar tambahan melalui pihak ketiga (nasional atau 
internasional) jika laboratorium yang melakukannya tidak memiliki 
kepakaran ini.

Di banyak negara, layanan diagnostik disediakan kepada pengguna tanpa 
dipungut biaya. Namun demikian, NPPO harus memastikan bahwa 
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sumber daya yang diperlukan sudah diperhitungkan dalam anggarannya 
bagi memastikan penyediaan layanan jangka panjang tetap berkualitas dan 
dapat dipertanggung jawabkan seperti yang diharapkan penggunanya.

2. Kompetensi dan sumber daya bersama

Untuk menyediakan berbagai layanan yang telah ditentukan melalui 
pemilihan prioritas secara nasional, laboratorium diagnostik fitosanitari 
memerlukan staf dengan pelbagai kompetensi dan keterampilan 
khusus. Sebagai contoh, subjek spesialis mungkin diperlukan untuk 
melakukan diagnosa hama-penyakit secara rutin atau khusus dalam 
bidang entomologi, patologi tumbuhan, nematologi, ilmu gulma dan 
yang lainnya. Meskipun NPPO tidak wajib memiliki semua kompetensi 
yang dibutuhkan, tetapi perlu juga untuk memiliki akses ke sana. Ini 
bisa dilaksanakan melalui kolaborasi atau sistem autorisasi, tetapi 
tanggung jawab tetap terletak pada NPPO. Penggunaan sistem autorisasi 
harus didukung oleh satu mekanisme mengenai pemulihan biaya 
(cost-recovery). Saat membangun (dan mengoperasikan) laboratorium 
diagnostik fitosanitari, pihak kontraktor (NPPO) harus mengetahui 
badan-badan nasional, regional dan internasional yang mungkin bisa 
membantu menyediakan sumber daya tambahan di luar NPPO. Institusi 
nasional seperti universitas, lembaga penelitian yang relevan, organisasi 
regional (mis. RPPOs), pusat-pusat fitosanitari, perusahaan swasta dan 
organisasi internasional semuanya adalah mewakili sumber daya yang 
dapat dimanfaatkan. Prasyarat agar berbagi sumber daya dapat berhasil 
dilaksanakan adalah yang mencakup berikut ini.

3. NPPO atau pihak kontraktor harus membangun instrumen kolaborasi 
(mis. otorisasi, surat perjanjian, kontrak, nota kesepahaman) dengan 
lembaga dan penyedia layanan yang akan bekerja sama untuk memastikan 
laboratoriumnya dapat dilayani tepat waktu.

4. Lembaga dan penyedia layanan yang bekerja sama harus dibekali 
pengetahuan akan kewajibannya secara nasional yang harus dipenuhi 
berdasarkan artikel-artikel peraturan konvensi internasional yang 
relevan.

5. Protokol, manual atau SOP harus disusun untuk institusi yang 
berkolaborasi dan mereka harus dilatih tentang hal ini untuk memastikan 
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bahwa integritas hasil-hasil yang dikeluarkan mereka tidak dapat 
dikompromikan.

6. Lembaga kolaborasi yang bertindak atas nama NPPO harus disahkan, 
dipantau, diaudit dan bertanggung jawab atas persyaratan yang telah 
disetujui dan ditetapkan oleh NPPO.

7. Hasil-hasil yang dikeluarkan dan instrumen kolaborasi perlu untuk 
senantiasa dievaluasi, jika perlu.

5.3.2. Rencana Strategis
Sebuah rencana strategis menetapkan dimana sebuah organisasi akan 
membahas jangka menengah hingga jangka panjangnya, bagaimana cara dan 
perkembangannya untuk sampai ke sana dan bagaimana ia akan tahu apakah ia 
sampai kesana. Proses perencanaan memberikan kesempatan untuk mitra dan 
staf untuk membangun dengan bahasa yang sama dan untuk terlibat langsung 
dalam pekerjaan NPPO bagi mencapainya tujuannya. Rencana tersebut akan 
mencakup pernyataan visi dan misi yang jelas, tujuan strategis dan tata-kerja 
organisasi, serta rencana program kerja secara terperinci.

Tujuan strategis NPPO harus ditetapkan untuk waktu tertentu (misalnya 
lima tahun) dan dipandu oleh keinginan untuk memenuhi mandatnya, 
sebagaimana didefinisikan oleh IPPC. ISPM memberikan dasar untuk 
penerapan tindakan fitosanitari yang sesuai.

Dalam konteks pembangunan nasional, tujuan NPPO secara luas mungkin 
sebagai berikut:

1. untuk melindungi sumber daya tanaman nasional dengan menerapkan 
langkah-langkah fitosanitari yang sesuai sewaktu impor

2. untuk memfasilitasi akses pasar dan perdagangan internasional yang 
aman pada tanaman dan produk tanaman dengan menggunakan sistem 
sertifikasi ekspor yang kokoh

3. untuk mengurangi ancaman terhadap ketahanan pangan nasional dan 
lingkungan hidup dengan melindungi sumber daya tanaman.

Setiap tujuan strategis harus didukung dengan aktivitas yang hasilnya dapat 
diukur dan dapat dicapai. Mencapai tujuan strategis sangat bergantung 
pada sumber daya yang tersedia dan dukungan dari semua pemangku 
kepentingan.
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Penyediaan laboratorium layanan diagnostik fitosanitari harus tercermin 
dalam rencana strategis NPPO dan oleh karena itu penting bagi staf dari 
layanan tersebut terlibat sejak tahap awal pengembangan rencana strategisnya. 
Laboratorium diagnostik fitosanitari itu sendiri dapat membuat rencana 
strategisnya sendiri. Rencana ini, bagaimanapun, seharusnya sejalan dan sesuai 
dengan kerangka strategis yang dikembangkan oleh NPPO. Dalam semua 
rencana strategis perhatian khusus harus diberikan untuk menangani masalah 
operasional, seperti memiliki kebijakan yang baik tentang penempatan staf 
(jumlah, kompetensi dan spesialisasi yang diperlukan staf, ditambah perhatian 
pada pelatihan dan gaji yang kompetitif ) serta ketentuan operasional sumber 
daya yang diperlukan secara tepat waktu untuk laboratorium melakukan 
pengujian yang diperlukan ke tingkat kepercayaan yang dibutuhkan.

1. Mekanisme pendanaan

Mekanisme pendanaan operasi laboratorium diagnostik fitosanitari 
sebagian besar tergantung pada pengaturan kelembagaan di mana NPPO 
berada dan tingkat otonominya. Laboratorium diagnostik fitosanitari 
adalah yang paling efisien dan efektif bila memiliki pendanaan yang cukup 
dan stabil. NPPO di banyak negara didanai oleh alokasi pemerintah dan 
pengumpulan dana dari servis yang diberikan. Bagian ini menjelaskan 
sumber dana utama.

a. Anggaran pemerintah

Ketika NPPO hanya bergantung pada pendanaan pemerintah, mereka 
mungkin bersaing dengan institusi nasional lainnya. Karena prioritas 
pemerintah terkadang berubah, realokasi dana dapat berdampak 
negatif pada Program NPPO termasuk pengoperasian laboratorium 
diagnostik fitosanitari. Selanjutnya, alokasi dapat berubah dari 
tahun ke tahun dan ini akan mempengaruhi kemampuan NPPO 
untuk melaksanakan dan mencapai tujuan strategisnya. Pendanaan 
pemerintah biasanya terkait untuk rencana kerja yang disetujui dan 
dapat membatasi fleksibilitas untuk mengalokasikan dana darurat. 
Jumlah staf juga mungkin dibatasi oleh kebijakan persetujuan 
pemerintah dan alokasi.

b. Biaya pengguna

Biaya yang diperoleh dari pengguna dengan menambah pekerjaannya, 
memungkinkan NPPO dan laboratorium diagnostik fitosanitari 
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untuk memperoleh biaya layanan baik secara penuh atau sebagian. 
Sistim pemulihan biaya (cost recovery) dapat mendukung peningkatan 
fasilitas dan pelayanan fitosanitari yang berkelanjutan. Di banyak 
negara, biaya yang diperoleh dari pengguna akan langsung masuk 
kepada perbendaharaan pemerintah dan prioritas pemerintah akan 
menentukan apa porsi, jika ada, yang akan dialokasikan ke NPPO 
untuk meningkatkan layanannya. Tampaknya ada kecenderungan 
yang berkembang di mana sebagian atau seluruh biaya pengguna 
dikumpulkan dan ditransfer ke NPPO. Dalam kasus-kasus ini 
penting untuk diperhatikan bahwa dana yang tersedia akan 
dialokasikan untuk menutupi kekurangan jumlah pegawai dan 
sumber daya operasional dari laboratorium.

Biaya pengguna harus:

•	 adil, seragam dan berhubungan erat dengan biaya pelayanan

•	 masuk akal dan tidak menjadi penghalang untuk perdagangan 
baik impor dan ekspor

•	 dievaluasi secara berkala.

c. Dana Kontinjensi dan Dana Keadaan Darurat lainnya

NPPO membutuhkan akses sumber daya keuangan yang luar biasa 
sehingga dapat merespons keadaan darurat fitosanitari. Ini termasuk 
penyediaan layanan diagnostik untuk memenuhi permintaan yang 
meningkat selama pemusnahan atau pemberantasan hama-penyakit 
karantina yang masuk atau adanya wabah hama-penyakit lainnya. 
Dalam situasi yang ideal, NPPO akan memiliki rencana darurat 
yang memperhitungkan akan adanya dukungan diagnostik hama-
penyakit yang dibutuhkan dan dana yang disediakan oleh pemerintah 
dan donasi dari pihak industri. Tanpa adanya dana darurat, NPPO 
mungkin tidak bisa menanggulangi penyebaran hama-penyakit 
karantina, dan dengan demikian membuat pemberantasan sulit atau 
tidak mungkin dilakukan.

d. Hibah, bantuan dan kontribusi lainnya

NPPO dapat memperoleh dana investasi yang signifikan untuk 
peningkatan layanan dan infrastruktur dari alokasi dana luar biasa 
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atau dana khusus dari kementrian keuangan, pendanaan bersama 
dan kemitraan bersama dengan sektor swasta dan donasi atau 
dukungan dana dari organisasi internasional atau regional. Pinjaman 
untuk investasi dan hibah mungkin diperoleh oleh pemerintah atau 
otonom NPPO dari negara maju atau pinjaman institusi dalam kasus 
di mana target yang jelas dapat dipenuhi yang akan menghasilkan 
manfaat yang signifikan bagi negara. 

e. Mengamankan dana

NPPO harus memiliki kemampuan yang baik untuk mengakses 
sumber daya keuangan bagi memastikan keberlanjutannya. Alokasi 
pendanaan dari pemerintah sangat dipengaruhi oleh prioritasnya 
secara nasional. NPPO harus diposisikan secara benar dalam daftar 
prioritas ini agar pendanaan yang memadai senantiasa ada dan 
aman. Karena itu perlu mendidik semua pemangku kepentingan, 
termasuk politisi dan konsumen, tentang peran layanan diagnostik 
seperti berikut:

•	 kewajiban secara nasional dan fungsi tertentu dari pihak yang 
mengadakan kontrak, sebagaimana diuraikan oleh IPPC

•	 biaya dan keuntungan dalam melakukan fungsi ini

•	 masalah dalam mengakses atau mempertahankan pasar ekspor 
karena kurangnya kredibilitas dalam sertifikasi ekspor atau 
dalam membangun pengakuan akan perjanjian kesetaraan 
sebagai alternatif sanitari dan tindakan fitosanitari

•	 implikasi dan konsekuensi dari masuknya hama-penyakit 
karantina terhadap ekonomi nasional, ketahanan pangan dan 
lingkungan, dan potensi dampak pemusnahan hama yang tidak 
berhasil terhadap mata pencaharian penduduk.

Sebagai akibatnya, laboratorium diagnostik, yang didukung oleh NPPO-
nya, harus mengartikulasikan dan mengadvokasi akan pentingnya 
memiliki tingkat sumber daya yang dapat diterima berdasarkan 
kepentingan layanannya. Advokasi oleh NPPO harus sudah tercermin 
dalam rencana strateginya bagi memperkuat kemampuannya untuk 
mendapatkan dana dan sumber daya yang diperlukan untuk memberikan 
pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan utamanya.
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2. Dukungan hukum

Pekerjaan NPPO harus beroperasi dari dasar hukum yang telah ada dan 
difahami sepenuhnya tentang kemungkinan implikasi yang akan terjadi 
terhadap informasi yang dikeluarkannya ke domain publik. Keadaan ini 
benar-benar dapat terjadi sewaktu identifikasi hama-penyakit tanaman, 
dimana kesimpulan yang dicapai pada identitas atau deteksi hama-
penyakit dapat membawa konsekuensi perdagangan yang substansial 
dan kerugian keuangan terkait yang akan timbul di sektor komersial 
yang terkena dampak. Dengan demikian, NPPO harus memiliki akses 
untuk mendapatkan saran dan bantuan hukum ke pakar-pakar hukum, 
baik melalui staf yang ada secara internal, atau melalui pengaturan pihak 
ketiga.

a. Sumber daya manusia

Para pegawai NPPO adalah sumber daya utamanya dan telah 
diakui akan adanya kekurangan pegawai yang terampil di seluruh 
dunia. Sumber daya manusia dengan demikian merupakan elemen 
kunci, bekerjasama dengan pihak manajemen berupaya untuk 
dapat memberikan kesempatan yang efektif bagi pelatihan stafnya, 
pengembangannya secara profesional dan perencanaan suksesi.

b. Peran dan tanggung jawab staf laboratorium

Bagian ini menjelaskan keterampilan umum yang mempunyai 
peranan penting untuk pengoperasian laboratorium diagnostik. 
Jumlah staf di masing-masing peran akan tergantung pada 
permintaan untuk layanan diagnostik secara keseluruhan. Selain 
kendala keuangan, kapasitas sumber daya manusia dan tingkat 
spesialisasi di antara staf sangat ditentukan oleh asal, keanekaragaman 
dan volume sampel yang akan diproses, waktu penyelesaian yang 
diharapkan untuk setiap sampel dan kebutuhan secara mendadak 
untuk meningkatkan kapasitas guna mendukung peristiwa kritis 
seperti respons terhadap masuk dan menyerangnya suatu hama-
penyakit.

c. Dukungan teknis

Staf dukungan teknis akan terlibat dalam berbagai kegiatan berbasis 
laboratorium.
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Daerah tanggung jawab utamanya meliputi:

•	 menerima sampel dan memasukkan sampel ke database (dapat 
juga dilakukan oleh staf administrasi)

•	 menyiapkan dan memproses sampel untuk identifikasi

•	 membuang sampel atau menyiapkan spesimen untuk 
dimasukkan dalam koleksi referensi

•	 mengambil image/foto dari spesimen untuk dimasukkan 
kedalam perpustakaan foto

•	 identifikasi awal dari hama-penyakit

•	 memelihara koleksi referensi dan foto.

3. Pakar diagnostik

Pakar diagnostik akan memberikan diagnosis dan layanan nasihat untuk 
hama dan penyakit eksotik dan yang baru muncul yang mempengaruhi 
tanaman atau lingkungan darat dalam surveilans, investigasi, identifikasi 
diperbatasan dan pasca-perbatasan serta dikarantina pasca masuk.

Area tanggung jawab utamanya meliputi:

a. identifikasi spesimen yang akurat

b. analisa secara ilmiah, pelaporan dan saran melalui pemeriksaan data 
secara kritis, interpretasi hasil, dan analisa tren dan implikasinya

c. nasihat tentang standar diagnostik nasional

d. manajemen proyek

e. persiapan gambar/foto untuk perpustakaan gambar/foto.

4. Manajemen fasilitas dan administrasi pendukung layanan

Sifat teknis layanan diagnostik hama-penyakit tanaman membutuhkan 
manajemen fasilitas dan dukungan administratif yang sempurna, 
terutama di bidang peralatan, fasilitas dan perawatan. Memiliki staf 
yang memiliki keterampilan untuk memelihara peralatan dan mengatur 
kontrak untuk perbaikan alat-alat adalah sangat penting untuk 
pengoperasian laboratorium sehari-hari. Memiliki pemahaman tentang 
biaya yang terkait dengan penyusutan dan penggantian peralatan dan 
fasilitas juga penting. Menyusun biaya tersebut ke dalam rencana bisnis 
adalah bagian penting dari operasi NPPO.
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Area yang menjadi tanggung jawab utama meliputi:

a. pengelolaan sumber daya keuangan

b. pengadaan dan inventaris peralatan dan persediaan

c. manajemen sistim teknologi informasi (TI)

d. pemeliharaan gedung (HVAC, perpipaan, dll.)

e. pemeliharaan sistim limbah hayati dan biosekuriti yang berfungsi 
dengan baik.

5. Manajer laboratorium

Peran manajemen harus ditetapkan dan peran ini sering kali ditugaskan 
kepada personel yang memiliki jabatan manajemen fungsional. Orang-
orang ini mengambil tanggung jawab untuk berbagai tugas yang bersifat 
non-ilmiah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kemampuan teknis 
dapat beroperasi dengan efisiensi yang maksimal. Menjadi peran manajer 
untuk memantau pengoperasian layanan dibandingkan dengan indikator 
kinerja yang utama. Evaluasi hasil pengembangan dan pendidikan 
lanjutan bagi para profesional dan perencanaan suksesi staf juga termasuk 
dalam peran pengelolaan dalam hal ini manajer laboratorium.

Area tanggung jawab utamanya meliputi:

a. kepemimpinan yang fungsional

b. manajemen staf (termasuk kepegawaian, kebutuhan pelatihan, dll.)

c. rencana bisnis dan strateginya

d. keuangan dan kontrak.

6. Melatih personel laboratorium

Berdasarkan Pasal IV.2 (h) IPPC, tanggung jawab NPPO secara resmi 
harus mencakup juga “pelatihan dan pengembangan staf ”. Pelatihan yang 
efektif, yang meliputi kesempatan untuk membangun pengalaman dan 
mendemonstrasikan kompetensi yang kesemuanya ini akan memastikan 
bahwa kapasitas diagnosis yang dapat menjadi kuat dan berhasil sukses 
akan tercapai. Sejumlah sesi pelatihan mungkin diperlukan sampai pelatih 
dan peserta setuju bahwa peserta pelatihan mempunyai kompetensi 
untuk melakukan tugas tanpa pengawasan, dan semua sesi pelatihan 
harus didokumentasikan. Semua tahapan pelatihan harus dicatat dan 
harus meliputi:
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a. Tahap 1 - Membaca instruksi yang relevan (misalnya SOP)

b. Tahap 2 - Mengamati tugas yang sedang dilakukan oleh anggota staf 
yang terlatih

c. Tahap 3 - Melaksanakan tugas di bawah Pengawasan

d. Tahap 4 - Penilaian kompetensi untuk melakukan tugas tanpa 
pengawasan.

Jika memungkinkan, bukti atau pengalaman yang digunakan sebagai 
bagian dari penilaian kompetensi harus direkam. Kompetensi dinilai 
dengan menggunakan setidaknya satu dari yang berikut ini, jika 
memungkinkan:

a. simulasi pengulangan percobaan 

b. analisa ulang dari sampel yang sudah dianalisa sebelumnya

c. identifikasi spesimen referensi atau tes kemampuan identifikasi 
spesimen

d. perbandingan antara hasil pelatih dan peserta.

Kriteria yang bisa diterima harus didokumentasikan dan biasanya 
diatur pada penerimaan batas kendali mutu untuk metode ini. Tanggal 
otorisasi untuk melaksanakan tugas tanpa pengawasan dicatat dalam 
formulir bersama dengan konfirmasi melalui Manajer langsungnya. 
Manajer langsungnya harus memastikan bahwa bukti yang disajikan dan 
didokumentasikan adalah benar dan sesuai.

Staf boleh berlatih sendiri tentang beberapa prosedur tertentu (misalnya 
prosedur administratif atau teknik eksperimental sederhana) dengan 
membaca SOP. Dalam kasus ini, individu/staf akan menunjukkan catatan 
pelatihan bahwa pelatihan mandiri telah berlangsung. Laboratorium 
selalunya akan mencoba dan berpartisipasi dalam skema pengujian 
profisiensi bagi setiap stafnya. Kecakapan pengujian akan menentukan 
kinerja bagian/individu laboratorium untuk pengujian atau pengukuran 
yang spesifik dan digunakan untuk memantau kelanjutan kinerja 
laboratorium. Pengujian ini juga akan memberikan bukti kompetensi 
setiap individu yang berkelanjutan
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5.4. INFRASTRUKTUR PERALATAN 
LABORATORIUM DIAGNOSTIK 
TUMBUHAN

Rekomendasi dalam bagian ini terutama berdasarkan Laboratorium Kesehatan 
Tanaman dan Lingkungan (Plant Health and Environment Laboratory - PHEL) 
yang ada dan didirikan dalam Investigasi dan Grup Pusat Diagnostik dan 
Respon (IDCR) dari Kementerian Industri Primer, Selandia Baru.

Referensi berikut juga dapat digunakan:

1. Burgess, L.W., Knight, T.E., Tesoriero, L.& Phan, H.T.2008. Diagnostic 
manual for plant diseases in Vietnam. ACIAR Monograph No. 129. 
Canberra, Australian Centre for International Agricultural Research. 210 
pp. Available at http://aciar.gov.au/files/node/8613/mn129_diagnostic_
manual_for_plant_diseases_in_viet_13726.pdf (last accessed 17 
September 2015). 

2. WHO Regional Office for South-East Asia. 2008. Guidelines on 
establishment of virology laboratory in developing countries. New Delhi, 
World Health Organization Regional Office for South-East Asia. 
Available at http://apps.searo.who.int/PDS_DOCS/B4249.pdf?ua=1 
(last accessed on 17 September 2015).

3. Setting up a diagnostic laboratory. In M.A.Connolly, ed.Communicable 
disease control in emergencies – a field manual. Geneva, World 
Health Organization, pp. 253–267. Available at http://www.unhcr.
org/456c3ce92.pdf (last accessed 17 September 2015).

4. Skoglund, L.G.& Blunt, T.2012. The plant diagnostic lab experience. St 
Paul, MN, American Phytopathological Society. APSFeatures 2012-05. 
DOI: 10.1094/APSFeature-2012-05. Available at http://www.apsnet.
org/publications/apsnetfeatures/Pages/diagnostician.aspx (last accessed 
17 September 2015).

5.4.1. Fungsi Laboratorium Diagnostik
Diagnosis kesehatan tanaman yang cepat dan akurat adalah layanan utama 
laboratorium diagnostik tanaman yang mempunyai peranan penting untuk 
menjaga kesehatan pertanian, tanaman, hutan, lanskap dan ruang publik, serta 
untuk melindungi negara dari hama dan penyakit eksotik lintas perbatasan.



176 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

Laboratorium diagnostik bertanggung jawab untuk:

1. memberikan diagnosis hama dan penyakit yang cepat dan akurat

2. merekam dan memelihara data temuan hama-penyakit

3. mendeteksi dan melacak hama-penyakit baru yang invasif

4. memfasilitasi permintaan dan jawaban kepada pelanggan

5. memberikan layanan yang tepat waktu dan hemat biaya.

Laboratorium diagnostik dapat mendukung penyuluhan, penelitian dan 
pelatihan di negara bagian atau propinsi atau tingkat negara dan dapat 
termasuk pekerjaan survei tanaman dan layanan pengaturan fitosanitari. 

Laboratorium diagnostik dapat menyediakan layanan diagnostik dalam disiplin 
ilmu berikut: bakteriologi, botani, entomologi, mikologi, nematologi dan 
virologi. Tes-tes yang berikut ini bisa dilakukan di laboratorium diagnostik.

1. Bakteriologi dan mikologi: mengisolasi dan membiakkan jamur serta 
bakteri yang memungkinkan mereka diidentifikasi secara morfologi, 
biokimia dan analisa molekuler. Pemeliharaan dan perawatan dari 
koleksi kultur jamur eksotis dan bakteri (kontrol positif ) diperlukan 
untuk memungkinkan dilakukannya uji komparatif untuk mendapatkan 
identifikasi yang akurat.

2. Botani: Identifikasi gulma dan penyakit pada tanaman inang untuk 
membantu disiplin ilmu lain.

3. Entomologi: Invertebrata dapat diidentifikasi menggunakan pemeriksaan 
morfologi, perbandingan dengan kunci identifikasi dan spesimen 
referens, dan metode molekuler. Hewan invertebrata yang belum dewasa 
mungkin harus dibesarkan dulu hingga ketahap selanjutnya atau fase 
dewasa sehingga penentuan taksonominya yang lebih akurat dapat 
dibuat, atau untuk mengumpulkan bahan referensi; jika organismenya 
diduga eksotik, maka identifikasi harus dilakukan di dalam ruang 
pemeliharaan yang terpisah dan diawasi petugas. Semua invertebrata 
yang telah dibesarkan menjadi dewasa harus dibunuh setelah pekerjaan 
selesai.

4. Nematologi: Ekstraksi nematoda dari substrat serta identifikasinya secara 
morfologis dan analisa molekuler.
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5. Virologi: Berbagai metode dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan 
mengkarakterisasi virus tanaman, viroid dan organisme yang tidak dapat 
tumbuh dalam kultur seperti fitoplasma dan Liberibacter. Tergantung 
pada jenis penyakitnya, maka tes-tes berikut mungkin dapat dilakukan: 
dengan mikroskop elektron transmisi, herba dan mengindeksnya, serologi 
dan metode molekuler.

Laboratorium diagnostik harus mematuhi prinsip-prinsip berikut:

1. harus mampu melakukan jenis tes yg dibutuhkan

2. harus cukup besar untuk menangani banyaknya sampel yang diterima 

3. harus aman dan nyaman untuk staf

4. harus berkelanjutan untuk jangka panjang.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut laboratorium harus memiliki:

1. bangunan atau ruangan yang sesuai, dibangun dan ditempatkan dengan 
tepat lokasinya dan dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan

2. jumlah staf yang terlatih dan memadai serta kompeten dalam melakukan 
tes-tes yang diperlukan

3. kontrol kualitas internal dan eksternal untuk memastikan konsistensi 
dan akurasi hasil yang diperolehnya

4. kebijakan tentang keselamatan berdasarkan pengujian yang dilakukan 
dan risiko yang ditimbulkan oleh organisme

5. dukungan teknis dan logistik.

5.4.2. Lokasi Laboratorium
Laboratorium diagnostik harus didirikan di bangunan permanen yang kokoh 
secara struktural. Dinding dalamnya dan lantai harus ditutup dengan cat atau 
sealant yang sesuai sehingga mudah dibersihkan atau di-disinfeksi.

Lebih disukai lagi jika laboratorium diagnostik dapat dipisahkan menjadi 
bakteriologi dan mikologi, entomologi dan nematologi, dan laboratorium 
virologi (lihat Gambar 5.3. dan 5.4.). Jika ini tidak memungkinkan, semua 
disiplin ilmu bisa ditempatkan diruangan yang sama tetapi dengan tempat/
lokasi yang berbeda dan dialokasikan dengan baik. Lokasi untuk persiapan 
sampel, persiapan reagen untuk reaksi berantai polymerase (Polymerase 
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Chain Reaction - PCR) dan amplifikasi DNA harus dipisahkan secara fisik 
satu sama lain untuk mencegah adanya kontaminasi silang DNA. Jika tidak 
memungkinkan, lokasi ini setidaknya harus terpisah dengan jarak yang cukup 
jauhnya dari satu sama lain dalam ruangan yang sama untuk menghindari 
adanya kontaminasi silang dan staf harus mengikuti SOP/praktik-praktik 
laboratorium dengan ketat (misalnya mengganti sarung tangan jika bekerja 
di dua lokasi; tidak ada pergerakan pipet dan alat antara lokasi yang berbeda).

Laboratorium mungkin bekerja dengan sampel yang bervariasi dalam potensi 
risikonya bagi keamanan hayati, seperti sampel dari intersepsi di perbatasan 
dan dari fasilitas transisi. Pengolahan sampel dengan risiko yang tinggi ini 
harus dilakukan di lokasi yang terpisah dalam ruangan yang khusus untuk 
sampel-sampel berisiko tinggi. Spesimen invertebrata yang dicurigai eksotik 
harus diolah terlebih dulu menjadi tidak aktif/mati sebelum diidentifikasi 
atau dilakukan pengujian di luar di area penahanan berisiko tinggi.
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Gambar 5.3. Rancang bangun laboratorium yang menunjukkan adanya pemisahan antara area kerja  
                     dengan disiplin yang berbeda-beda. 
 

Gambar 5.3.  Rancang bangun laboratorium yang menunjukkan adanya 
pemisahan antara area kerja dengan disiplin yang berbeda-
beda.
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Gambar 5.4. Pemisahan antara unit molekuler dan virologi didalam laboratorium diagnostik. 
Gambar 5.4. Pemisahan antara unit molekuler dan virologi di dalam 

laboratorium diagnostik.



181 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

5.4.3. Fasilitas Laboratorium
1. Laboratorium diagnostik

a. Bangku kerja, kursi dan meja laboratorium lainnya dirancang dengan 
permukaan sedemikian rupa untuk memudahkan pembersihan 
olehkarena itu harus dibuat dengan permukaan yang halus, tahan 
terhadap air dan juga tahan terhadap asam, alkali dan pelarut 
organik. Bangku duduk harus sesuai tingginya (90 cm untuk bangku 
kerja dan 75 cm untuk bangku mikroskop).

b. Tempat duduk di laboratorium harus memadai tingginya untuk 
memungkinkan postur kerja yang nyaman duduknya (bangku 
atau kursi yang dapat disesuaikan ketinggiannya) dan harus dapat 
didekontaminasi dengan disinfektan bila diperlukan.

c. Ada ruang terbuka antara dan di bawah bangku, lemari dan peralatan 
sehingga mudah untuk dibersihkan.

d. Ruang penyimpanan di kawasan dalam atau di luar laboratorium 
harus cukup untuk menampung persediaan bahan-bahan dan 
peralatan, dengan demikian dapat mencegah penyimpanan yang 
tidak tersusun rapi di bagian atas bangku dan di gang.

e. Autoclave diperlukan untuk mensterilkan media dan larutan.

f. Jendela dan pintu harus memiliki kunci. Jika hanya disediakan 
dengan jendela yang terbuka, ini harus dilengkapi dengan gril. Semua 
pintu dalam harus memiliki bagian yang berkaca transparan.

g. Pintu luar tidak boleh terbuka langsung ke dalam laboratorium 
tetapi melalui koridor layanan terlebih dulu.

h. Fasilitas untuk barang pribadi, jas lab, serta ruang minum teh dan 
makan siang serta toilet harus disediakan di luar wilayah kerja 
laboratorium.

i. Wastafel cuci tangan dengan air keran yang mengalir harus disediakan 
di setiap ruang laboratorium, sebaiknya diletakkan di dekat pintu 
keluar.
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2. Laboratorium penahanan

a. Simbol bahaya biologis dengan pembatasan akses ke laboratorium 
harus kelihatan menyolok dan ditampilkan di dekat pintu masuk 
laboratorium.

b. Di mana laboratorium berventilasi mekanis, aliran udara kearah 
laboratorium harus dipertahankan dengan mengekstraksi udara 
yang ada diruangan.

c. Seharusnya tidak ada jendela yang terbuka dilaboratorium 
penahanan.

d. Laboratorium penahanan harus dilengkapi dengan wastafel untuk 
mencuci tangan, dan ini diletakkan di dekat pintu keluar.

e. Shower darurat harus disediakan di laboratorium untuk 
membersihkan badan dari kontaminasi bahan kimiawi.

f. Tempat untuk mencuci mata harus disediakan.

g. Perangkap serangga listrik harus dipasang di laboratorium penahanan 
dan selalu beroperasi siang dan malam (24 jam).

h. Satu kaleng semprotan lalat harus disimpan di dalam laboratorium 
penahanan untuk membunuh serangga terbang yang lolos selama 
prosedur pemrosesan. Semprotan lalat tidak boleh digunakan di 
ruang pemeliharaan serangga.

i. Furnitur harus sesuai secara ergonomis untuk penggunaan yang 
dimaksudkan.

j. Bangku, lantai, dinding, tempat duduk dan permukaan laboratorium 
lainnya harus dirancang agar mudah dibersihkan dengan permukaan 
yang halus, tahan terhadap air dan tahan terhadap asam, alkali dan 
pelarut organik.

k. Wadah untuk bahan-bahan terinfeksi dan persediaan disinfektan 
berlabel untuk tujuan dekontaminasi harus disediakan.

l. Kulkas atau lemari beku (freezer) harus ditempatkan di dalam 
laboratorium penahanan untuk tujuan membunuh atau merilekskan 
invertebrata, menyimpan bahan tanaman yang sakit atau terinfeksi 
penyakit, menyimpan reagen dan bahan kimia, dan untuk 
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penyimpanan sementara bahan dan tanaman inang yang terinfeksi, 
sebelum dibuang ke tempat sampah karantina untuk kemudian 
dihancurkan.

m. Tempat sampah karantina harus dilapisi kantung berganda dengan 
kantung sampah luar dan yang dalam (dimana limbah akan 
ditempatkan) harus ditandai dengan “biohazard”.

n. Autoclave harus ditempatkan di dalam laboratorium penahanan 
untuk mensterilkan bahan-bahan terinfeksi sebelum dibuang ke 
tempat sampah limbah karantina.

o. Jika jumlah tanaman yang terinfeksi atau spora kemungkinan 
besarnya akan diproduksi dengan sangat signifikan maka Kabinet 
Biohazard Kelas II (Keamanan Biologis) harus digunakan.

3. Rencana darurat – laboratorium karantina

Semua kecelakaan dan insiden yang melibatkan kehilangan atau lepasnya 
organisme eksotik (termasuk organisme hasil rekayasa genetika -GMO 
yang dikembangkan untuk tujuan diagnostik) harus dilaporkan ke 
organisasi terkait segera setelah kejadiannya diketahui/disadari (misalnya 
dalam waktu 24 jam setelah diketahuinya pelanggaran/kecelakaan).

Kejadian yang berikut ini harus segera dilaporkan kepada Manajer 
Laboratorium atau Operator Fasilitas:

a. kecelakaan atau insiden apapun yang melibatkan organisme yang 
eksotik

b. kehilangan atau lepasnya organisme eksotik

c. kehilangan atau pelanggaran yang terjadi dilaboratorium 
penahanan

d. sabotase atau yang dicurigai sabotase pada fasilitas laboratorium 
penahanan.

Tumpahan yang mungkin melibatkan mikroorganisme atau bahan 
berbahaya hayati (biohazard) lainnya harus dikelola dengan baik. 
Pengelolaan tumpahan biohazard bergantung pada kelompok risiko 
bahan tumpahan dan volumenya. Umumnya, tumpahan biohazard di 
fasilitas laboratorium penahanan berbahaya adalah minimal dan potensi 
volume tumpahannya adalah sangat kecil.
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Pelaksanaan pekerjaan harus direncanakan untuk meminimalkan 
peluang terjadinya tumpahan. Bahan dan peralatan harus dibersihkan 
dan disimpan di lokasi yang sesuai dengan menyertakan tulisan dipintu 
masuk: “Jangan Masuk” dan tanda “Biohazard”; persedian disinfektan 
yang cocok; bahan penyerap; pakaian pelindung (misalnya sarung tangan, 
jas-lab) dan wadah yang sesuai.

a. Prosedur jika terjadi hewan invertebrata melarikan diri

•	 Memberitahu pengguna lain di fasilitas ini.

•	 Pastikan spesimen hidup disimpan secara aman sebelum 
meninggalkan Laboratorium Karantina.

•	 Tutup semua pintu dan kunci area tersebut

•	 Mencegah orang lalu-lalang di area tersebut, mengunci pintu 
jika perlu.

•	 Cari area yang berdekatan untuk invertebrata yang melarikan 
diri.

•	 Semprotkan obat pembunuh lalat dalam jumlah yang sesuai dan 
biarkan periode saturasi selama lima menit sebelum memasuki 
kembali area yang berdekatan.

•	 Perluas pencarian di area terdekat jika invertebrata tidak dapat 
ditemukan.

•	 Beri tahu Manajer Laboratorium segera setelah kejadian.

•	 Tinjau prosedur yang sudah ada dan lakukan tindakan korektif 
untuk mencegah insiden dapat terulang kembali.

b. Prosedur setelah terjadinya tumpahan mikro-organisme baru

•	 Memberitahu pengguna lain di fasilitas ini.

•	 Kenakan pakaian pelindung seperti sarung tangan dan mantel 
jika belum dipakai.

•	 Jika tumpahan bersifat cair dan volumenya dapat tersebar 
dan berbahaya, cepat-cepat batasi penyebarannya dengan 
menjatuhkan bahan penyerap seperti handuk kertas ke 
tumpahan.
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•	 Gunakan agen desinfektan dengan konsentrasi 1 persen 
natrium hipoklorida atau disinfektan lain yang tersedia secara 
komersial.

•	 Biarkan agen disinfektan ditempat tumpahan setidaknya 
30 menit untuk desinfeksi yang efektif, sebelum kemudian 
mengepel tumpahannya.

•	 Gunakan larutan disinfektan yang sama untuk menyeka area 
sekitarnya yang mungkin terkontaminasi.

•	 Pindahkan semua bahan yang terkontaminasi dan larutan 
desinfektan untuk dibuang kepenampungan limbah 
laboratorium karantina.

•	 Lepaskan semua pakaian pelindung kedalam kantung autoclave 
(atau tempat sampah karantina jika sekali pakai) dan cuci 
tangan dengan bersih.

•	 Memberitahu Manajer dan Operator Laboratorium 
secepatnya.

•	 Tinjau prosedur dan lakukan tindakan korektif untuk mencegah 
insiden terulang kembali.

c. Prosedur untuk dekontaminasi pribadi

•	 Segera pakai (jika belum dipakai) atau ganti (jika perlu) pakaian 
pelindung seperti sarung tangan dan mantel atau baju lab.

•	 Jika pakaian, kulit atau rambut terkontaminasi spora atau 
senyawa kimia diudara, pakaian harap segera diganti dengan 
pakaian pelindung baru dan cuci kulit atau rambut yang 
terkontaminasi.

•	 Sarankan orang lain yang bekerja di lokasi yang sama untuk 
mengambil tindakan perlindungan.

•	 Ambil langkah-langkah untuk mencegah spora atau senyawa 
kimia berterbangan dan/menyebar kemana-mana dan bersihkan 
lokasi tersebut dengan segera.
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•	 Tempatkan pakaian pelindung dan pakaian pribadi serta kaos 
kaki yang terkontaminasi dalam kantong yang terpisah untuk 
dibersihan secara aman (mungkin perlu untuk diautoklaf 
sebelum pencucian).

•	 Laporkan insiden ke Manajer Laboratorium.

d. Prosedur pada saat terjadi kebakaran

•	 Laboratorium harus memiliki sistem alarm kebakaran.

•	 Gunakan alat pemadam kebakaran jika aman untuk 
melakukannya.

•	 Ikuti prosedur evakuasi darurat kebakaran dengan segera.

e. Prosedur untuk mencegah terjadinya pencurian dan sabotase dari 
ruang penahanan

•	 Pemusnahan yang tidak sah dari hewan dan organisme eksotik 
tidak diizinkan.

•	 Hanya pengguna resmi yang akan diizinkan untuk memasuki 
dan mengakses fasilitas penahanan.

•	 Laboratorium penahanan harus terkunci dan digembok setelah 
jam kerja.

4. Kebersihan

Pembersihan yang rutin dilakukan pada bangku, lantai dan peralatan 
laboratorium akan dapat memastikan fasilitas yang ada tetap memiliki 
standar kebersihan yang tinggi. Peralatan pembersih yang digunakan di 
laboratorium karantina harus digunakan hanya untuk tujuan itu dan 
harus tetap berada dan disimpan di laboratorium.

a. Mengepel basah: Mengepel basah dengan larutan berbasis deterjen 
akan digunakan untuk pembersihan lantai. Tipe ember yang akan 
digunakan adalah tipe dengan pemeras yang terpasang. Peralatan 
tersebut akan didedikasikan dan disimpan di dalam fasilitas 
laboratorium penahanan.

b. Mengepel kering: Mengepel kering, jika digunakan, akan dilakukan 
dengan kain pel yang boleh menyerap partikel debu.

c. Vakum pembersih: Penyedot debu tidak boleh digunakan di fasilitas 
ini.
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d. Menyapu: Sapu ijuk atau yang lainnya tidak boleh digunakan 
difasilitas ini, karena hanya akan menghasilkan debu di udara 
yang dapat meningkatkan kontaminasi dengan apa yang sedang 
dikerjakan di laboratorium.

5. Koleksi Referensi

Koleksi referensi, tempat dimana organisme hama-penyakit diawetkan 
dan disimpan untuk jangka panjang sebagai referensi di masa mendatang, 
adalah sumber daya yang tak ternilai harganya dalam proses diagnostik.

Koleksi referensi harus diletakkan di bangunan permanen yang kokoh 
secara strukturnya, baik dinding, atap, lantai, langit-langit dan pintu. 
Tidak ada jendela atau cahaya langsung yang digunakan untuk menerangi 
ruang koleksi karena sinar matahari dapat merusak spesimen. Koleksi 
referensi membutuhkan perlindungan dari kondisi atmosfer seperti 
kelembaban dan hama-penyakit yang mampu merusak spesimen dan 
kondisi yang berikut ini yang diinginkan.

Suhu yang direkomendasikan:

a. 18–19 °C untuk entomologi dan herbarium koleksi

b. –80 °C lemari beku untuk ekstraksi DNA, kultur hidup dan bahan 
tanaman yang terinfeksi yang berfungsi sebagai kontrol positif.

Kelembaban relatif yang direkomendasikan:

•	 di bawah 50 persen (untuk koleksi entomologi dan patologi).

Tidak ada pengaruh getaran dari alat-alat yang ada disekitar ruang 
koleksi.

6. Layanan di laboratorium

a. Pasokan air yang memadai adalah sangat penting dan sistem 
pemurnian air mungkin juga diperlukan jika air pasokan bisa 
terkontaminasi. Laboratorium juga perlu memiliki alat yang 
menghasilkan air bebas mineral.

b. Diperlukan pasokan listrik yang memadai. Jika pasokan listrik lokal 
terputus-putus atau tidak memadai, generator mungkin diperlukan. 
Kapasitas generator akan ditentukan oleh beban yang diantisipasi 
dan apakah itu diperlukan untuk penggunaan terus menerus atau 
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sesekali. Jika semua listrik dilaboratorium berasal hanya dari genset 
sendiri dan listrik sebagian peralatan perlu dijalankan terus menerus, 
maka generator cadangan menjadi sangat penting. Jika persediaan 
listrik negara sering hidup mati tidak menentu, sistem otomatis 
untuk beralih ke generator diperlukan pada saat listrik PLN mati.

c. Pasokan gas diperlukan untuk pembakar Bunsen.

d. Sistem drainase yang memadai harus disediakan. Jika sistem drainase 
umum digunakan, maka beberapa perangkap harus dipasang pada 
sistim limbah laboratorium untuk memungkinkan penyaringan 
bahan kimia apa pun atau tumpahan biologis bagi menghindari 
kontaminasi pada sistem drainase publik.

e. Sistem yang memadai harus ada untuk pembuangan limbah 
karantina (misalnya insinerator); periksa apakah ada sistim ini di 
pemerintah daerah atau perusahaan swasta. 

f. Serangga, hewan pengerat, dan hama lainnya harus dijauhkan 
dari daerah laboratorium untuk menghindari adanya kontaminasi 
sekunder.

7. Pengendalian lingkungan (ventilasi, suhu dan kelembaban)

a. Ventilasi dan aliran udara di dalam laboratorium diagnostik dasar 
biasanya dapat disediakan dan diatur dengan menggunakan jendela 
dan pintu. Semua jendela harus dilengkapi dengan alat peneduh 
dari sinar matahari langsung.

b. Di laboratorium tempat patogen ditangani, aliran udara searah 
melintasi dan keluar dari laboratorium harus dipertahankan saat 
fasilitas sedang digunakan untuk melindungi laboratorium staf dari 
terkontaminasi.

c. Fungsi laboratorium tidak bisa dilaksanakan dengan mudah di 
dalam suhu dan kelembaban yang ekstrim (> 30 ° C). Perlu juga 
dicatat bahwa beberapa uji diagnostik bekerja dengan baik secara 
tidak terduga di atas suhu 28 °C. Seluruh laboratorium harus ber-
AC agar lingkungan tetap bebas debu dan suhu lingkungan 22–25 
°C. AC yang menggunakakan sirkulasi ulang udara tidak cocok 
untuk laboratorium mikrobiologi karena kemungkinan terjadinya 
resirkulasi patogen.
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d. Kipas sebaiknya tidak digunakan untuk menghindari penyebaran 
mikro-organisme.

8. Praktik kerja secara standar umumnya

a. Akses ke fasilitas terbatas hanya kepada personil yang sudah 
ditentukan.

b. Staf laboratorium untuk memberi tahu staf bagian pemeliharaan dan 
pelayanan apa-apa yang harus dilakukan dilab mikrobiologi khusus 
atau perihal adanya bahan-bahan berbahaya lain di laboratorium.

c. Pintu fasilitas harus ditutup sepanjang waktu.

d. Laboratorium penahanan juga terkunci dan digembok di luar jam 
kerja.

e. Pengguna yang resmi menerima instruksi mengenai prosedur dan 
persyaratan laboratorium penahanan, dan mendapat pelatihan 
dalam menangani organisme eksotik. Semua pengguna resmi diberi 
latihan penyegaran setiap tahunnya.

f. Pemeliharaan dan perbanyakan organisme eksotik sebaiknya 
dilakukan di ruang penahanan yang terpisah.

g. Jas laboratorium dan kaos kaki atau sepatu khusus yang tertutup 
harus dipakai setiap saat di fasilitas penahanan. Jas laboratorium 
harus dilepas saat meninggalkan laboratorium dan dibiarkan 
tergantung dalam lemari yang disediakan.

h. Dilarang minum, makan atau merokok di dalam laboratorium.

i. Staf laboratorium harus selalu mencuci tangan saat meninggalkan 
laboratorium.

9. Peralatan laboratorium

Peralatan yang dibutuhkan untuk laboratorium tergantung pada fungsi, 
volume pekerjaan, jenis spesimen, anggaran, dll. Daftar peralatan yang 
disediakan di bawah ini adalah hanya pedoman dan tidak komprehensif. 
Disamping memiliki peralatan dimasing-masing lab masih dimungkinkan 
untuk berbagi peralatan untuk penggunaan yang berbeda di lab lintas 
disiplin ilmu.
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a. Identifikasi morfologi

•	 Entomologi

Untuk mengidentifikasi serangga, laboratorium 
membutuhkan:

 - mikroskop kompoun/majemuk dilengkapi dengan  5×, 
20×, 40x, 60x dan 100x (dengan imersi/perendaman 
minyak) lensa objektif dan dengan adanya alat pengukur 
(skala) dalam satu lensa matanya untuk tujuan pengukuran 
spesimen.

 - mikroskop bedah (sebaiknya ada 2–3 tergantung pada 
jumlah penggunanya) dengan 50x pembesaran dan dengan 
skala yang ada dalam satu bagian lensa matanya untuk 
tujuan pengukuran

 - lemari es – pembeku untuk menyimpan bahan dan 
membunuh serangga

 - rak buku berisi buku teks, manual dan makalah penelitian

 - komputer dengan akses internet untuk mendapatkan 
informasi dan mencari serta mengakses perpustakaan foto 
dan email untuk komunikasi.

•	 Bakteriologi, mikologi dan nematologi

Untuk mengidentifikasi bakteri, jamur dan nematoda, maka 
laboratorium membutuhkan:

 - mikroskop bedah untuk memeriksa sampel tanaman, 
melihat struktur/morphologi jamur dan ekstraksi 
nematoda, dengan skala yang ada dalam satu bagian lensa 
matanya untuk tujuan pengukuran 

 - mikroskop majemuk yang dilengkapi dengan 10x, 20x, 
lensa objektif 40x dan 100x (dengan imersi minyak) dan 
dengan skala yang ada dalam satu bagian lensa matanya 
untuk tujuan pengukuran

 - ruang aliran laminar (laminar-flow) untuk menuangkan 
media dan mengisolasi dari jaringan tanaman
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 - lemari es – pembeku untuk menyimpan media dalam 
botol, dan cawan petri dengan media kulturnya

 - timbangan elektronik dengan akurasi 0,1 g dan 0,001 g 
yang direkomendasikan

 - perendam air/water bath 

 - pengukur pH 

 - autoklaf - satu untuk sterilisasi dan satu lagi untuk 
dekontaminasi

 - oven udara panas untuk mensterilkan peralatan gelas

 - meja kerja besar, untuk pemrosesan sampel, pemeriksaan 
mikroskopis dan pemeliharaan kultur

 - rak buku berisi buku teks, manual dan makalah 
penelitian.

•	 Virologi

Untuk mengidentifikasi virus, laboratorium membutuhkan:

 - lemari asam/fume hood (jika melakukan pemurnian 
virus)

 - lemari es atau pembeku (–20 °C; –80 °C untuk 
penyimpanan jaringan tanaman)

 - pengukur pH

 - pengaduk magnet dan kompor listrik

 - timbangan elektronik untuk menimbang bahan kimia 
(dengan akurasi 0,001 g)

 - portable centrifuge 

 - pipet (1000 dan 200 μl) dan ujung-ujung pipet tanpa filter

 - barang pecah belah seperti labu ukur, pengukur silinder, 
botol penyimpanan (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dan 
1000 ml)

 - sistem pemurnian atau distilasi air

 - autoclave (untuk sterilisasi)
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 - mesin pembuat es

 - peralatan penggilingan bahan tanaman: ELISA grinder atau 
mortar dan palu/pestle serta kantong plastik dan roller

 - oven udara panas untuk mengeringkan gelas (opsional)

 - tabung sentrifugal mikro (1,5 ml atau 2 ml)

 - rak dan almari untuk bahan kimia

 - lemari penyimpanan bahan kimia: satu untuk yang mudah 
terbakar dan satu untuk larutan yang korosif

 - jas laboratorium, sarung tangan, masker dan goggle

 - tempat sampah (karantina dan non karantina)

 - tisu biasa dan tisu desinfektan

 - mikroskop elektron transmisi dengan kamera

 - tang dan kisi-kisi

 - penghilang noda (uranyl asetat atau asam fosfutungstik)

 - centrifuge berkecepatan tinggi dan sangat tinggi (hanya 
untuk pemurnian virus)

 - centrifuge meja berpendingin

 - alat pemisah plastik untuk mesin sentrifugal.

•	 Pengujian imunologi

Untuk melakukan pengujian imunologi, laboratorium 
membutuhkan:

 - lemari es dan pembeku (–20 °C dan –80 °C)

 - pengukur pH

 - pengaduk magnet dan kompor listrik

 - timbangan elektronik untuk menimbang bahan kimia 
(dengan akurasi 0,001 g)

 - meja centrifuge

 - pipet (1000 μl, 200 μl, 20 μl, 10 μl) dan tip yang tidak 
difilter
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 - barang pecah belah seperti labu ukur, silinder ukur, botol 
penyimpanan (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dan 1000 
ml)

 - wadah nitrogen cair dan sarung tangan isotermal (berguna 
untuk menggiling jaringan yang sangat keras)

 - sistem pemurnian atau distilasi air

 - autoklaf: satu untuk sterilisasi dan satu untuk 
dekontaminasi

 - mesin pembuat es

 - peralatan penggilingan: ELISA grinder atau mortar dan 
palu/pestel atau kantong plastik dan penggiling

 - oven udara panas untuk mengeringkan gelas (jika 
mungkin)

 - tabung sentrifugal mikro (1,5 ml, 2 ml) 

 - vortex mixer (opsional)

 - rak dan almari untuk bahan kimia

 - 2 lemari penyimpanan bahan kimia: satu untuk yang 
mudah terbakar dan satu untuk larutan yang korosif

 - Jas laboratorium, sarung tangan, masker dan goggle

 - tempat sampah (karantina dan non karantina)

 - tisu dan tisu desinfektan

 - inkubator (opsional; tergantung suhu di mana ELISA 
perlu diinkubasi)

 - pembaca plat ELISA

 - mesin cuci piring ELISA atau botol semprot.

•	 Pengujian molekuler

Untuk melakukan pengujian molekuler, laboratorium 
membutuhkan:

 - lemari asam/fume-hood (mungkin tidak diperlukan jika 
menggunakan kit komersial untuk ekstraksinya)
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 - lemari es dan pembeku (–20 °C; –80 °C untuk asam 
nukleat dan kit penyimpanan beberapa bagian untuk 
kloning)

 - pengukur pH

 - pengaduk magnet dan kompor listrik

 - timbangan elektronik untuk menimbang bahan kimia 
(dengan akurasi 0,001 g)

 - centrifuge meja

 - pipet (1000 μl, 200 μl, 20 μl, 10 μl) dan tip yang disaring; 
pipet dan tip khusus untuk senyawa/larutan PCR dan 
ekstraksi asam nukleat

 - barang pecah belah seperti labu ukur, silinder ukur, botol 
penyimpanan (50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml dan 1000 
ml)

 - wadah nitrogen cair dan sarung tangan isothermal 
(opsional; berguna untuk menggiling jaringan yang sangat 
keras)

 - sistem pemurnian atau distilasi air

 - autoklaf: satu untuk sterilisasi dan satu untuk 
dekontaminasi

 - mesin pembuat es

 - peralatan penggilingan: mis. lesung dan palu/pestel atau 
kantong plastik dan penggiling

 - oven udara panas untuk mengeringkan gelas (opsional)

 - tabung sentrifugal mikro ( 0,2 ml, 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml)

 - mixer vortex (opsional)

 - rak dan almari untuk bahan kimia

 - 2 lemari penyimpanan bahan kimia: satu untuk yang 
mudah terbakar dan satu untuk larutan yang korosif

 - Jas laboratorium, sarung tangan, masker dan goggle 

 - tempat sampah (karantina dan non-karantina)
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 - tisu dan tisu desinfektan

 - blok panas kering (minimal 2, disetel pada suhu yang 
berbeda)

 - oven microwave

 - spektrofotometer (cukup sensitif untuk membaca kuantitas 
dan kualitas asam nukleat)

 - mesin PCR (konvensional dan real-time)

 - alat elektroforesis gel

 - Trans-illuminator UV atau kotak cahaya biru (lebih aman 
dari sinar UV)

 - bak air (untuk kloning)

 - pemeriksa inkubator (untuk kloning)

 - lemari biosafety Kelas II (untuk kloning).

10. Praktik kerja yang aman

Keamanan staf laboratorium harus menjadi pertimbangan utama saat 
laboratorium dibangun dan disusun ruangan-ruangannya. Bekerja 
dengan aman di laboratorium sangat tergantung pada kinerja tindakan 
pencegahan bencana yang akan terjadi dan seterusnya pelatihan staf yang 
baik dalam hal keselamatan maupun praktik-praktik kerja yang baik. 
Laboratorium harus memiliki dokumen tertulis tentang praktik-praktik 
yang aman dan ini harus diikuti dan dilaksanakan setiap saat.

a. Prinsip keselamatan umum:

•	 Kotak pertolongan pertama harus disediakan dan setidaknya 
dua atau tiga anggota staf harus dilatih di dalam pertolongan 
pertama kecelakaan dan harus hadir setiap saat ketika 
laboratorium sedang digunakan.

•	 Hanya staf laboratorium dan pengguna yang sudah disetujui 
dapat diijinkan memasuki wilayah kerja laboratorium.

•	 Staf laboratorium harus memakai pelindung pakaian/jas lab, 
yang harus dilepas saat meninggalkan laboratorium. Seharusnya 
jas lab ini tidak dipakai dikawasan pendukung laboratorium, 
seperti kantor staf anggota lab.
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•	 Sepatu tertutup harus dipakai. Sepatu berujung terbuka tidak 
cocok untuk di laboratorium.

•	 Sarung tangan, goggle dan masker harus disediakan dan 
dipakai saat bekerja dengan bahan berbahaya dan saat bekerja 
di laboratorium molekuler. Sarung tangan dan topeng muka/
masker tidak boleh digunakan kembali dan harus dibuang 
bersama-sama limbah laboratorium.

•	 Semua bahan yang terkontaminasi (misalnya barang pecah 
belah) harus didekontaminasi sebelum dicuci. Wadah yang 
sesuai (tempat benda tajam, tas plastik, wadah disinfektan) dan 
disinfektan harus disediakan.

•	 Fasilitas pencuci mata dan pancuran air untuk mandi harus 
disediakan.

•	 Makan, minum dan merokok harus dilarang di laboratorium.

•	 Meja lab harus dibersihkan dan didisinfeksi setelah digunakan.

•	 Staf laboratorium harus mencuci tangan sebelum meninggalkan 
laboratorium (meskipun mereka menggunakan sarung tangan 
saat bekerja).

•	 Semua tumpahan cairan dan kecelakaan lainnya harus 
dilaporkan kepada supervisor laboratorium.

11. Pembuangan limbah karantina

a. Mikro-organisme

Mikro-organisme (misalnya bakteri, jamur, virus, viroid, fitoplasma) 
yang akan dibuang diklasifikasikan sebagai bahan yang infeksius. Ini 
akan dikumpulkan di kantong plastik yang kuat dan menampilkan 
simbol biohazard kemudian disterilkan dengan uap bertekanan 
tinggi (yaitu diautoklaf ) dalam wadah padat.

Setelah diautoklaf, leher kantongnya akan diputar dan diikat dengan 
selotip kemudian ditempatkan di kantong plastik yang sangat kuat 
(heavy duty). Jika kantong ini sudah penuh (jangan biarkan terlalu 
berat untuk mudah dipindahkan), leher kantong diputar dan diikat 
dengan selotip, dilipat dan ditempel lagi (seperti “leher angsa”). 



197 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

Kemudian kantong disimpan di tempat sampah karantina yang 
kuat, dapat dikunci, dan berlapis dan kemudian diangkut ke fasilitas 
perawatan karantina untuk kemudian dibuang.

Catatan: ini termasuk limbah bahan kimia dan medis (termasuk 
karantina). Dengan menggunakan perusahaan manajemen limbah 
tidak membutuhkan adanya surat Izin Pemindahan bahan limbah.

b. Bahan tanaman

Bahan tanaman yang akan dibuang akan disimpan di kantong plastik 
yang kuat yang menampilkan simbol biohazard. Leher kantong 
kemudian dipelintir, diikat dengan selotip, dilipat dan direkatkan lagi 
(“leher angsa”). Kantong ini kemudian ditempatkan dalam kantong 
plastik yang kuat. Leher kantong kedua ini dipelintir lagi, diikat 
dengan selotip, dilipat dan direkatkan lagi dan kemudian kantong 
sampah ganda dimasukkan ke dalam tempat sampah karantina yang 
kuat, dan dapat dikunci. Setelah tempat sampah karantina penuh 
dengan sampah kantong ganda tempat sampah dikunci. Tempat 
sampah yang terkunci kemudian diangkut ke fasilitas pengolahan 
limbah karantina untuk pembuangan.

c. Garis sel (cell-lines), dll.

Sel-sel mikroba, vektor bakteri, bahan turunan sel, media dan 
larutan cair lainnya yang telah melakukan kontak dengan vektor 
atau sel bakteri semuanya diperlakukan sama untuk dibuang. Semua 
limbah yang melibatkan GMO akan diklasifikasikan sebagai bahan 
infeksius dan membutuhkan pembuangan yang aman. Protokol 
seperti berikut ini dapat digunakan.

d. Cairan diautoklaf atau disterilkan secara kimiawi. Karena ada 
perbedaan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing 
limbah maka pensterilan dengan larutan kimia sebaiknya tidak 
digunakan dan diganti dengan autoklaf. 

e. Peralatan gelas disterilkan secara kimiawi jika telah terkontaminasi 
dengan GMO atau mikro-organisme, atau jika tidak dicuci secara 
biasa dengan menggunakan deterjen laboratorium dan kemudian 
diautoklaf sebelum digunakan lagi (jika diperlukan).
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f. Alat suntik, jarum suntik, pipet kaca Pasteur dan pisau silet harus 
diberi perlakuan dengan panas tinggi atau dengan uap disterilkan 
melalui pembuangan limbah medis. Limbah ini harus dimasukkan 
ke dalam ember plastik yang kuat dan disetujui penggunaannya, dan 
harus disegel saat sudah penuh dan diangkut ke fasilitas pengolahan 
limbah karantina untuk pembuangan.

g. Perlengkapan plastik (piring plastik, tabung, ujung pipet dan termos), 
sarung tangan, piring agar-agar dan tisu yang terkontaminasi, 
mengandung gel agarose DNA rekombinan dan plastik sekali pakai 
yang kuat harus diberi perlakuan dengan panas yang tinggi atau 
disterilkan melalui dikukus untuk dibuang sama seperti pembuangan 
limbah medis. 

Bahan limbah harus ditempatkan dalam kantong plastik ukuran kecil yang 
diikat dengan aman sebelum meninggalkan laboratorium atau sungkup (fume 
hood) dimana limbah telah dihasilkan.

Kantong ini kemudian ditempatkan dalam kantong plastik yang kuat dan 
lebih besar. Leher kantong kedua ini dipelintir lagi, diikat dengan selotip, 
dilipat dan direkatkan lagi dan kemudian kantong sampah ganda dimasukkan 
ke dalam tempat sampah karantina yang kuat, dan dapat dikunci. Setelah 
tempat sampah karantina penuh dengan sampah kantong ganda tempat 
sampah dikunci. Tempat sampah yang terkunci kemudian diangkut ke 
fasilitas pengolahan limbah karantina untuk pembuangan.

5.5. INFRASTRUKTUR LUNAK
Infrastruktur lunak mengacu pada semua pendukung layanan yang diperlukan 
untuk berfungsinya laboratorium diagnostik. Ini memberi arahan dalam 
bentuk standar prosedur kerja (SOP) dan sistem manajemen informasi untuk 
mengembangkan laboratorium diagnostik. Ini merupakan elemen yang 
paling penting untuk membuat laboratorium menjadi produktif, inovatif dan 
dengan lingkungan yang bebas risiko.
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5.5.1. Sistem Mutu
1. Pentingnya sistem mutu

Ada banyak pendorong bagi sebuah organisasi untuk mulai menerapkan 
sistem manajemen mutu, seperti:

a. syarat-syarat untuk memenuhi harapan dan keinginan pelanggan

b. kebutuhan badan pengawas

c. tuntutan dari pasar bisnis internal dan eksternal 

d. identifikasi dan pengelolaan elemen-elemen kritikal (manajemen 
risiko) untuk meningkatkan pertumbuhan bisnisnya.

Elemen terpenting dari sistim manajemen mutu adalah manusia, proses 
dan informasi (Gambar 5.5.). Interaksi elemen-elemen ini menciptakan 
sistem mutu yang dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan 
pelanggan dan karenanya merupakan tujuan organisasi yang berkualitas.

Ada biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan dan implementasi 
sistem manajemen kualitas yakni dengan cara investasi pada lebih banyak 
staf, peralatan yang mencukupi, fasilitas, cara organisasi beroperasi dan 
terakhir, melatih staf untuk beradaptasi dengan persyaratan kualitas 
yang baru. Namun, manfaatnya dalam menggunakan sistem manajemen 
mutu akan lebih menguntungkan daripada biayanya. Keuntungan dari 
menerapkan sistem mutu adalah:

a. memberikan konsistensi dan kehandalan yang lebih baik yang 
merupakan proses untuk menghasilkan layanan dan produk

b. mematuhi persyaratan untuk memenuhi tuntutan peraturan yang 
berlaku dari asosiasi pelanggan, dll.

c. menangani kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang 
efektif, termasuk proses untuk perbaikan yang berkelanjutan dan 
mencegah terjadinya ketidak sesuaian

d. meningkatkan bisnis dengan implementasi sistem kualitas

e. meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pengujian 
diagnostik dan meningkatkan kredibilitas hasil dan produk secara 
nasional dan internasional
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f. mempertahankan layanan yang prima dalam lingkungan yang selalu 
berubah, teknologi yang semakin kompleks dan bergerak cepat

g. memberikan penelusuran rekaman dan bahan referensi yang lebih 
baik, dll.

h. membangun pelatihan dan program induksi yang lebih baik dan 
seragam untuk staf melalui pengenalan sistem secara menyeluruh

i. menggunakan metode yang divalidasi secara teknis yang dinilai oleh 
ahli teknis independen di lapangan.
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Gambar 5.5. Elemen-elemen penting dalam sistim manajemen kualitas.

Ketika sistem mutu yang dimiliki organisasi telah disertifikasi, pengakuan 
formal ini menunjukkan kompetensi teknis dari organisasi setelah penilaian 
proses, sumber daya, fasilitas, staf dan faktor kunci lainnya yang berhubungan, 
dan berdampak pada kualitas layanan pengujian yang disediakan.



201 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

Apalagi potensi penuh dari sistem manajemen kualitas akan terbukti ketika 
organisasi dihadapkan pada tantangan mendadak untuk memerangi situasi 
yang tidak terduga, misalnya, di laboratorium di mana pengujian diperlukan 
untuk sesuatu wabah hama-penyakit atau cara merespons wabah yang baru 
ini – seperti serangan Pseudomonas syringae pv. actinidiae (bakteri penyakit 
buah kiwi) di Selandia Baru atau serangan lalat buah – dan ribuan sampel 
masuk dalam situasi yang sangat cepat. Situasi di atas dapat ditangani dengan 
mudah melalui pengujian laboratorium yang berjalan lancar dan sukses serta 
didukung dengan adanya sistim dokumentasi untuk pengujian, pencatatan, 
penelusuran sampel dan pelatihan bagi staf-staf baru. 

Pendekatan sistematis untuk aktivitas sehari-hari membutuhkan sedikit 
intervensi manajemen, dengan demikian dapat membebaskan manajer untuk 
dapat memfokuskan dirinya pada bidang dimana inisiatif baru dan perubahan 
atau perbaikan dibutuhkan.

Dengan kata lain, sistem manajemen mutu bisa meningkatkan 80 persen dari 
apa yang biasa dilakukan sehingga tidak perlu menggunakan inisiatif baru 
untuk setiap keputusan. Waktu yang 20 persen kemudian dapat digunakan 
untuk kegiatan lainnya, di mana masalah nyata perlu dipecahkan dan 
perbaikan nyata diidentifikasi dan diberlakukan.

5.5.2. Struktur dari Sistem Mutu
Ada dua persyaratan utama yang harus dipertimbangkan saat membangun 
sistem mutu: persyaratan sistem manajemen mutu yang umum (Quality 
Management System - QMS) dan persyaratan teknis. Pengelolaan persyaratan 
managemen mutu terutama sekali terkait dengan operasi dan efektivitas system 
manajemen mutu di dalam laboratorium atau bisnis. Sedangkan persyaratan 
teknis membahas tentang kompetensi staf, metodologi pengujian, pengujian 
peralatan dan kalibrasi, dan metode pengujian.

1. Sistem manajemen mutu

a. Persyaratan umum

Ketika sebuah organisasi ingin mengembangkan sistem manajemen 
kualitas sesuai dengan persyaratan umum untuk pengujian kompetensi 
dan kalibrasi laboratorium (ISO / IEC 17025), atau standar ISO 
lainnya, standar internasional merekomendasikan laboratorium 
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harus memiliki pengetahuan kerja yang rinci dari semua persyaratan 
standar. Standar internasional juga mendorong “pendekatan proses” 
untuk mengembangkan dan menerapkan QMS, di mana interaksi 
antara proses individu dan keterkaitannya dalam keseluruhan sistem 
proses dapat dikontrol. Untuk organisasi dapat berfungsi dengan 
sukses, ia harus menetapkan, mendokumentasikan, melaksanakan, 
memelihara dan terus menerus meningkatkan QMS nya melalui:
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Gambar 5.6. Petunjuk menuju proses-proses yang penting di 
laboratorium.

•	 mengidentifikasi dan mengelola kegiatan atau proses dengan 
jelas untuk tujuan QMS (Gambar 5.6.)

•	 mendokumentasikan proses yang diidentifikasi

•	 memahami urutan atau interaksi dari proses-proses ini dan 
menggambarkan bagaimana outputnya dari satu proses 
membentuk masukan ke proses yang lainnya

•	 menentukan kriteria untuk memastikan operasi dan 
pengendalian proses yang terlibat secara efektif (misalnya 
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kriteria penerimaan sampel sebelum dapat digunakan untuk 
pengujian, tingkat kinerja peralatan untuk mendapatkan hasil 
yang diinginkan)

•	 perencanaan untuk pengelolaan dan pengendalian proses 
“outsourcing” (mendapatkan servis dari luar) yang dapat 
mempengaruhi hasil yang telah direncanakan 

•	 menetapkan metode khusus yang diperlukan untuk operasi dan 
kontrol setiap proses yang terlibat di QMS - ini dapat ditulis 
sebagai instruksi kerja, manual, daftar periksa pengaturan kerja, 
dll.

•	 memastikan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk 
mendukung pengoperasian dan pemantauan proses-proses 
harus tersedia - sumber daya ini termasuk fasilitas, peralatan, 
staf, bahan dan senyawa kimia (Gambar 5.7.); informasi 
termasuk lembar kerja, instruksi kerja, jadwal kerja.

•	 memantau, mengukur, dan menganalisa proses-proes ini untuk 
digunakan mengawasi kinerja QMS dengan menggunakan 
audit internal.

•	 menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil 
yang dibutuhkan dan untuk secara terus-menerus meningkatkan 
proses ini.

b. Persyaratan dokumentasi

Mengembangkan dokumen QMS untuk organisasi sangat 
tergantung dengan besarnya organisasi itu sendiri, jenis aktivitas 
yang akan di laksanakannya dan kompleksitas aktivitasnya. QMS 
perlu mencakupi:

•	 kebijakan mutu dan penjelasan mengenai sasaran yang akan 
dicapai

•	 manual tentang kualitas yang merinci bagaimana QMS 
beroperasi
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          Gambar 5.7. Petunjuk untuk mengidentifikasi proses dukungan yang diperlukan di  
                  laboratorium testing. 
 
 

 prosedur yang terdokumentasi untuk minimum enam bidang seperti berikut: 

 pengontrolan dokumen-dokumen 

 pengontrolan catatan tentang kualitas 

 audit internal 

 pengontrolan akan ketidaksesuaian/non-conformity  

 tindakan korektif 

 tindakan pencegahan 

 prosedur lainnya yang terdokumentasi sesuai dengan persyaratan organisasi untuk 

menunjukkan implementasi QMS yang efektif 

 prosedur yang terdokumentasi untuk catatan manajemen yang bisa dalam bentuk “hard copy” 

atau elektronik - prosedur ini menjelaskan caranya catatan kualitas diidentifikasi, disimpan, 

dikendalikan, dikelola, dibuang dan diubah.  

Gambar 5.7. Petunjuk untuk mengidentifikasi proses dukungan 
yang diperlukan di laboratorium testing.

•	 prosedur yang terdokumentasi untuk minimum enam bidang 
seperti berikut:

 - pengontrolan dokumen-dokumen

 - pengontrolan catatan tentang kualitas

 - audit internal

 - pengontrolan akan ketidaksesuaian/non-conformity

 - tindakan korektif

 - tindakan pencegahan

•	 prosedur lainnya yang terdokumentasi sesuai dengan persyaratan 
organisasi untuk menunjukkan implementasi QMS yang 
efektif

•	 prosedur yang terdokumentasi untuk catatan manajemen yang 
bisa dalam bentuk “hard copy” atau elektronik - prosedur ini 
menjelaskan caranya catatan kualitas diidentifikasi, disimpan, 
dikendalikan, dikelola, dibuang dan diubah. 
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Penting untuk diperhatikan bahwa semua dokumen dan catatan yang 
merupakan bagian dari QMS dikontrol dan diawasi sebaik-baiknya.

c. Pengendalian dokumen

Dokumen adalah informasi yang ditulis atau dicatat baik di atas 
kertas atau secara elektronik. Sebuah dokumen mungkin isinya 
tentang ketentuan persyaratan (misalnya gambar atau spesifikasi 
teknis), memberikan pengarahan (misalnya rencana mencapai 
kualitas) atau menunjukkan hasil atau bukti akan kegiatan yang 
sudah dilakukan (berupa catatan misalnya).

Semua dokumen yang merupakan bagian dari proses QMS 
harus dikontrol. Organisasi perlu memiliki prosedur sendiri yang 
terdokumentasi baik yang hard copy maupun dokumen elektronik, 
yang isinya seperti berikut.

•	 Bagaimana dokumen dikompilasi (gaya dan formatnya, dll.) 
dan dievaluasi - dokumen juga harus mudah diidentifikasi 
sesuai untuk tujuan dan cakupannya.

•	 Bagaimana dokumen disetujui untuk digunakan dan oleh siapa 
- hanya dokumen yang telah disetujui yang akan digunakan.

•	 Bagaimana dokumen dikeluarkan atau dibuat tersedia untuk 
digunakan - jika Anda memutuskan untuk menyimpan 
dokumen tertentu di berbagai lokasi, lakukan pengontrolan 
pendistribusiannya sehingga setiap orang hanya akan 
menggunakan dokumen dengan versi yang terakhir.

•	 Bagaimana dokumen direvisi dan diperbarui- secara berkala 
menentukan apakah ada pembaruan atau revisi dokumentasi 
QMS yang diperlukan dan, jika dokumen diubah, mereka 
harus disetujui kembali untuk memenuhi persyaratan. 

•	 Bagaimana revisi dokumen informasi dicatat di dalam dokumen 
- perubahan yang dibuat untuk dokumen perlu diidentifikasi, 
sehingga pengguna tahu persis apa yang telah berubah.

•	 Bagaimana memastikan dokumen masih terbaca dan cara 
pengambilan (retrieval) dokumen dapat dipastikan - kaji ulang 
secara teratur dari dokumen hard copy yang sering digunakan 
apakah sudah perlu diganti.
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•	 Bagaimana dokumen disimpan dan dipelihara - dokumen 
yang sudah usang dapat menyebabkan banyak masalah jika 
tidak dikendalikan; jika dokumen yang sudah dikomputerisasi 
yang sedang digunakan, buat hanya versi terbaru saja yang 
dapat diakses di PC workstation dan dalam mode “read-only”; 
dokumen yang sudah lama harus segera dihapus; di kasus 
dokumennya berbentuk hard copy, lupuskan dokumen ini 
melalui kontrol distribusi/penarikan dokumen.

•	 Bagaimana dokumen diarsipkan - pastikan semua dokumen 
tersebut telah diidentifikasi dengan benar, diindeks dan 
diarsipkan, dan lebih disarankan hanya yang memiliki akses 
yang diatur atau dibatasi penggunaannya ke mereka.

•	 Buatkan Indeks dari semua dokumen yang ada dan kapan 
diindeksnya dan tanggal perubahannya.

Catatan: Ketidaksesuaian terhadap proses pengendalian dokumen 
adalah salah satu temuan audit yang paling sering dilakukan.

d. Pedoman penulisan dokumen

Saat menulis dokumen harus:

•	 tetap sederhana, praktis, dan fleksibel

•	 memiliki informasi yang “cukup” dan tidak berlebih

•	 tulis dengan jelas dan sederhana

•	 gunakan bahasa yang sederhana dan bahasa yang orang-orang 
yang anda tahu dan menggunakannya

•	 gunakan diagram alir atau representasi bergambar, jika sesuai

•	 jaga agar setiap dokumen jelas dan sesingkat mungkin

•	 hanya menulis dokumen (baik prosedur, formulir, daftar 
periksa, dll.) jika diperlukan.

e. Pengawasan kualitas catatan

Catatan adalah dokumen khusus yang menyediakan bukti hasil yang 
dicapai atau aktivitas yang dilakukan, lembar kerja tes-tes, catatan 
kalibrasi, lembar pelatihan,dll.
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•	 Pastikan bahwa prosedur kualitas terdokumentasi untuk 
pengawasan catatan kualitas tersedia dengan otoritas yang 
rinci, bagaimana catatan diidentifikasi, disimpan, dilindungi, 
diambil, dibuka semula dan dibuang. Perlu dipastikan untuk 
rekaman yang ada di hard copy atau dalam bentuk elektronik.

•	 Pastikan catatan terbaca, mudah untuk diidentifikasi dan 
diambil.

•	 Pastikan bahwa perubahan yang tidak sah dari file catatan tidak 
diperbolehkan dan perubahan itu perlu diparaf dan diberi 
tanggal. Informasi asli masih diperlukan untuk dilihat.

•	 Pastikan bahwa catatan disimpan sedemikian rupa sehingga 
meminimalkan terjadinya kerusakan, penurunan kualitas atau 
hilang.

•	 Pastikan catatan disimpan secara teratur untuk memudahkan 
penelusuran kembali (pengindeksan dan pengarsipan dari hard 
copy atau catatan elektronik).

•	 Simpan daftar semua kategori catatan yang berbeda-beda dan 
tentukan lama waktu penyimpanan untuk setiap kategori 
(inspeksi dan tes-tes, penjualan dan pembelian, tinjauan 
manajemen, kalibrasi, pelatihan, dll.). Waktu retensi biasanya 
ditentukan oleh pelanggan, agensi regulatori, industri atau 
persyaratan dan kebijakan organisasi.

•	 Buang catatan di akhir waktu penyimpanan yang telah 
ditentukan. Pembuangan catatan bisa berkisar dari pemusnahan 
catatan yang sifatnya permanen menggunakan insinerator 
atau penghancuran ke bagian-bagian yang kecil, sehingga 
penyimpanan sebagai arsip yang permanen di dalam organisasi 
atau di luar yang aman.

2.  Tanggung jawab manajemen

a. Kebijakan mutu dan sasaran mutu

Kebijakan mutu dan sasaran mutu adalah sangat relevan bagi 
tujuan organisasi dan ekspektasi pelanggan serta untuk kebutuhan 
organisasi. Statemen kebijakan organisasi harus memberikan fokus 
tentang usaha-usaha yang berkaitan dengan kualitas dari suatu 
organisasi. Oleh karena itu statemen kebijakan haruslah:
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•	 selalu yang terkini dan sesuai untuk pekerjaan organisasi dan 
layanan yang diberikannya kepada pelanggan

•	 didasarkan pada nilai-nilai organisasi, visi, misi dan strategi 
bisnis yang ada

•	 mematuhi hukum dan senantiasa relevan dengan standar 
nasional dan internasional

•	 memberi kerangka kerja untuk pengaturan dan peninjauan 
sasaran mutu

•	 dikembangkan dan didukung penuh oleh senior manajer

•	 selalu ditinjau dan dievaluasi pada selang waktu yang tetap (mis. 
tahunan) pada pertemuan senior manajer untuk memastikan 
kebijakan dan tujuan senantiasa memenuhi tujuan bisnis

•	 memberikan kesadaran kepada semua orang yang terlibat dalam 
pengembangan, implementasi atau pemeliharaan sistem mutu.

Catatan: Kebijakan organisasi adalah  memiliki dokumen yang 
dinamis dan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan, arah dan 
aktivitas bisnis organisasi. 

Siapkan sasaran mutu yang diambil dari kebijakan kualitas organisasi 
untuk memastikan bahwa komitmen yang dibuat oleh organisasi 
di dalam kebijakan mutunya dapat tercapai. Tujuannya kemudian 
didokumentasikan dan dievaluasi oleh senior manajemen.

Tujuan statemen kualitas ini harus:

•	 bermakna

•	 terukur (hal-hal yang ingin anda capai dan bagaimana anda 
mengukurnya)

•	 diperlukan dengan tanggung jawab untuk pengembangan, 
pencapaian, kinerja dan pemantauan.

Manajemen senior diperlukan untuk mengidentifikasi rencana 
tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Mereka 
perlu menunjukkan komitmen untuk perbaikan organisasi yang 
berkelanjutan, kemudian dokumentasikan tujuan ini untuk 
dikomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat di QMS.
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b. Manual tentang mutu

Manual kualitas mendemonstrasikan dan mendokumentasikan 
komitmen organisasi untuk memelihara kualitas dan layanan operasi 
yang terbaik. Organisasi harus membuat dan memelihara manual 
kualitas. Manual kualitas menjelaskan QMS dan menjelaskan 
bagaimana itu seharusnya bekerja. Manual ini harus berisi:

•	 ruang lingkup QMS secara detail sekaligus dengan pengecualian 
yang diklaim oleh organisasi

•	 dokumen prosedurnya disediakan untuk QMS bagi menjalankan 
bisnis (prosedur, kebijakan, formulir, daftar periksa, dll.) atau 
referensi yang berkaitan dengan prosedur terdokumentasi)

•	 deskripsi interaksi antara proses dan QMS.

Manual kualitas dapat digabungkan dengan manual sistem 
manajemen lainnya (manual bisnis), tetapi disarankan untuk manual 
kualitas disusun secara sederhana dan terpisah dari manual bisnis. 
Satu manual mungkin cukup untuk kebutuhan bisnis yang kecil 
sedangkan organisasi yang besar mungkin membutuhkan beberapa 
manual.

Dianjurkan untuk meminta pihak ketiga untuk mengevaluasi QMS 
dan manualnya sebelum meminta untuk sertifikasi.

c. Tanggung jawab manajemen dan pihak yang berwajib

Manajemen senior suatu organisasi harus mendefinisikan fungsi-
fungsi bisnisnya dan kaitannya dalam organisasi, termasuk tanggung 
jawab dan otoritas.

•	 Siapa yang memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk 
manajemen organisasi atau bisnis?

•	 Siapa yang memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk 
memastikan QMS dipertahankan, ditingkatkan dan masalah 
yang ada dalam sistem diselesaikan secara tepat waktu?

•	 Siapa yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas 
dan menerapkan QMS dalam tim atau kelompok?
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•	 Siapa yang bertanggung jawab atas operasi teknis dari bisnisnya 
dan siapa yang menjadi wakilnya untuk mengambil peran saat 
mereka tidak ada?

•	 Siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, 
memelihara, mengawasi, melaporkan dan memfasilitasi 
kesinambunan manajemen sistem mutu melalui bimbingan, 
pelatihan, kerja tim dan bantuan?

Peran penting dari manajemen senior adalah untuk menunjuk 
anggota manajemen sebagai Perwakilan Sistim Kualitas, yang 
memiliki kewenangan cukup untuk secara efektif melaksanakan 
tanggung jawab QMS. Individu ini sebaiknya berasal dari anggota 
senior manajemen, tetapi tidak selalunya harus begitu.

Manajemen senior mungkin harus menunjukkan bukti penunjukan 
Perwakilan Sistim Kualitas melalui posting pengangkatan anggota-
anggota perwakilan ini, kehadiran di pertemuan review dan evaluasi 
QMS dan dukungan, otorisasi, dan sumber daya untuk kegiatan 
QMS. Perwakilan manajemen mungkin orang yang bekerja secara 
tetap atau subkontrak.

d. Peran anggota perwakilan dalam sistim kualitas

•	 Berkomunikasi, mendelegasikan, memberdayakan, melaporkan, 
mengawasi dan berinteraksi dengan individu disemua tingkat 
di dalam dan di luar organisasi.

•	 Membantu pemilik proses, mengembangkan proses yang 
dimiliki dan menerapkan standar persyaratan yang relevan

•	 Laporkan kinerja QMS ke manajemen puncak pada rapat 
tinjauan manajemen atau rapat lainnya. Organisasi harus 
memastikan bahwa tanggung jawab, otoritas dan keterkaitan 
personel yang mengelola, melakukan dan memverifikasi 
pekerjaan yang mempengaruhi kualitas didefinisikan dan 
didokumentasikan. Tanggung jawab ini perlu dikomunikasikan 
kepada staf untuk memfasilitasi kualitas pengelolaan yang 
efektif.

Struktur, posisi dan peran staf dalam organisasi dapat ditampilkan 
sebagai struktur organisasi.
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e. Evaluasi manajemen

Tinjauan atau evaluasi manajemen adalah proses evaluasi 
internal yang dilakukan oleh manajer senior yang mengevaluasi 
QMS organisasinya untuk memastikan QMS ini masih sesuai 
dan efektivitasnya berkelanjutan serta untuk memperkenalkan 
perubahan-perubahan atau perbaikan yang diperlukan kebijakan 
mutu dan sasaran mutu organisasi.

Skema proses peninjauan ditampilkan di Gambar 5.8.

•	 Perwakilan sistim kualitas

Perwakilan Kualitas akan melaporkan kinerja QMS kepada 
manajemen senior di dalam pertemuan evaluasi manajemen. 
Informasi untuk laporan tersebut akan berasal dari hasil 
pengukuran dan evaluasi persyaratan (misalnya audit 
internal dan umpan balik kepuasan pelanggan). Informasi ini 
dikompilasi dari semua pemilik proses.
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                           Gambar 5.8. Gambaran dari review manajemen proses  

 Meninjau masukan/input 

Masukan untuk evaluasi manajemen meliputi kinerja saat ini dan peluang perbaikannya meskipun 

tidak terbatas pada yang ini saja. 

 Meninjau keluaran/output 

Keluaran dari evaluasi manajemen meliputi keputusan dan tindakan yang akan dilaksanakan 

meskipun tidak terbatas pada yang ini saja. 

 

 

Gambar 5.8. Gambaran dari review manajemen proses 
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•	 Meninjau masukan/input

Masukan untuk evaluasi manajemen meliputi kinerja saat ini 
dan peluang perbaikannya meskipun tidak terbatas pada yang 
ini saja.

•	 Meninjau keluaran/output

Keluaran dari evaluasi manajemen meliputi keputusan dan 
tindakan yang akan dilaksanakan meskipun tidak terbatas pada 
yang ini saja.

5.6. PENGELOLAAN SUMBER DAYA
Manajemen senior memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa 
sumber daya terus tersedia untuk mengembangkan dan memelihara QMS 
bagi sesuatu organisasi. Adalah sangat penting untuk memiliki sumber 
daya yang memadai untuk menangani persyaratan yang diminta pelanggan, 
atau sebaliknya jika ada potensi ketidaksesuaian (yaitu penyimpangan dari 
prosedur persyaratan) yang timbul sebagai akibat dari penggunaan sumber 
daya yang tidak memadai atau tidak tepat. Misalnya, perlu untuk diperiksa 
jumlah personel yang ada, bahan-bahan dan peralatan yang memadai sudah 
tersedia untuk memastikan produksi dan pengiriman hasil produk, pengujian, 
dan layanan secara tepat waktu.

Sumber daya yang diperlukan dapat mencakup:

1. orang

2. peralatan

3. reagen dan bahan-bahan

4. informasi (bisa berupa prosedur atau instruksi pelaksanaan pekerjaan)

5. fasilitas

6. lingkungan kerja

7. keuangan.

Akan lebih baik jika memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan akan 
sumber daya dari setiap proses dan menentukan ketersediaan sumber daya 
di dalam perencanaan bisnisnya. Jumlah sumber daya yang sebenarnya 
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dibutuhkan dapat bervariasi dari hari ke hari dan dalam periode yang lama, 
sehingga anajemen senior perlu meninjau kinerja QMS secara berkala.

Pertimbangkan untuk mengembangkan indikator kinerja bagi setiap kategori 
utama sumber daya yang digunakan, seperti mesin dan peralatan, sumber 
daya manusia, fasilitas dan lingkungan, transportasi dan sistim komunikasi, 
untuk menentukan penggunaan efektif semacam itu sumber daya

5.6.1. Sumber Daya Manusia
Personel yang kompeten sangat diperlukan untuk menghasilkan produk, hasil 
testing dan layanan yang sesuai dengan dokumen produk atau persyaratan 
layanan. Mereka harus kompeten dengan pendidikan, pelatihan, keterampilan 
dan pengalaman yang sesuai. Manajemen senior, saat merencanakan 
persyaratan sumber daya, harus memastikan yang seperti berikut:

1. Penentuan kriteria kompetensi, evaluasi keterampilan dan identifikasi 
kebutuhan pelatihan bagi personel yang bekerja di setiap proses yang 
akan mempengaruhi kualitas produk atau layanan

2. pengembangan persyaratan pelatihan individu sebagai bagian dari kinerja 
proses perencanaan tahunan dan menilai efektivitas pelatihan ini pada 
waktu review pencapaian kerja - akan lebih baik jika memiliki “spreadsheet” 
pelatihan dimana kompetensi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh 
individu dapat dicatat dan dirujuk untuk perencanaan masa depan

3. kesadaran oleh personel tentang peran mereka dan tanggung jawabnya 
dalam melakukan pekerjaan - ini harus dijelaskan dalam deskripsi 
pekerjaan individu dan rencana kinerjanya

4. kesadaran personel akan persyaratan kualitas yang berhubungan dengan 
bidang kerja mereka - mempromosikan kesadaran kualitas melalui 
pertemuan kelompok dan keterlibatan mereka dalam perencanaan 
kualitas

5. pengembangan daftar periksa untuk induksi dan penilaian kompetensi

6. penentuan catatan apa saja yang akan disimpan dalam hal pendidikan, 
pelatihan, keterampilan dan pengalaman - catatan ini harus 
mendemonstrasikan pengoperasian yang efektif personel yang bekerja di 
bagian QMS, misalnya dalam sebuah map pelatihan
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7. pembuatan prosedur untuk menjelaskan proses induksi yang diperlukan 
untuk semua staf baru, manajemen kursus pelatihan internal dan eksternal, 
dan penyimpanan/pemeliharaan catatan pelatihan staf dan bagaimana 
penilaian dan pelatihan keterampilan dibuat, untuk memastikan bahwa 
semua staf menerima pelatihan yang sesuai persyaratan sehingga hanya 
staf yang terlatih secara kompeten atau staf sesuai yang dibimbing dengan 
tepat dapat melakukan kerja.

a. Contoh: semua staf dapat diberikan folder pelatihan selama latihan 
induksi ; dimana foldernya adalah:

•	 diberi label dengan nama anggota staf

•	 dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 5.9.

5.6.2. Prasarana, Akomodasi dan 
Lingkungan Sekitar

Persyaratan untuk jenis-jenis sumberdaya infrastruktur yang dibutuhkan 
untuk suatu organisasi dapat mencakup:

1. bangunan

2. ruang kerja

3. perangkat keras dan perangkat lunak

4. layanan dukungan.

Infrastruktur ini perlu diidentifikasi, disediakan dan dikelola oleh manajemen 
senior. Selain itu, harus ada sistem untuk pemeliharaan baik yang preventif 
maupun untuk perbaikan dari infrastruktur yang ada.

Faktor kunci yang harus dipertimbangkan untuk perencanaan infrastruktur 
meliputi:

1. ketersediaan dan kapasitas saat ini

2. kebutuhan masa depan

3. ekspansi untuk pertumbuhan

4. perencanaan kontingensi dan keterkaitannya dengan program saat ini 
dan yang akan datang.
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Untuk mencapai produk dan layanan yang berkualitas agar sesuai dengan 
yang dibutuhan pelanggan, organisasi perlu memutuskan kondisi lingkungan 
kerja yang diperlukan dan mengelolanya secara optimum. 
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Gambar 5.9. Beberapa komponen folder untuk training para staf

Lingkungan kerja sangat berhubungan dengan kondisi di mana pekerjaan 
dilakukan, termasuk faktor fisik, lingkungan dan yang lainnya, seperti tingkat 
kebisingan, suhu, kelembaban, pencahayaan, cuaca, ergonomi, kebersihan, 
polusi, fasilitas yang memadai (termasuk ruang makan, kafetaria, kamar kecil), 
peraturan kesehatan dan keselamatan, kebersihan tempat untuk menghindari 
kontaminasi.

Sejauh mana faktor lingkungan di atas dapat diterapkan disatu organisasi 
mana pun akan tergantung kepada ukuran laboratorium, risiko yang mungkin 
timbul dan beberapa pertimbangan lainnya.

Fokusnya harus lebih kepada keselamatan karyawan, kesejahteraan dan 
kesesuaian produk. Persyaratan industri dan undang-undang lain akan 
membantu memberikan panduan tentang standar yang dapat diterima untuk 
lingkungan kerja.
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5.6.3. Pengukuran, Analisa dan 
Perbaikannya

Organisasi perlu merencanakan dan melaksanakan prosedur yang mengukur, 
menganalisa, dan meningkatkan efektivitas QMS-nya. Fokus dari prosedur 
ini harus meliputi:

•	 apakah produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan permintaan 
dan kebutuhan pelanggan 

•	 apakah proses yang digunakan sesuai dengan persyaratan standar

•	 peningkatan yang berkelanjutan atas efektivitas QMS.

1. Pemantauan dan pengukuran

Organisasi dapat mulai memantau dan mengukur dengan tujuan yang 
berfokus pada pemenuhan permintaan dan kebutuhan pelanggan yang 
kemudian secara perlahan-lahan mengembangkan sasaran yang berguna 
untuk proses-proses kunci dan proses yang rentan risiko, setelah target 
awal tercapai.

Pemantauan dan pengukuran untuk area berikut ini perlu untuk 
ditangani.

2. Kepuasan pelanggan

Organisasi perlu memantau pandangan pelanggan tentang kinerja 
layanan inti organisasi. Umpan balik dari pelanggan bisa dikumpulkan 
dari survei pelanggan, survei opini pengguna, umpan balik tentang 
produk dan layanan yang disampaikan, analisa bisnis yang hilang, pujian 
dan keluhan, dll. Manajemen senior perlu memutuskan bagaimana, 
kapan, oleh siapa dan jenis informasi apa yang akan dikumpulkan dari 
pelanggan. Contoh dari kuesioner yang dapat dilakukan dan digunakan 
oleh laboratorium pengujian terdapat dalam survei umpan balik 
pelanggan yang diberikan dalam Gambar 5.10.
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Organisasi juga dapat menyediakan pelanggan dengan kesempatan untuk 
mengakses fasilitas atau laboratorium yang ada untuk melihat bagaimana 
pengujian dilakukan. Ini akan menciptakan niat baik organisasi dan 
menawarkan kesempatan tambahan untuk dapat mengumpulkan 
informasi tentang kebutuhan pelanggan.

3. Audit internal

Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi 
untuk memberikan umpan balik kepada manajemen tentang apakah 
QMS sudah diterapkan dan bekerja secara efektif.

Tahap terakhir dalam proses implementasi QMS adalah dengan 
melakukan audit kualitas internal untuk menentukan penyimpangan-
penyimpangan, jika ada, dalam sistem yang baru diimplementasikan.

Penting untuk melakukan audit jenis ini secara teratur, bahkan setelah 
penerapan QMS di dalam organisasi, untuk memantau pencapaian 
apakah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil audit harus 
dilaporkan kepada manajemen senior. Staf internal perlu dilatih untuk 
melakukan audit tersebut. Rekaman dan dokumentasi dari hasil audit 
perlu disimpan sebagai sumber utama data masukan kepada organisasi.

Obyektif dari audit meliputi:

a. evaluasi sistem saat ini terhadap kepatuhannya dengan standar, 
proses organisasi sendiri dan prosedur untuk memeriksa kinerja staf 
dengan menggunakan ruang lingkup dan metodologi audit yang 
jelas

b. identifikasi peluang peningkatan kualitas untuk sistem yang sudah 
ada
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                                    Gambar 5.10. Formulir survey kepuasan pelanggan. 

 identifikasi kekurangan dalam QMS 

 menunjukkan adanya peningkatan yang berkelanjutan dengan apa-apa yang telah terjadi. 

 

 

Gambar 5.10. Formulir survei kepuasan pelanggan.

c. identifikasi kekurangan dalam QMS

d. menunjukkan adanya peningkatan yang berkelanjutan dengan apa-
apa yang telah terjadi.

4. Pemantauan dan pengukuran produk (kontrol kualitas)

Kualitas produk, tes dan pelayanan dipantau dan diukur untuk 
memastikan kebutuhan dan persyaratan serta keinginan pelanggan 
terpenuhi. Ini dilakukan dengan menjalankan pemeriksaan dan pengujian 
yang hubungan dengan:

a. mengukur produk dan menguji karakteristiknya

b. memeriksa hasil dari berbagai tahapan proses
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c. memberikan bukti akan adanya kesesuaian dengan kriteria 
penerimaan produk dengan penggunaan yang regular bahan referensi 
bersertifikat 

d. berpartisipasi dalam pengujian perbandingan antar-laboratorium 
atau yang disebut program uji profisiensi

e. memungkinkan produk diautorisasi untuk dirilis/dilepaskan

f. mengulangi uji tes menggunakan metoda yang sama atau berbeda

g. pengujian ulang bila diperlukan

h. menyelesaikan aktivitas yang diminta sebelum pengiriman.

Prosedur harus ada untuk memantau validitas tes dan hasil, untuk 
menganalisa data untuk mengidentifikasi tren dan hasil yang tidak 
sesuai, untuk menyelidiki kegagalan dan tren yang teridentifikasi, dan 
untuk mencegah hasil yang salah dikirim.

Informasi yang dihasilkan oleh aktivitas pemantauan dan pengukuran 
kegiatan organisasi perlu dikumpulkan dan dianalisa dengan tujuan 
untuk terus meningkatkan efektivitas QMS. Data tambahan dari audit 
internal, saran karyawan dan keluhan pelanggan juga dapat digunakan 
dalam hal ini.

5. Pengendalian produk yang tidak sesuai

Meski dengan niat terbaik, pelatihan dan komunikasi yang berterusan, 
bagian dari QMS dan operasi organisasi mungkin tidak begitu efektif 
atau cukup untuk mencegah terjadinya cacat produk, kekurangan dalam 
layanan dan menanggapi keluhan pelanggan.

Identifikasi ketidaksesuaian dapat terjadi di berbagai tempat dalam sistem 
manajemen dan operasi teknis (misalnya kendali mutu, audit, keluhan, 
kalibrasi peralatan, standar, kontrol atau bahan habis pakai berada di luar 
spesifikasi). Namun ketika situasi ini muncul, perlu bagi QMS untuk 
mengakomodasi manajemen kekurangan ini. Ini harus dicatat sebagai 
ketidaksesuaian produk dan proses harus diterapkan untuk menanggapi 
dan memperbaiki masalah yang timbul.
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Prosedur tersebut harus mengandungi:

a. siapa yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan setelah 
pekerjaan yang tidak sesuai diidentifikasi, misalnya memberhentikan 
kerja?

b. tindakan segera apa yang harus dilakukan ketika pekerjaan yang 
tidak sesuai diidentifikasi (mis. dokumentasi, pemberitahuan staf 
senior)?

c. bagaimana mengevaluasi pentingnya pekerjaan yang tidak sesuai

d. memberi tahu pelanggan dan membatalkan serta menarik balik hasil 
tes atau produk

e. tindakan korektif yang harus diambil dan identifikasi adanya 
kemungkinan pekerjaan yang tidak sesuai akan berulang lagi.

5.7. PENINGKATAN DAN PERBAIKAN 
KUALITAS

Perbaikan adalah proses proaktif untuk mengidentifikasi peluang untuk 
peningkatan kualitas, dan bukan reaksi untuk identifikasi masalah 
(ketidaksesuaian) atau keluhan.

Organisasi harus terus meningkatkan efektivitas QMS-nya melalui penggunaan 
kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, tindakan korektif dan preventif, 
dan evaluasi manajemen. Perbaikan yang berterusan dari QMS merupakan 
persyaratan penting dari strategi manajemen kualitas yang efektif. 

5.7.1. Tindakan Korektif
Tindakan korektif dimunculkan jika ada penyimpangan dari prosedur 
atau kebijakan yang telah disetujui. Ketidaksesuaian biasanya diidentifikasi 
sebagai hasil audit tetapi mungkin juga ada contoh di mana ketidaksesuaian 
diidentifikasi di luar audit, misalnya, sebagai hasil dari keluhan pelanggan 
atau tinjauan manajemen.

Prosedur yang terdokumentasi harus dibuat oleh organisasi untuk mencegah 
kejadian ketidaksesuaian sebelumnya tidak akan terjadi lagi.
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a. Tunjuk otoritas yang sesuai untuk melaksanakan tindakan korektif.

b. Identifikasi sifat dan akar penyebab dari ketidaksesuaian.

c. Identifikasi dan terapkan tindakan korektif yang diperlukan untuk 
mencegah kejadian terulang - ini mungkin membutuhkan perubahan 
praktik-praktik manajemen untuk membuat, memodifikasi, atau 
meninjau kontrol, seperti prosedur yang ada, atau pelatihan, untuk 
menghindari pengulangan ketidaksesuaian.

d. Pikirkan apa yang bisa dan yang akan dilakukan untuk memantau 
tindakan perbaikan.

e. Rekam setiap perubahan dalam prosedur yang sudah terdokumentasi 
sebagai hasil dari tindakan korektif.

Catatan: Formulir atau rekaman (Gambar 5.11.) dapat disediakan untuk 
menangkap ketidak sesuaian yang sedang menjadi masalah dan kemudian 
dikeluarkan tugas kepada staf yang ditunjuk untuk melakukan tindakan 
korektif yang diperlukan.

5.7.2. Tindakan Pencegahan
Prosedur yang terdokumentasi diperlukan untuk mencegah potensi 
ketidaksesuaian terjadi di awal proses. Hal ini pada gilirannya membutuhkan 
organisasi secara aktif untuk mengidentifikasi dan menangani penyebab 
potensial ketidaksesuaian atau peluang penyempurnaannya menggunakan 
perangkat “Total Quality Management”.
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                         Gambar 5.11. Contoh formulir untuk mencatat ketidak sesuaian hasil. Gambar 5.11. Contoh formulir untuk mencatat ketidak sesuaian hasil.
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Siapkan prosedur yang:

1. mengidentifikasi anggota staf untuk menyelesaikan tindakan yang 
diperlukan untuk melaksankan perbaikan dan penyempurnaan

2. mengatur jangka waktu yang disepakati untuk penyelesaian

3. memantau kemajuan pekerjaan melalui beberapa sistem pelacakan

4. menentukan apakah ada tindakan lanjutan yang diperlukan dan mengatur 
tindakan ini untuk diselesaikan

5. membutuhkan tanda tangan oleh orang yang berwenang ketika sudah 
selesai

6. menyimpan catatan dokumentasi untuk pekerjaan yang sudah selesai 
dikerjakan guna pengarsipan di QMS.

Catatan: Formulir atau catatan (Gambar 5.12.) dapat dibuat untuk menangkap 
peluang perbaikan dan penyempurnaan yang telah diidentifikasi. Kemudian 
arahan tugas dikeluarkan untuk staf yang ditunjuk guna melaksanakan 
tindakan yang diperlukan.

5.8. PERSYARATAN TEKNIS
Banyak faktor yang menentukan kebenaran dan kehandalan tes yang dilakukan 
oleh laboratorium, termasuk di antaranya, tetapi tidak terbatas pada:

1. pembelian

2. faktor manusia

3. keadaan bangunan lab dan kondisi lingkungannya

4. metode uji dan metode validasi

5. peralatan dan ketertelusuran pengukurannya

6. menangani bahan-bahan yang akan dites.
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                            Gambar 5.12. Contoh format untuk mencatat Perbaikan Kualitas (QIF) 

 

 

 

Gambar 5.12. Contoh format untuk mencatat Perbaikan Kualitas (QIF)

5.8.1. Pembelian
Organisasi perlu mengurangi dan mencegah masalah apapun yang terjadi 
dengan cara menggunakan sistem pembelian yang efektif untuk memberikan 
produk dan jasa yang berkualitas. Oleh karena itu, apapun yang dibeli haruslah 
memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh organisasi dengan cara:
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1. menetapkan metode untuk mengevaluasi pemasok atau kontraktor

2. menetapkan kriteria seleksi untuk pemilihan produk yang dibeli 
dan pemasok serta kontraktor - dokumentasi yang dihasilkan selama 
pembelian (misalnya pesanan pembelian, kartu kredit atau tanda terima 
lainnya, serta slip pengepakan), termasuk data yang menjelaskan layanan 
dan barang yang dipesan, perlu ditinjau dan disetujui untuk pelbagai 
konten teknisnya sebelum dirilis untuk mengurangi risiko produk yang 
salah yang dikirim.

Ketika layanan atau pasokan barang pada akhirnya diterima, harus ada proses 
untuk memastikan bahwa produk yang dikirim memenuhi kebutuhan dan 
persyaratan organisasi.

5.8.2. Personel
Adalah sangat penting bagi manajemen laboratorium untuk memastikan 
bahwa semua staf yang bekerja di laboratorium menerima pelatihan dalam 
teknik-teknik laboratorium dan penggunaan instrumen sehingga hanya 
staf yang telah dilatih secara kompeten atau staf yang dibimbing dengan 
tepat yang melakukan tes-tes di laboratorium, mengevaluasi hasil tes dan 
menandatangani laporan pengujian. Staf yang sedang menjalani pelatihan 
harus dengan seksama diawasi dan dibimbing pada saat mereka melakukan 
pengujian.

Manajemen bertanggung jawab untuk:

1. mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan staf untuk bekerja di 
daerah mereka memastikan penilaian dan pelatihan telah dilakukan 

2. memastikan pelatihnya kompeten dalam bidangnya

3. memastikan bahwa modul pelatihan yang sesuai dipilih dan kriteria 
pelatihan terpenuhi untuk melaksanakan prosedur laboratorium yang 
menjadi tanggung jawab mereka 

4. memastikan bahwa peserta pelatihan tidak berpartisipasi dalam metode 
uji laboratorium sampai catatan pelatihan mereka menunjukkan adanya 
kompetensi keterampilan dasar laboratorium

5. memastikan bahwa peserta pelatihan tidak menggunakan peralatan yang 
dijelaskan dalam modul instrumen penting hingga catatan pelatihan 
mereka menunjukkan kompetensi di instrumen yang penting ini.
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5.8.3. Bangunan Laboratorium dan 
Kondisi Lingkungannya

Fasilitas laboratorium yang digunakan untuk pengujian harus mampu 
melakukan tes yang benar dan tepat. Persyaratan teknis untuk akomodasi 
laboratorium dan kondisi lingkungannya yang dapat mempengaruhi hasil 
tes harus didokumentasikan di prosedur teknis. Perlu juga untuk memantau, 
mengontrol dan mencatat kondisi (steril biologis, debu, kelembaban, suhu, 
pasokan listrik, suhu, dll.) agar sesuai dengan yang diperlukan menurut 
spesifikasinya sehingga tidak mempengaruhi kualitasnya tes. Perlu diberi 
perhatian khusus terhadap akses ke daerah/ruangan pengujian tertentu, tata 
kelola laboratorium yang baik dan pemisahan ruang pengujian yang berbeda 
untuk mencegah adanya kontaminasi silang.

5.8.4. Metode Pengujian dan Validasi 
Metode

Laboratorium harus menggunakan prosedur pengujian standar yang 
diterima secara nasional atau internasional atau prosedur non-standar 
(metode sendiri) yang telah divalidasi dengan tepat dan dilakukan secara 
teratur. Sewaktu laboratorium mengikuti/menggunakan metode standar, 
maka diwajibkan metode standar versi akhir yang digunakan harus disertai 
dengan teks referensinya. Laboratorium harus memverifikasi yang ianya 
dapat mengoperasikan metode standar dengan sempurna dan benar untuk 
mendapatkan batas deteksi, selektivitas, pengulangan dan reproduktifitas 
sebelum memperkenalkan tes.

Metode non-standar adalah metode in-house/sendiri yang bisa mencakupi:

1. metode yang dikembangkan di laboratorium

2. metode uji standar yang dimodifikasi

3. metode yang diambil dari publikasi ilmiah tetapi tidak divalidasi.

Laboratorium harus memvalidasi metode ini untuk memverifikasi bahwa 
metode non-standar ini sesuai untuk tujuan yang diinginkan dan menyimpan 
semua dokumen terkait dengannya untuk referensi. 
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5.8.5. Peralatan dan Pelacakan Hasil 
Pengukurannya

Laboratorium harus berisi semua peralatan uji yang diperlukan untuk kinerja 
pengujian yang benar dan kalibrasi, serta pengukuran yang dilakukan oleh 
laboratorium harus memenuhi persyaratan standar internasional dan dapat 
dilacak sepenuhnya. Manajemen bertanggung jawab untuk:

1. memastikan setiap peralatan di laboratorium diidentifikasi secara unik

2. memastikan validasi atau kalibrasi awal untuk peralatan yang baru 
dilakukan sebelum digunakan, untuk mengonfirmasi bahwa barang 
tersebut memenuhi kriteria pembelian dan menunjukkan bahwa peralatan 
dan komponennya dapat bekerja sesuai spesifikasi yang digunakan untuk 
kriteria penerimaan awal

3. memastikan peralatan yang digunakan untuk pengujian mampu mencapai 
akurasi yang diharapkan untuk tes

4. memastikan bahwa servis, kalibrasi dan persyaratan pemeliharaan sudah 
dijadwalkan dan tepat waktu bagi semua peralatan yang digunakan 
untuk ujian

5. memastikan dokumentasi (mis. Catatan pemakaian alat, catatan 
pemeliharaan dan perbaikan) adalah yang terbaru dan senantiasa 
diperbarui

6. memastikan bahwa perbaikan yang sesuai perlu diambil jika diperlukan

7. memastikan bahwa prosedur adalah tertulis yang mencakupi penggunaan 
dan pemeliharaan peralatan serta peralatan itu dioperasikan oleh personel 
yang berwenang dengan menggunakan instruksi yang terbaru

8. memastikan status kalibrasi ditunjukkan pada peralatan

9. memastikan kalibrasi dapat dilacak sampai Sistem Satuan Internasional 
(Satuan SI) dimana dibutuhkan.

5.8.6. Penanganan Bahan-Bahan Tes
Laboratorium harus mengembangkan prosedur yang terdokumentasi yang 
meliputi penerimaan, penanganan, perlindungan, penyimpanan, transportasi, 
penyimpanan dan pembuangan barang yang diterima untuk pengujian di 
laboratorium. Prosedur ini harus meliputi berikut:
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1. cara mengidentifikasi yang spesifik bagi setiap item yang akan diuji di 
laboratorium sehingga identifikasi ini dapat dipertahankan selama proses 
pengujian

2. cara mencatat ketidak normalan item yang dites, jika ada, dan konsultasi 
dengan pelanggan jika diperlukan untuk mendapatkan instruksi yang 
lebih detil atau tindakan lebih lanjut

3. bagaimana untuk menghindari kerusakan bahan-bahan tes selama 
penanganan, penyimpanan dan persiapan.

5.8.7. Subkontrak Pengujian
Jika laboratorium ingin membuat subkontrak pekerjaannya ke institusi luar, 
maka harus dipertimbangkan kriteria-kriteria berikut:

1. memastikan bahwa pekerjaan diberikan kepada subkontraktor yang 
sesuai dan kompeten

2. memastikan bahwa pelanggan diberi tahu tentang pekerjaan yang akan 
dikontrakkan

3. memastikan bahwa tanggung jawab pekerjaan yang dikontrakkan terletak 
pada laboratorium

4. memastikan bahwa daftar semua subkontraktor disimpan dan bukti dari 
kompetensi setiap subkontraktor untuk setiap pekerjaan dicatat.

5.9. SISTIM MANAJEMEN 
INFORMASI LABORATORIUM 
(LIMS)

Sistem manajemen informasi laboratorium (Laboratorium Information 
Management System - LIMS) adalah metode laboratorium untuk memperoleh, 
menganalisa, menyimpan dan melaporkan data laboratorium. Ini akan 
membantu laboratorium untuk mengelola dan mengumpulkan secara efektif 
data laboratorium dan operasinya. Juga digunakan untuk mendukung 
laboratorium dalam melacak sampelnya, meningkatkan akurasi informasi 
sampel yang dimasukkan, meningkatkan hasil informasi sampel dan akhirnya 
meningkatkan efisiensi operasional dari laboratorium.
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5.9.1. Kebutuhan Sistem Manajemen 
Informasi Laboratorium 

Pengumpulan, pengelolaan dan diseminasi informasi tentang hama-penyakit 
tanaman adalah sangat penting untuk digunakan dalam survei, investigasi 
serangan, pengendalian dan juga untuk mendukung negosiasi akses pasar, 
dll.

Adalah sangat penting untuk memiliki dan tersedia setiap waktu informasi 
diagnostik untuk digunakan memberi informasi kepada pengambilan 
keputusan dengan tepat dan cepat. Tanpa sistim manajemen informasi 
yang tepat, ekstraksi informasi dari sampel-sampel yang telah analisa dan 
pelaporan yang terkait dengan sampel ini hanya akan diperoleh secara manual 
yang merupakan proses yang memakan waktu lama. Laboratorium perlu 
memastikan bahwa hasil analisanya bersih, tanpa kesalahan dan mematuhi 
jaminan kualitas dan standar kontrol yang ditetapkan oleh badan pengawas 
regulasi. Keamanan dan integritas data harus diurus secara sempurna jika 
laboratorium menghasilkan volume informasi yang tinggi, melakukan tes dan 
analisa secara rutin, dan diwajibkan untuk menyelesaikan sampel secara cepat 
dan tepat waktu.

Sistem manajemen informasi yang khusus akan membantu laboratorium dalam 
menghasilkan analisa yang akurat, dapat direproduksi dengan lebih cepat dan 
lebih handal. Informasi dari sampel sebagai hasil pengujian laboratorium 
akan lebih mudah untuk disimpan dan dilacak dari saat sampel ini masuk 
laboratorium sehingga saat hasilnya dilaporkan. Selain itu, laboratorium 
dapat menilai deteksi hama dan penyakit pada komoditas tertentu (asosiasi 
hama-ke-inang), status pemberantasannya, riwayat pengamatan, dll., untuk 
kegunaan surveu dan kegiatan penelitian.

5.9.2. Manajemen Informasi 
Laboratorium

Laboratorium harus menentukan sistem apa yang diperlukan untuk mengelola 
informasi dari sampel-sampel yang dianalisanya. Keputusan pemilihan system 
harus didasarkan pada analisa kebutuhan dan praktik-praktik yang dilakukan 
dilaboratorium. Faktor-faktor berikut dapat dipertimbangkan untuk 
pengambilan keputusan:
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1. ukuran organisasi atau laboratorium

2. jumlah tes-tes sampel yang rutin yang dilakukan per minggu atau bulan

3. jumlah total sampel yang diterima

4. persyaratan regulasi

5. persyaratan klien/pelanggan

6. kebutuhan untuk sampel yang dianalisa lebih cepat dan waktu yang 
diperlukannya dari satu sampel ke sampel lainnya

7. bagaimana beradaptasi atau mengatasi tantangan di masa depan, seperti 
peningkatan volume data secara signifikan.

5.9.3. Alat untuk Mengelola Informasi 
Laboratorium

1. Catatan berbasis kertas

Masih memungkinkan untuk menggunakan sistem pencatatan berbasis 
kertas yang sederhana. Ada keuntungan tertentu untuk menggunakan 
pencatatan secara manual: lebih murah untuk mengatur, tidak perlu 
program pelatihan yang komprehensif dan mahal untuk menggunakan 
khusus perangkat lunaknya, risiko data rusak sangat kurang, dll. Tapi 
kelemahan utamanya adalah untuk mengambil datanya memakan 
waktu, terutama saat menangani data dengan volume besar, dan berbagi 
informasi tidaklah mudah.

2. Spreadsheet

Spreadsheet (misalnya MS Excel) adalah lembar digital yang setara 
dengan lembar kertas kerja. Ini dapat digunakan untuk menyimpan dan 
memanipulasi data. Spreadsheets mudah digunakan tetapi sulit untuk 
dikelola ketika terlalu banyak informasi diambil dalam satu spreadsheet. 
Ini menjadi semakin lebih sulit lagi untuk mengedit atau melacak 
sepotong informasi. Tidak ada versi kontrolnya dan ini akan membuat 
kebingungan dan ketidak akuratan saat ketika spreadsheet dibagikan 
ke beberapa anggota staf. Tidak adanya kontrol atau aturan yang ketat 
dan cepat pada jenis-jenis informasi apa saja yang dapat diberikan oleh 
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spreadsheet kepada staf untuk dimasukkan ke kolom tertentu. Oleh karena 
itu, data bisa menjadi tidak akurat dan bisa membahayakan integritas 
hasilnya.

3. Database

Database (misalnya MS Access, Oracle) umumnya digunakan untuk 
menyimpan informasi dalam jumlah besar. Organisasi dapat menyimpan 
segala jenis fail dalam database, termasuk fail Word, gambar dan PDF. 
Data bisa dikirim ke orang lain sebagai fail PDF atau Excel. Sebuah 
database dapat membantu untuk membangun hubungan antar beberapa 
tipe data untuk akses informasi secara cepat dan secara simultan juga 
memperbaruinya. Perubahan dapat dilakukan dengan mudah dan 
memungkinkan bagi beberapa orang untuk mengakses set data yang 
sama menggunakan sistem manajemen database dan di sekaligus menjaga 
integritas data. Database menawarkan rentang kompleksitas yang lebih 
besar dalam hal data manipulasi, tetapi membutuhkan keahlian teknis 
untuk pemrograman atau dengan kode SQL.

4. Perangkat lunak siap pakai (misalnya LIMS, Q-pulse)

Perangkat lunak khusus dirancang untuk mengoptimalkan dan 
memperluas operasi laboratorium melalui alur kerja data di laboratorium. 
Perangkat lunak semacam ini dapat digunakan untuk:

a. menerima, memasukkan dan memberi label sampel

b. memberi tugas kerja (misalnya tes untuk setiap sampel)

c. memeriksa status pekerjaan

d. merekam rekod data dan spesimen

e. menghasilkan laporan pengujian setelah menerapkan control 
kualitasnya.

Sistem ini perlu disesuaikan dengan persyaratan dan keinginan pengguna. 
Dengan tool pengguna/server, sistim fail memungkinkan pemrosesan data 
darimana saja di jaringan. Selain itu, dengan modul yang mendukung 
web dalam sistem, pengguna dapat memperpanjang operasi di luar batas 
laboratorium.
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5. Apa yang harus disimpan

LIMS memungkinkan organisasi untuk menyimpan berbagai potongan 
informasi yang diperlukan untuk berfungsinya laboratorium. Ini dapat 
mencakup protokol laboratorium, daftar reagen/bahan kimia, gambar, 
informasi tentang spesimen, informasi tentang peralatan, dengan 
minimum adanya hal-hal berikut.

a. Registrasi sampel dan akses informasi

LIMS digunakan untuk menyimpan registrasi sampel dan mengakses 
informasi:

•	 Tanggal sampel diterima

 - nomor aksesi yang khas (untuk penelusuran sampel)

 - tes yang akan dilakukan

 - disiplin (entomologi, mikologi, virologi, nematologi)

 - detail kontak pengirim

 - nomor referensi pengirim

 - jumlah botol yang diterima

 - gejala pada sampel, jika ada

 - pengujian yang mendesak atau rutin

 - detil sampel yang ditemukan pada inang (tanah, varietas, 
wadah, tanaman dan bagian-bagiannya, dll.)

 - negara asal dan detail lokasi.

b. Rincian identifikasi

•	 Ordo

•	 Famili

•	 Genus

•	 Spesies

•	 Fase hidupnya (telur, larva, pupa, dsb.)

•	 keadaan sampel (mati atau hidup)

•	 detail yang mengidentifikasi

•	 tanggal identifikasi
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•	 tanggal balasan akhir

•	 biaya, jika ada

•	 rekod lama atau baru (host baru atau asosiasi baru).
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5.10. ALUR KERJA DI LABORATORIUM
Garis besar
Bagian ini memberikan gambaran umum tentang metode utama yang 
digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi hama-penyakit tanaman. 
Ada berbagai macam metode yang sudah tersedia untuk ahli diagnosis hama-
penyakit, mulai dari cara visual mikroskopi hingga DNA sekuensing. Panduan 
umum akan diberikan pada proses pemeriksaan dan pengambilan sampel 
specimen serta langkah-langkah yang diambil untuk membuat diagnosis. 
Detail dari metode yang umum digunakan akan dijelaskan, bersama dengan 
beberapa contoh untuk berbagai kelompok hama-penyakit.

Gambar 5.13. menunjukkan skema dasar untuk pengoperasian layanan 
identifikasi hama-penyakit tanaman, dengan alur kerja (tengah), masukan/
input (kiri) dan hasil/output (kanan). Ini bertujuan untuk memberikan 
“gambaran secara garis besar” dari kegiatan yang menyeluruh, tahapan dan 
titik keputusan yang menjadi ciri layanan identifikasi OPT. Ini bukanlah 
“resep untuk dipraktikan” dan diikuti serta tidak ditetapkan sebagai daftar 
konten yang lengkap; tetapi ditujukan untuk panduan mandiri guna 
difikirkan bagaimana kapabilitas dapat diwujudkan dalam konteks dan situasi 
yang khusus.

Skema dalam gambar mencerminkan struktur setiap bagian dan bab-bab 
selanjutnya, dan menunjukkan caranya bagaimana setiap area ini dapat 
bekerja sama untuk menghasilkan layanan identifikasi hama-penyakit yang 
berfungsi secara sempurna.

5.10.1. Manajemen Sampel
Sampel dapat diterima di laboratorium dari banyak sumber dan dengan 
banyak perbedaan dalam permintaannya. Sangat penting untuk diketahui 
bahwa sampel-sampel ini dan permintaan yang menyertai sampel-sampel ini 
harus dicatat dengan benar dan kemudian akan melewati laboratorium untuk 
dianalisa dan dilacak sampai keputusan akhir dapat dicapai.
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1. Penerimaan sampel

Sebagian besar diharapkan bahwa sampel akan diterima melalui 
inspektur; bagaimanapun, dan tergantung pada operasi laboratorium, 
sampel dapat juga diterima dari petani, industri dan publik. Sejauh mana 
informasi bisa dikumpulkan dari sampel-sampel ini akan menjadi lebih 
variabel. Meskipun demikian, semakin banyak latar belakang informasi 
yang bisa diperoleh dari sampel akan lebih baik karena kemungkinannya 
untuk mendapatkan diagnosis yang cepat dan akurat adalah lebih besar. 
Oleh karena itu disarankan agar laboratorium diagnostik tanaman 
memberikan contoh lembar informasi pengiriman bagi pelanggan untuk 
mendokumentasikan informasi terkait.

Lembar pengiriman ini harus berisi informasi yang detail seperti:

a. detail kontak orang atau organisasi yang mengirimkan sampel

b. detail sampel, misalnya jenis tanaman, umur tanaman

c. masalahnya, misalnya gejala yang ada, persentase tanaman 
terpengaruh

d. sejarah tumbuh tanaman. 

Proses penerimaan sampel juga harus ditentukan sesuai dengan ekspektasi 
pelanggan, yaitu apakah ada tes khusus, berapa biayanya dan jangka 
waktu untuk pelaporan. Formulir isian pengajuan sampel mungkin akan 
memberikan sejauh mana informasi tentang deskripsi dan deskriptor 
tentang gejala hamapenyakit, namun, level minimum deskripsi 
harus ditujukan untuk misalnya seperti apakah gangguan tersebut 
mempengaruhi daun, pucuk, buah atau akar, dan apakah menyebabkan 
nekrosis, penguningan, dieback atau layu.
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                     Gambar 5.13. Diagram dasar untuk operasinya pelayanan Identifikasi OPT. 

Proses penerimaan sampel juga harus ditentukan sesuai dengan ekspektasi pelanggan, yaitu apakah 

ada tes khusus, berapa biayanya dan jangka waktu untuk pelaporan. 

Formulir isian pengajuan sampel mungkin akan memberikan sejauh mana informasi tentang deskripsi 

dan deskriptor tentang gejala hama-penyakit, namun, level minimum deskripsi harus ditujukan untuk 

Gambar 5.13. Diagram dasar untuk operasinya pelayanan Identifikasi 
OPT

2. Pendaftaran sampel

Saat sampel tiba di laboratorium untuk dianalisa, sampel tersebut 
harus disertai dengan dokumen pengiriman sampel (seperti diuraikan 
di atas). Rincian sampel kemudian harus dimasukkan pada sistem 
registrasi dan sampel diberi kode atau nomor identifikasi yang khas. Ini 
akan memungkinkan sampel dapat dilacak dan memungkinkan hasil 
tes ditautkan dengan mudah ke detail pelanggan untuk mengaktifkan 
pelaporan yang cepat dan akurat.
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Sampel harus dikirim ke pusat pendaftaran sampel di mana mereka dapat 
dibuka dan didaftarkan. Baca dokumen sampel untuk melihat detail 
pengujian yang dibutuhkan atau gejala utama yang dinyatakan oleh 
pelanggan untuk menentukan kepada tim diagnostik kemana sampel 
tersebut harus dikirim. Periksa apakah anda memiliki semua detail 
informasi yang penting, seperti:

a. nama pengirim - perusahaan dan kontak

b. alamat dan nomor kontak/alamat email

c. nomor referensi pelanggan

d. identitas tanaman inang/sampel

e. pengujian apa yang diperlukan.

Jika tidak ada formulir pengiriman sampel atau informasinya tidak cukup, 
hubungi pelanggan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Saat mendaftarkan sampel, detail berikut ini harus dicatat:

a. detail pelanggan (seperti di atas)

b. apakah sampel merupakan bagian dari survei tertentu

c. identitas tanaman inang/sampel

d. varietas tanaman

e. jenis sampel

f. negara asal

g. tanggal diterima

h. tim diagnosis (departemen/laboratorium) yang akan diminta untuk 
menangani sampel

i. kode khas atau nomor identifikasi sampel 

3. Pemeriksaan sampel

Setelah sampel diterima dan detailnya cicatat, maka sampel siap untuk 
diperiksa. Pemeriksaan awal sampel termasuk:

a. rincian tanaman inang/host dan penghitungan nomor sampel 
sesuai

b. bahwa sampel layak untuk diperiksa, sampel masih segar dan tidak 
membusuk
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c. apakah ada serangga terbang atau yang bergerak yang memungkinkan 
sampel perlu ditahan diruang penahanan

d. bahwa sampel yang dikirim relevan dengan masalah yang 
dilaporkan.

Setelah puas melakukan pemeriksaan awal, sampel akan berlanjut ke fase 
diagnosis. Untuk sampel di mana tes khusus dinyatakan (misalnya menguji 
kentang untuk deteksi virus), maka sampel akan dengan mudah diteruskan 
kepada pakar diagnosa yang sesuai. Namun, untuk sampel di mana 
permintaannya bagi menentukan etiologi dari kelainan yang tidak diketahui, 
maka penyelidikan awal sangat diperlukan. Selanjutnya bagian lain akan 
menetapkan beberapa pengamatan dasar yang bisa mengarah pada perkiraan 
terbaik taksa penyebab hama-penyakitnya dan terus melakukan diagnosis.

Akar, rizoma, umbi akar dan umbi daun
Gejala – Mulai memeriksa ada/tidaknya malformasi, kerusakan fisikal, adanya 
galls atau kista, akar yang gundul, adanya pembusukan, dll. Jika membusuk, 
pastikan apakah pembusukannya kering atau basah, dalam atau dangkal, 
mayor atau minor, meluas kebagian mahkota bunga atau tidak.

Pemeriksaan - awalnya periksa sampel tanpa mengganggu tanah yang menempel 
pada sampel. Lalu dengan sangat berhati-hati buang tanah menggunakan alat 
tumpul atau dengan cara diguncang dan kemudian sampel diperiksa kembali. 
Terakhir, bersihkan semua tanah dengan air dan kemudian sampel diperiksa 
lagi. Pada setiap langkah, periksa permukaan sampel di bawah mikroskop 
disekting dan cari jika ada miselium, tubuh buah, sklerotia, hyphae yang 
panjang, dll. Potong bagian melintang dan membujur melalui potongan 
bahan sampel yang lebih besar (misalnya umbi) dan mencari perubahan 
warna jaringan vaskular atau kerusakan umum.

Pemeriksaan di bawah mikroskop – buat persiapan slide dan cari struktur 
jamur; periksa aliran bakteri.

Pengujian - mengisolasi dari ujung depan sampel, ditumbuhkan, inkubasi, 
inokulasi, periksa tanah (pH dan konduktivitas listrik).
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Tinjau lembar informasi sampel - masalah kultur teknis (misalnya adanya 
genangan air), masalah sewaktu penyimpanan (misalnya beku, terlalu panas, 
kekurangan oksigen), pemadatan tanah atau adanya kerak tanah yang keras, 
polusi air tanah (misalnya kebocoran limbah), tanggal penanaman atau 
pemindahan ke pot, timbulnya gejala, kisaran hidup inang yang dipengaruhi, 
distribusi hama-penyakit (tidak merata atau meluas), riwayat tanam 
sebelumnya, analisa nutrisi, aplikasi bahan kimia (misalnya pestisida atau 
pengatur tumbuh seperti penekan tunas), dll.

Dasar batang
Gejala - periksa adanya bagian yang busuk, kanker, galls, akar adventif, 
perubahan warna vaskular, bukti kerusakan oleh hama invertebrata (misalnya 
frass, anyaman sarang, siput atau siput telanjang).

Pemeriksaan - cari miselium, badan buah (misalnya sklerotia, piknidia), 
memotong melintang dan bagian membujur, cari perubahan warna pada 
jaringan vascular, ketidak suaian pencangkokan, dll.

Pemeriksaan di bawah mikroskop – buat sediaan slide dan cari struktur jamur, 
perubahan warna vaskular, periksa adanya cairan bakteri yang menetes.

Tes - mengisolasi dari ujung depan, mengapungkan, dan menginokulasi.

Lembar tinjau informasi sampel – ada/tidak kerusakan hama vertebrata 
(misalnya tupai, tikus, kelinci, rusa, dll.), kerusakan fisik (misalnya rumput 
yang tersangkut), kerusakan oleh cuaca (misalnya angin kencang, beku, 
kekeringan, aplikasi garam batu di musim dingin), penyubur tanah dan 
mulsa, dll.

Batang dan batang perdu
Gejala - periksa kerusakan fisik dan luka, pembusukan, kanker, galls, perubahan 
warna vaskular, kerusakan oleh hama invertebrata (misalnya lubang-lubang 
serangga, sarang, kotoran), dll.

Pemeriksaan - cari miselium, badan buah (fruiting bodies), jamur payung, 
braket jamur, potong melintang dan bagian longitudinal, dll.
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Pemeriksaan di bawah mikroskop – buat sediaan slide dan cari struktur jamur, 
perubahan warna vaskular atau inti kayu, periksa aliran bakteri.

Tes - mengisolasi dari ujung depan, inkubasi, inokulasi, mengapungkan.

Tinjau lembar informasi sampel - kerusakan hama vertebrata (misalnya tupai, 
rusa, dll.), kerusakan akibat hama invertebrata (mis serangga), apakah ada 
jamur atau jamur payung telah terlihat, kerusakan fisik (misalnya kerusakan 
oleh petir).

Daun, bunga dan buah
Gejala - periksa permukaan atas dan bawah dan, untuk spesimen yang lebih 
besar, potong secara melintang dan longitudinal untuk menentukan luasnya 
kerusakan.

Periksa perubahan warna atau adanya bintik-bintik dan pastikan distribusinya 
(misalnya pertumbuhan lama atau baru, interveinal atau venal, marginal, apikal 
atau distal, tunggal, banyak, penggabungan), malformasi dan distorsi (atipikal 
bentuk dan warna, produksi rambut produktif, epinasti,dll.). Catat apakah 
bintik-bintik itu nekrotik, klorotik atau tergenang air. Periksa kerusakan fisik 
dan luka, lesi, kanker, galls, kerusakan hama invertebrate (misalnya lubang 
lubang serangga, anyaman sarang, kotoran).

Pemeriksaan - cari miselium, tubuh buah, jamur, karat, jamur lendir, dll., 
periksa untuk aliran bakteri.

Pemeriksaan di bawah mikroskop – buat sediaan slide dan cari struktur 
jamur.

Tes - mengisolasi dari ujung depan, inkubasi, inokulasi, pengapungan.

Kaji ulang lembar informasi sampel – pestisida aplikasi, kerusakan cuaca 
(misalnya hujan es, embun beku, matahari atau angin hangus, tanah atau 
pasir yang tertiup angin).
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5.11. PENCITRAAN SPESIMEN
Pencitraan ilmiah, atau fotografi ilmiah, adalah metode yang banyak digunakan 
dalam pekerjaan pengawasan dengan tujuan identifikasi dan dokumentasi.

Ini melibatkan pembuatan foto atau gambar spesimen, paling akurat dan 
merupakan cara yang sedapat mungkin tidak bias. Bagian ini memberikan 
pengantar tentang beberapa alasan untuk perlunya membuat gambar spesimen 
dan beberapa proses serta teknik yang terlibat. Untuk informasi yang lebih 
detail, pembaca dirujuk ke situs “Phytosanitary Resources” dari IPPC.

5.11.1. Mengapa Mengambil Gambar 
untuk Diagnosa?

1. Dokumentasi

Salah satu alasan yang paling umum untuk mengambil foto spesimen 
adalah untuk mendokumentasikannya, baik untuk referensi di masa 
mendatang atau sebagai cadangan untuk koleksi secara fisiknya. 
Representasi yang akurat dan tidak bias dari spesimen bisa menjadi 
asuransi yang sangat berguna untuk melawan warna memudar, rusak, 
degradasi atau hilang.

2. Materi referensi

Gambar elektronik dapat dibagikan secara online dalam sebuah gambar 
perpustakaan atau melalui email, dan dapat digunakan sebagai bahan 
referensi dengan cara yang sama seperti spesimen yang aslinya. Gambar 
spesimen yang telah diidentifikasi secara positif dapat digunakan untuk 
tujuan perbandingan untuk mengidentifikasi spesimen lebih lanjut. 
Berbagi gambar online memungkinkan audiens yang lebih besar 
untuk memiliki akses ke spesimen dari cara yang sebelumnya. Ini juga 
memaparkan informasi yang ada pada specimen kepada audiens dan 
pakar dalam jumlah yang banyak dan ini dapat menghasilkan peningkatan 
akurasi identifikasinya.
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3. Identifikasi

Dalam kasus di mana spesimen belum positif diidentifikasi, gambar 
diagnostik yang sesuai dapat dikirim untuk identifikasi ke ahlinya 
sebagai pengganti spesimen asli. Kecepatan dan kemudahan yang dapat 
digunakan untuk mengirim gambar ke ahlinya juga dianggap sebagai 
salah satu pengurangan risiko kehilangan spesimen atau spesimen akan 
menjadi rusak pada saat transit, sehingga membuat pencitraan spesimen 
menjadi senjata yang penting dalam pengawasan laboratorium.

5.11.2. Apakah Citra Ilmiah Itu?
Tujuan utama pengambilan foto ilmiah dan ilustrasi secara akurat dapat 
mewakili sampel dengan selengkap mungkin. Untuk tujuan diagnostik 
memotret spesimen tujuannya adalah untuk memiliki:

1. seluruh materi bagian spesimen dalam keadaan terfokus (dengan 
menggunakan fotografi teknik susun)

2.  subjek dengan detilnya tingkat tinggi (gambar-gambar resolusi tinggi)

3.  akurasi warna tingkat tinggi (dengan menggunakan kartu abu-abu, kartu 
warna)

4.  akurasi pengukuran tingkat tinggi (menggunakan skala)

5.  tampilan standar (dorsal, ventral, lateral)

6.  pencahayaan yang seragam

7. eksposur yang benar

8. latar belakang yang mulus dan bagus, lebih disukai tanpa warna.

5.11.3. Alur Kerja
Pencitraan spesimen bisa jadi rumit dan memakan waktu. Jika berniat 
melakukan pencitraan dengan menggunakan banyak spesimen, alur kerja 
perlu dibuat secara fungsional dan efisien. Contoh alur kerja yang mungkin 
berguna dan dapat diadopsi ditunjukkan pada Gambar 5.14.

Seperti disebutkan di atas, ada informasi yang lebih detil yang tersedia online 
tentang pencitraan optik spesimen yang disematkan/ditusuk, spesimen basah 
dan geser, terutama dari arthropoda.
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BAB 6. 
DIAGNOSTIK JARAK JAUH 
Hama-Penyakit tanaman

Oleh karena perdagangan global dan pergerakan/lalu lintas orang sudah 
semakin meningkat, maka negara menghadapi risiko yang lebih besar dari 
serangan hama-penyakit yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas 
produksi dan hasil pertanian yang akan membatasi akses pasar. Pada 
waktu bersamaan telah terjadi penurunan jumlah pakar taksonomi hama-
penyakit dan para spesialis ini kebanyakan berada di pusat kota, jauh dari 
mana hama-penyakit ditemukan dan darimana layanan ahli taksonomi ini 
paling dibutuhkan. Faktor-faktor seperti ini secara menyeluruh berpotensi 
untuk meningkatkan risiko serangan hama-penyakit, oleh karena itu kita 
perlu mencari cara bagaimana untuk menyediakan proses identifikasi hama-
penyakit yang lebih cepat, lebih murah dan lebih tepat. Teknologi seluler dan 
internet memberikan solusi baru untuk masalah serupa di seluruh dunia dan 
mungkin dapat diterapkan untuk masalah hama-penyakit juga, tetapi itu akan 
membutuhkan adaptasi, pergeseran ke proses yang baru dan cara baru dalam 
melakukan diagnostik.

6.1. APA ITU DIAGNOSTIK JARAK 
JAUH DAN MENGAPA KITA 
MEMBUTUHKANNYA?

Selama beberapa tahun belakangan ini, dokter telah menggunakan teknologi 
komunikasi untuk menciptakan konsep “telemedicine” (Gambar 6.1.), di 
mana pasien dapat melakukan konsultasi dari jarak jauh. Telemedicine telah 
sangat berguna bagi orang-orang yang tinggal di komunitas yang terisolir atau 
daerah terpencil, dan di mana akses ke spesialis atau opini spesialis sangat 
terbatas.



246 

Peranan Kesehatan Tanaman dalam Perdagangan Global

Kendala jarak dan juga pakar spesialis adalah sama dengan yang dihadapi 
pakar diagnostik hama-penyakit tanaman, di mana kita menghadapi 
penurunan global dalam jumlah kedua kepakaran yaitu taksonomi dan 
diagnosa hama-penyakit pada umumnya. Selain itu, pakar spesialis yang 
ada cenderung terkonsentrasi di pusat kota besar, sedangkan sebagian besar 
spesies hama-penyakit ditemukan di daerah pedesaan dan terpencil, atau agak 
jauh lokasinya dari spesialis yang paling terdekat. Pada pada saat yang sama, 
globalisasi telah menyebabkan peningkatan perdagangan internasional dan 
pergerakan lalu-lintas orang.
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internet dan teknologi komunikasi lainnya untuk berbagi gambar dari hama-penyakit atau gejala yang 

Gambar 6.1.  Pengobatan jarak jauh menggunakan internet untuk berbagi 
informasi pasien dalam waktu yang sama

Dengan peningkatan pergerakan barang dan orang yang datang berwisata 
memberi kemungkinan adanya peningkatan pergerakkan hama-penyakit dari 
satu tempat ketempat lainnya. Permintaan layanan diagnostik akan meningkat 
seiring dengan adanya penurunan sumber daya pakar spesialis oleh karena 
itu kita terpaksa mencari solusi untuk memecahkan masalah ini secara cepat, 
murah dan efektif.
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Diagnosis jarak jauh untuk hama-penyakit tanaman seperti juga “telemedicine” 
yang menggunakan internet dan teknologi komunikasi lainnya untuk berbagi 
gambar dari hama-penyakit atau gejala yang disebabkan oleh hama-penyakit 
dengan pakar spesialis yang berada di lokasi yang berbeda. Berbagai alat 
digital dan perangkat komunikasi dapat digunakan untuk berbagi gambar dan 
informasi hama-penyakit. Proses dapat terjadi secara “real time” atau tidak dan 
menggunakan perangkat lunak untuk menangkap dan menyimpan informasi 
yang dibagikan selama proses membuat digital permanen, catatan OPT dan 
identifikasinya. Dalam bagian berikut akan dijelaskan beberapa sistem yang 
digunakan untuk melakukan identifikasi hama-penyakit jarak jauh.

6.1.1. Prinsip Dasar
Pengaturan laboratorium yang tipikal untuk digunakan diagnostik jarak 
jauh akan mencakup mikroskop (diseksi atau stereo), video kamera yang 
terpasang ke mikroskop dan komputer atau server internet dengan grafis 
antarmuka. Gambar yang diambil dari video kamera dapat disebarluaskan 
dengan menghubungkan baik dari komputer atau server ke internet dengan 
memberitahukan alamat IP statis ke lokasi yang dituju. Menghubungkan 
langsung dari kamera ke Internet memungkinkan orang di lokasi lain 
untuk melihat gambar kamera secara “real time” di komputer mereka 
dengan menggunakan “browser web” mereka untuk menemukan alamat IP 
dari kamera mikroskop (Gambar 6.2.). Orang yang berbagi gambar (lokasi 
kamera) dapat berkomunikasi dengan orang yang melihat gambar (spesialis) 
dengan menggunakan salah satu dari berbagai alat komunikasi yang ada.

Mikroskopi jarak jauh merupakan penemuan baru yang efektif dalam 
percaturan dunia baru yang nyata. Ujian telah dilakukan oleh Layanan 
Karantina dan Inspeksi Australia (Australian Quarantine Inspection Services-
AQIS) dan bagian Biosekuriti, Kementerian Pertanian dan Kehutanan Selandia 
Baru yang menguji apa manfaat mikroskop jarak jauh dalam pelaksanaan 
undang-undang karantina tanaman telah menunjukkan bahwa di Australia, 
diagnosis yang dibuat dapat mencapai tingkat keputusan biosekuriti yang 
realistis telah ditemukan sebesar 77 persen dari total sampel (Thompson et 
al., 2011).
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                               perangkat Nikon DS-L2 yang dihubungkan dengan mikroskop berkamera. 
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model yang ada saat ini memiliki layar sentuh untuk pengoperasian yang mudah. 
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Gambar 6.2.  Seorang spesialis dapat mengakses foto/image OPT melalui 
internet dari perangkat Nikon DS-L2 yang dihubungkan 
dengan mikroskop berkamera.

Beberapa jenis sistem tersedia yang dapat memfasilitasi berbagi gambar 
hama-penyakit secara langsung melalui internet. Untuk menangkap gambar 
dari mikroskop ke komputer dibutuhkan perangkat lunak khusus dan 
membagikan gambar ini melalui Internet. Perangkat lunak ini biasanya 
mencakup pengeditan dan pengarsipan gambar dan akan membutuhkan 
alokasi alamat IP statis ke komputer. Contoh dari sistem ini di antaranya 
adalah Perangkat lunak Olympus NetCam dan Leica Network Modul LAS.

Sebagai alternatif, Nikon menawarkan seri DS-L unit kontrol kamera dengan 
grafis antarmuka, yang menangkap gambar dari mikroskop langsung dikirim 
ke Internet tanpa perangkat komputer mana pun atau perangkat lunak 
tambahan. DS-L memiliki sistem operasi yang unik yang menempatkan file 
dan pengguna dapat memilih pengaturan IP mereka sendiri. Sistim ini juga 
memiliki rangkaian pengeditan gambar dan alat untuk membuat anotasi dan 
memfokuskan gambar secara langsung, dan model yang ada saat ini memiliki 
layar sentuh untuk pengoperasian yang mudah.

Di kedua jenis sistem, berbagi gambar bisa dibatasi untuk ke jaringan area lokal 
(LAN) atau tersedia untuk jaringan area yang luas (WAN), seperti Internet. 
Setiap jenis jaringan akan membutuhkan protokol keamanan tertentu yang 
sesuai yang telah ditentukan oleh organisasi, dan berbagi di dalam dan di 
antara jaringan ini akan membutuhkan kepatuhan pengguna dengan protokol 
keamanan yang sudah ditetapkan.
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Misalnya, organisasi sering membuat lapisan “firewall” untuk membatasi 
aliran data yang ada di dalam jaringan sebagai tindakan pencegahan terhadap 
penyebaran perangkat lunak berbahaya (“virus”) yang dapat menginfeksi 
jaringan. Mereka juga membuat firewall yang dirancang untuk melindungi 
jaringan dari virus eksternal yang menyerang dan karenanya membatasi aliran 
tertentu jenis akses dan data yang memasuki jaringan mereka.

Jaringan terkadang membatasi data yang bisa disimpan dalam LAN. Untuk 
berbagi gambar dari mikroskop yang terletak di dalam LAN, gambar harus 
ditempatkan dan ditangkap oleh perangkat yang memiliki alamat IP yang 
dapat diakses melalui internet. Untuk langsung menghubungi alamat 
perangkat IP, orang di luar LAN harus melewati firewall organisasi. Tanpa 
protokol keamanan apapun, ini akan memberikan akses langsung kepada 
pengguna eksternal ke jaringan internal. Organisasi yang ingin untuk 
berpartisipasi dalam mikroskop jarak jauh jaringan eksternal perlu mengatur 
protokol keamanan firewall tertentu untuk melindungi sistem mereka 
(Gambar 6.3.). Protokol jenis keamanan yang dibutuhkan akan tergantung 
pada jenisnya sistem perangkat keras yang digunakan untuk menangkap 
gambar dari kamera mikroskop. Sistem berbasis computer seperti Olympus 
Netcam dan Leica Network LAS yang menggunakan komputer untuk 
pengambilan gambar lebih banyak rentan terhadap pelanggaran keamanan 
karena computer memiliki sistem operasi yang sama (Windows, Linux, Apple 
/ Mac OS) dan penyimpanan “hard drive” yang sering terhubung ke LAN. 
Sistem Nikon kurang rentan karena tidak memiliki kapasitas penyimpanan 
data dan menggunakan sistim operasi Nikon yang sangat terbatas; akibatnya 
ia tidak mudah diserang dan tidak dapat menyimpan virus.
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6.1.2 Perangkat keras digital Nikon 

Sistem pencitraan digital Nikon terdiri dari digital kamera mikroskop yang cocok dengan kamera 

khusus dan unit kontrol kamera yang berdiri sendiri (Gambar 6.4.). Unit kontrol kamera memiliki 

layarnya sendiri dan sudah memiliki sistem operasinya sendiri jadi tidak ada komputer tambahan yg 

dibutuhkan. Ini memiliki kemampuan jaringan penuh dan dapat terhubung ke LAN atau ke Internet. 

Web dukungan juga tersedia untuk melihat gambar langsung, berhubungan melalui komunikasi 

internet, ada standar dan protokol untuk memindahkan file (HTTP, telnet, FTP) dan DHCP yang 

kompatibel untuk alokasi alamat IP. 

Unit ini juga dapat dihubungkan ke komputer atau monitor eksternal yang besar dan dapat  

menangkap gambar ke stik memori USB. Satu set menu lengkap tersedia untuk pencitraan dan untuk 

mengukur serta membuat anotasi gambar. Contoh pengaturan unit di Thailand ditunjukkan pada 

Gambar 6.5. 

Gambar 6.3. Perlindungan “Firewall” untuk jaringan LAN

6.1.2. Perangkat Keras Digital Nikon
Sistem pencitraan digital Nikon terdiri dari digital kamera mikroskop yang 
cocok dengan kamera khusus dan unit kontrol kamera yang berdiri sendiri 
(Gambar 6.4.). Unit kontrol kamera memiliki layarnya sendiri dan sudah 
memiliki sistem operasinya sendiri jadi tidak ada komputer tambahan yg 
dibutuhkan. Ini memiliki kemampuan jaringan penuh dan dapat terhubung 
ke LAN atau ke Internet. Web dukungan juga tersedia untuk melihat gambar 
langsung, berhubungan melalui komunikasi internet, ada standar dan protokol 
untuk memindahkan file (HTTP, telnet, FTP) dan DHCP yang kompatibel 
untuk alokasi alamat IP.

Unit ini juga dapat dihubungkan ke komputer atau monitor eksternal yang 
besar dan dapat menangkap gambar ke stik memori USB. Satu set menu 
lengkap tersedia untuk pencitraan dan untuk mengukur serta membuat 
anotasi gambar. Contoh pengaturan unit di Thailand ditunjukkan pada 
Gambar 6.5.
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Gambar 6.5.  
Perangkat Nikon yang digunakan 
untuk mikroskopi jarak jauh yang ada 
di Laboratorium Karantina Tumbuhan, 
Bangkok, Thailand. 
 

Gambar 6.4.  Kamera Fi-1 dan konsol DS-L2 yang tersambung dengan A, 
mikroskop; B, kamera digital Nikon (Fi-1); C, Unit control 
kamera Nikon (DS-L2) dan menghubungkan ke internet.

230 
 

                        

                     

 

Gambar 6.5.  
Perangkat Nikon yang digunakan 
untuk mikroskopi jarak jauh yang ada 
di Laboratorium Karantina Tumbuhan, 
Bangkok, Thailand. 
 

Gambar 6.5.  Perangkat Nikon yang digunakan untuk mikroskopi jarak 
jauh yang ada di Laboratorium Karantina Tumbuhan 
Bangkok, Thailand.

•	 Akses internet dan konfigurasi dengan Nikon DS-L
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Konsol dengan nomor siri Nikon DS-L berisi server web yang mendukung 
situs web yang akan menyediakan akses ke kamera. Alamat IP tetap 
diperlukan untuk menghubungkan kamera ke Internet. Server DS-L 
biasanya terletak di dalam firewall jaringan, jadi siapa pun yang ingin 
mengakses gambar kamera harus lewat melalui firewall organisasi apa 
pun untuk dapat mengakses server. Oleh karena harus melewati firewall 
organisasi maka akan terlihat seperti adanya risiko keamanan karena 
membutuhkan pembukaan port di firewall untuk mengizinkan akses ke 
konsol DS-L, tetapi, seperti yang disebutkan di atas, ada keterbatasan 
kemampuan bagi orang luar untuk mengakses LAN melalui konsol. 
Jika orang yang tidak berwenang terhubung ke konsol DS-L, mereka 
hanya akan terhubung untuk dapat melihat gambar kamera mikroskop 
- karena peralatan ini hanya terhubung ketika adanya kebutuhan untuk 
mengidentifikasi hama dari jarak jauh, jadi hanya ada sedikit sekali 
kesempatan untuk meretas sistem. Meski konsolnya tidak memberikan 
risiko keamanan ke LAN yang tinggi, tetapi tindakan ekstra bisa 
ditempatkan untuk mengisolasi konsol dari jaringan organisasi. Beberapa 
strategi yang bisa digunakan untuk menghilangkan ancaman sepenuhnya 
termasuk menggunakan proxy terbalik atau menggunakan DMZ untuk 
mengisolasi file Konsol DS-L dari jaringan.

6.1.3. Metode Komunikasi untuk 
Mikroskop Jarak Jauh Secara Real-
Time

1. Telepon suara standar

Saat berbagi gambar spesimen dengan spesialis, pihak yang terlibat harus 
berkomunikasi

satu sama lain untuk mendiskusikan spesimen dan menyampaikan 
instruksi. Misalnya, spesialis mungkin perlu untuk melihat fitur-fitur 
utama dari spesimen tersebut sebelum menentukan identifikasinya dan 
oleh karena itu perlu diinstruksikan kepada non-spesialis bagaimana 
memanipulasi file spesimen di bawah mikroskop selama proses ini. 
Karena spesialis dapat melihat spesimen secara nyata maka komunikasi 
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atara spesialis dan non-spesialis harus relatif lancar.

Panggilan telepon sederhana seringkali cukup untuk sebagian besar 
identifikasi jarak jauh dan, apakah tetap atau seluler, telepon mungkin 
yang paling banyak digunakan sebagai alat komunikasi umum tersedia. 
Dalam setiap kasus, alat komunikasi mungkin terbatas di banyak lokasi 
dan pilihan lain mungkin tidak tersedia. 

2. Sistem konferensi video

Konferensi video dapat menambah interaksi antara mereka yang mencari 
identifikasi (non-spesialis) dan mereka yang menyediakan servisnya 
(spesialis). Misalnya dalam kondisi konferensi, banyak spesialis yang 
berada di lokasi berbeda dapat secara bersamaan berpartisipasi dalam 
identifikasi jarak jauh. Layanan Internet seperti Skype, Google Hangouts, 
Apple FaceTime, dan lainnya tersedia dan mudah diakses penonton secara 
global (Gambar 6.6. dan 6.7.). Aplikasi semacam itu mempunyai fasilitas 
“recording & chat” dan bisa menyimpan catatan diskusi yang merupakan 
hasil dari masing-masing identifikasi jarak jauh.

3. Perangkat lunak “papan tulis” yang mendukung web. “Papan tulis 
elektronik” dapat digunakan untuk meningkatkan cara berbagi informasi 
dan mengajar. Mereka memungkinkan berbagi catatan yang berkaitan 
dengan gambar secara realtime dengan semua pihak yang mampu 
berkontribusi dalam diskusi, dari lokasi mereka masing-masing. Kapan 
saja selama diskusi, gambar dan komentar dapat disimpan untuk referensi 
masa depan. Berbagai fitur sistem papan tulis dari yang sederhana hingga 
yang rumit. “Microsoft Messenger Program” papan tulis, yang disertakan 
gratis dengan Windows, sederhana, dapat dipelajari dengan cepat dan 
memenuhi kebutuhan dasar. 

6.1.4. Metode Lain untuk Menangkap 
dan Berbagi Gambar Langsung

Sistem pencitraan yang mendukung web seperti yang dibahas di atas relatif 
mahal dan, meskipun demikian menghasilkan gambar dengan kualitas terbaik 
dan memberikan rangkaian fitur tambahan untuk manipulasi gambar, ada cara 
yang lebih sederhana dan lebih murah untuk berbagi secara langsung gambar-
gambar. Memberikan gambar langsung (aliran video) dapat ditangkap di PC, 
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program desktop apa pun yang memungkinkan berbagi dapat digunakan 
untuk berbagi gambar dengan PC lain di lokasi berbeda melalui Internet.
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Program ini termasuk Windows Remote Desktop, Skype, Ustream, Google Hangouts, Konferensi web 

dan program lain yang tersedia secara gratis. Salah satu kelemahan dari metode ini adalah kualitas 

gambar mungkin dikompromikan hingga detail yang penting untuk membuat identifikasi menjadi 

hilang. Ini disebabkan karena banyaknya jenis program ini yang menerapkan kondisi pemrosesan 

gambar mereka sendiri yang dapat mengurangi kualitas. Sebaliknya, sistem yang memungkinkan 

akses langsung gambar spesimen hanya sedikit atau tidak berkualitas. Dalam banyak kasus, 

penurunan kualitas mungkin tidak menjadi penghalang yang terlalu besar untuk membuat identifikasi. 

Itu semua tergantung pada sifat spesimen dan tingkat detil yang dibutuhkan. Dimana sumber daya 

terbatas, pendekatan ini dapat dianggap sebagai sebuah pilihan. Peralatan pengambilan gambar yang 

tidak mahal seperti mikroskop USB dapat dengan mudah digunakan dalam situasi seperti ini (Gambar 

6.8. dan 6.9.). Harus diperhatikan, bagaimanapun, bahwa organisasi mungkin akan menempatkan 

Gambar 6.6. 

Gambar 6.7. 

Gambar 6.6.  Staf yang bukan spesialis di Thailand menggunakan video 
Skype untuk memanggil dan berdiskusi tentang specimen 
dengan spesialis dari vietnam.
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dengan PC lain di lokasi berbeda melalui Internet. 

 

Program ini termasuk Windows Remote Desktop, Skype, Ustream, Google Hangouts, Konferensi web 

dan program lain yang tersedia secara gratis. Salah satu kelemahan dari metode ini adalah kualitas 

gambar mungkin dikompromikan hingga detail yang penting untuk membuat identifikasi menjadi 

hilang. Ini disebabkan karena banyaknya jenis program ini yang menerapkan kondisi pemrosesan 

gambar mereka sendiri yang dapat mengurangi kualitas. Sebaliknya, sistem yang memungkinkan 

akses langsung gambar spesimen hanya sedikit atau tidak berkualitas. Dalam banyak kasus, 

penurunan kualitas mungkin tidak menjadi penghalang yang terlalu besar untuk membuat identifikasi. 

Itu semua tergantung pada sifat spesimen dan tingkat detil yang dibutuhkan. Dimana sumber daya 

terbatas, pendekatan ini dapat dianggap sebagai sebuah pilihan. Peralatan pengambilan gambar yang 

tidak mahal seperti mikroskop USB dapat dengan mudah digunakan dalam situasi seperti ini (Gambar 

6.8. dan 6.9.). Harus diperhatikan, bagaimanapun, bahwa organisasi mungkin akan menempatkan 

Gambar 6.6. 

Gambar 6.7. 

Gambar 6.7.  Spesimen dibawah mikroskop USB yang mungkin di bagikan 
ke spesialis melalui konperensi video. Dalam gambar ini 
percakapan antara staf laboratorium dan spesialis adalah 
melalui telpon. Skype dapat juga digunakan untuk video dan 
suara.
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Program ini termasuk Windows Remote Desktop, Skype, Ustream, Google 
Hangouts, Konferensi web dan program lain yang tersedia secara gratis. 
Salah satu kelemahan dari metode ini adalah kualitas gambar mungkin 
dikompromikan hingga detail yang penting untuk membuat identifikasi 
menjadi hilang. Ini disebabkan karena banyaknya jenis program ini yang 
menerapkan kondisi pemrosesan gambar mereka sendiri yang dapat 
mengurangi kualitas. Sebaliknya, sistem yang memungkinkan akses langsung 
gambar spesimen hanya sedikit atau tidak berkualitas. Dalam banyak kasus, 
penurunan kualitas mungkin tidak menjadi penghalang yang terlalu besar 
untuk membuat identifikasi. Itu semua tergantung pada sifat spesimen dan 
tingkat detil yang dibutuhkan. Dimana sumber daya terbatas, pendekatan ini 
dapat dianggap sebagai sebuah pilihan. Peralatan pengambilan gambar yang 
tidak mahal seperti mikroskop USB dapat dengan mudah digunakan dalam 
situasi seperti ini (Gambar 6.8. dan 6.9.). Harus diperhatikan, bagaimanapun, 
bahwa organisasi mungkin akan menempatkan pembatasan demi keamanan 
pada penggunaan alat berbagi web yang mirip dengan yang dijelaskan di 
atas.
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pembatasan demi keamanan pada penggunaan alat berbagi web yang mirip dengan yang dijelaskan 

di atas. 

 

6.2. Proses diagnostik jarak jauh untuk Pendidikan dan Pelatihan 

Kemampuan untuk berbagi gambar mikroskop langsung dengan pengguna internet di berbagai lokasi 

menyajikan kesempatan ideal untuk melatih orang dari jarak jauh. Dengan berbagi gambar mikroskop 

melalui internet, spesialis diagnostik dan ahli taksonomi dapat menunjukkan bagaimana cara 

mengidentifikasi spesies OPT atau membedakan gejala atau ciri yang menjadi ciri khas OPT tertentu. 

Perangkat komunikasi tambahan bisa digunakan untuk menyediakan lingkungan video konferensi di 

mana bisa terjadi diskusi, papan tulis, obrolan, dokumentasi, dan pengambilan gambar, video dan 

audio. Ini memberikan hasil bahwa semua catatan pelatihan bisa tahan lama dan dapat diakses untuk 

referensi di masa mendatang oleh peserta. Hasilnya adalah pembelajaran interaktif yang murah dan 

efektif, di mana peserta dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan mengakses pakar secara 

langsung dari kenyamanan tempat kantor mereka sendiri. 

Gambar 6.8.  Mikroskop USB digunakan untuk menangkap foto yang 
langsung dilihat dari PC di POS inpeksi perbatasan dan dapat 
dibagikan kepada spesialis jarak jauh melalui Skype misalnya. 
Gambar Kiri menunjukkan hasi penggunaan Mikroskop 
USB dengan perbesaran 20–200 kali.
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pembatasan demi keamanan pada penggunaan alat berbagi web yang mirip dengan yang dijelaskan 

di atas. 

 

6.2. Proses diagnostik jarak jauh untuk Pendidikan dan Pelatihan 

Kemampuan untuk berbagi gambar mikroskop langsung dengan pengguna internet di berbagai lokasi 

menyajikan kesempatan ideal untuk melatih orang dari jarak jauh. Dengan berbagi gambar mikroskop 

melalui internet, spesialis diagnostik dan ahli taksonomi dapat menunjukkan bagaimana cara 

mengidentifikasi spesies OPT atau membedakan gejala atau ciri yang menjadi ciri khas OPT tertentu. 

Perangkat komunikasi tambahan bisa digunakan untuk menyediakan lingkungan video konferensi di 

mana bisa terjadi diskusi, papan tulis, obrolan, dokumentasi, dan pengambilan gambar, video dan 

audio. Ini memberikan hasil bahwa semua catatan pelatihan bisa tahan lama dan dapat diakses untuk 

referensi di masa mendatang oleh peserta. Hasilnya adalah pembelajaran interaktif yang murah dan 

efektif, di mana peserta dapat meningkatkan keterampilan mereka dengan mengakses pakar secara 

langsung dari kenyamanan tempat kantor mereka sendiri. 

Gambar 6.9.  Staf inspeksi perbatasan sedang mengamati OPT dan 
menangkap gambarnya menggunakan mikroskop USB.

6.2. PROSES DIAGNOSTIK JARAK 
JAUH UNTUK PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN

Kemampuan untuk berbagi gambar mikroskop langsung dengan pengguna 
internet di berbagai lokasi menyajikan kesempatan ideal untuk melatih 
orang dari jarak jauh. Dengan berbagi gambar mikroskop melalui internet, 
spesialis diagnostik dan ahli taksonomi dapat menunjukkan bagaimana cara 
mengidentifikasi spesies OPT atau membedakan gejala atau ciri yang menjadi 
ciri khas OPT tertentu. Perangkat komunikasi tambahan bisa digunakan 
untuk menyediakan lingkungan video konferensi di mana bisa terjadi diskusi, 
papan tulis, obrolan, dokumentasi, dan pengambilan gambar, video dan 
audio. Ini memberikan hasil bahwa semua catatan pelatihan bisa tahan lama 
dan dapat diakses untuk referensi di masa mendatang oleh peserta. Hasilnya 
adalah pembelajaran interaktif yang murah dan efektif, di mana peserta dapat 
meningkatkan keterampilan mereka dengan mengakses pakar secara langsung 
dari kenyamanan tempat kantor mereka sendiri.
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6.2.1. Diagnostik jarak jauh berbasis 
lapangan

Dalam banyak kasus, masalah hama-penyakit atau khususnya hama bisa 
diidentifikasi melalui gambar. Perkembangan dari adanya komputer genggam, 
mikroskop USB, telepon kamera, broadband tanpa kabel, dan seluler dengan 
layanan jaringan yang ekstensif sekarang memungkinkan untuk menangkap 
gambar yang bisa diperbesar dan beresolusi tinggi dilakukan hampir di mana 
saja, dan kemudian membagikannya di internet atau melalui jaringan telepon. 
Teknologi ini memungkinkan proses diagnosis hama-penyakit menjadi efisien 
sehingga gambar hama-penyakit atau gejala serangan dapat dibagikan dengan 
pakar spesialis langsung dari lapangan menggunakan perangkat ponsel. 
Identifikasi hingga tingkat spesies tidak selalu diperlukan untuk membuat 
keputusan manajemen pengendalian. Sebaliknya, penerapan strategi 
pengendalian hama-penyakit yang lebih tepat waktu mungkin lebih penting 
daripada menunda identifikasi berdasarkan spesimen. Tidak semua diagnostik 
dapat dilakukan dengan cara ini, tetapi proporsi yang signifikan dari masalah 
hama-penyakit bisa diatasi dengan cepat dan efisien jika staf lapangan dapat 
berbagi dan berkomunikasi dengan spesialis melalui perangkat seluler.

1. Perangkat keras untuk perangkat seluler

Rangkaian lensa makro dan mikroskop nirkabel sekarang tersedia untuk 
perangkat seluler yang menyediakan perbesaran dari 4x menjadi 200x 
di lapangan (lihat, misalnya http://www.photojojo.com dan http: // 
www.chinavasion.com). Perangkat ini murah dan dapat dimobilisasi ke 
kelompok pengguna yang luas di bidang taksonomi hama dan gambar 
yang berkualitas tinggi dapat ditangkap dan dibagikan dengan jaringan 
orang yang dapat secara kolektif dan cepat berkomentar atau menawarkan 
untuk mengidentifikasi. Perangkat ini, bersama dengan fenomena 
“crowdsourcing” informasi dan jejaring sosial dapat memperluas individu 
dan kelompok dengan kemampuan mengidentifikasi hama dengan cara 
yang cepat dan efektif (Gambar 6.10.). Di tingkat lapangan, ini berarti 
keputusan pengelolaan hama bisa dibuat lebih cepat dan, di mana jaringan 
yang lebih besar berada terlibat dalam proses tersebut, identifikasi hama 
dapat disebarluaskan secara luas. Selain itu, pendekatan kolektif untuk 
pemecahan masalah ini berarti semakin banyak anggota jaringan yang 
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berpengalaman berbagi pengetahuan mereka kepada anggota yang 
kurang berpengalaman, sehingga meningkatkan keterampilan semua 
individu di dalam kelompok.

2. Jaringan virtual untuk remote diagnostik

“Crowdsourcing” telah menjadi fenomena yang kuat untuk berbagi 
dan membangun pengetahuan di dunia ruang digital. Banyak situs 
web dirancang dan ditargetkan untuk menghubungkan orang dengan 
berbagai cara dan bisa menyediakan berbagai pilihan bagi pengguna 
yang terlibat dalam aktivitas crowdsourcing. Jejaring sosial dan berbagi 
situs web dapat menyediakan sarana bagi orang-orang untuk berbagi 
informasi secara global dengan yang dikenal dan orang yang tidak 
dikenal atau mengizinkan pengguna untuk terhubung dengan individu 
atau kelompok pribadi tertentu.

“SERMO” adalah komunitas dokter online dengan lebih dari 200.000 
anggota yang bisa memilih untuk berbagi informasi klinis secara berurutan 
untuk membantu diagnosis dan membangun jaringan pengetahuan medis. 
Jaringan online serupa dapat digunakan untuk berbagi informasi hama-
penyakit bagi tujuan mengidentifikasi hama dan merekomendasikan 
strategi manajemen pengendaliannya (Gambar 6.11.). Ada situs web dan 
produk perangkat lunak yang dapat menyediakan jaringan dasar seperti 
itu di mana petani, konsultan, penyuluh agronomi dan spesialis dapat 
berbagi informasi diagnostik dan membuat keputusan secara kolektip 
untuk mengelola hama. Jaringan virtual bisa lokal, dimulai dengan peer-
to-peer yang sudah ada hubungan dan memperluas ke regional, nasional 
dan bahkan jaringan internasional dan dengan meningkatkan kumpulan 
keahlian. 
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Gambar 6.10.  Tengah. Pelbagai alat tambahan sederhana yang 
memungkinkan HP dapat menangkap foto-foto OPT 
dengan hasil yang sangat bagus resolusinya yang kemudian 
dapat di bagikan dan didiskusikan dengan komunitas 
melalui jaringan “Cloud”. Komunitas ini dapat meliputi 
staff nasional maupun regional NPPO. Beberapa hasil 
foto yang diambil menggunakan mikroskop tanpa kabel 
Hot Electronics dan HP. Gambar kiri OPT bercak coklat 
papaya (brown spot). Gambar kanan adalah beberapa 
foto yang diambil menggunakan mikroskop tanpa kabel 
dengan perbagai pembesaran.
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 Gambar 6.11. Usulan jaringan antara petani, konsultan, penyuluh 
pertanian dan spesialis.

3. Perangkat lunak untuk perangkat seluler

Ledakan kepemilikan ponsel dan jangkauan layanan yang lebih luas 
telah membuka jalan bagi massa berkomunikasi dan berbagi informasi. 
Efektivitas ponsel untuk diagnostik jarak jauh dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan aplikasi perangkat lunak yang tidak hanya memfasilitasi 
proses komunikasi, tetapi juga menyimpan dan membagikan data. E-mail 
sering digunakan untuk berbagi informasi hama; namun, hanya berbagi 
gambar hama melalui layanan email akan membatasi interaksi ke grup 
tertentu dan tidak mengizinkan informasi untuk disimpan, dibagikan 
dengan kelompok yang lebih luas. Apalagi karena interaksi email yang 
terpencar dan kurangnya koneksi, data tidak dapat dengan mudah 
dikumpulkan untuk referensi di masa mendatang. Oleh karena itu 
diinginkan sekali situs web atau perangkat lunak yang dapat digunakan 
berbagi dan menyimpan informasi hama di dalam lingkungan jaringan 
(Gambar 6.12.).

Informasi insiden OPT yang telah disimpan dan dikumpulkan dapat 
memberikan informasi yang berharga tentang insiden spasial dan 
temporal serta distribusi hama. Informasi ini kemudian dapat digunakan 


