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KERUSAKAN AKIBAT JAMUR(MOLD)
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KERUSAKAN AKlBAT SERANGGA
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TINDAKAN SELANJUTNY A....•

• Segera lakukan perbaikan pada bagian
gedung yang rusalubocor.

• Membersihkanlmengeringkan bagian
yangbasah

• Mengontrol suhu dalam tingkat yang tepat.
• Staf bagian Koleksi beserta unit

Preservasi menyeleksi koleksi yang
terkena jamur untuk di fumigasi
selanjutnya diperbaiki.
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RESPON KETIKA TERJADI BENCANA
AKIBAT SERANGGA PADA KOLEKSI

RESPONKETIKA TERJADI BENCANA
AKlBAT JAMUR (MOULiJ)P ADAKOLEKSI

• Menilai situasi
• Jenis Serangga yang menyerang koleksi
• Jenis Koleksi yang diserang
• Segera melakukan perbaikan pada sumber

datangnyaserangga
• Lakukan prioritas untuk segera dilakukan

pengobatan padakoleksi yang terinfeksi
serangga

• Menilai situasi :
- terbatas padaareakecil/luas
- Jenis koleksi yang mengalami kerusakan
-Bagaimanakondisinya lembab/basah
- Apakah bencana terjadi karena

kebocorantkelembaban yang tinggi

TINDAKAN SELANWTNY A..... SILVERFISH KECOA

• SegeraHubungi koordinator/ ketua
kelompok Koleksi serta hub bagian
Preservasi

• Hubungi juga bagian gedung dan bagian
keamanan

• Tidak mencoba menangani tanpa
pengawasan bagian Preservasi
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BOOKLlCE

ENGENDAL~SERANGGA
IPERPUSTAKAAN

TODE NON KIMIA

P MBEKUAN (FREEZE DRYING)
P gobatan nonkimia tanpaefek yg merugikan pada
b an berbasis kertas juga terhadap manusia,
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PROSES PEMBEKUAN (FREEZE
DRYING)
• BUKU DffiUNGKUS PLASTIK

POLIETll..EN KEMUDIAN DIMASUKKAN
KEDALAM FREEZER PADA SUHU

• -so=C SELAMA 72 JAM.

• FREEZER UKURAN SEDANG DAPAT
MEMUAT ± 400 EKSEMPLAR

ALATPADAPROSESPEMBEKUAN
(FREEZE DRYING)

METODEVACUUM(MENGGUNAKAN
GAS NITROGEN)

• Menempatkan dalam ruangan berisi gas
Nitrogen dan menghilangkan oksigen pada
ruangan tersebut

• Efektif apabilakonsentrasi Nitrogen lebih
dari99.7%

• Waktu perlakuan selama 4-5 hari dengan
suhu 15 - 20°C
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VACUUM MENGGUNAKAN GAS
NITROGEN

ENGGUNAAN BAHAN KIMIA
TUK MEMBASMI SERANGGA

EBERAPA JENIS PEMBASMIAN
RANGGA DENGAN BAHAN KIMIA

FUMIGASI
Beberapa Bahan Kimia.yg digunakan:
.PADAT
• - Thymol crystal (UntukJamur) fi1 ~ ~
• -Phospine/fosfin (tablet> -> r->' \U' n,)

·CAIR
• - Formaldehyde
• - Carbotetrachloride+ disulfide

• GAS
• - Methylbromide

ENYEMPROTAN AEROSOL (manual sprayerj
• ENGUMP ANAN DAN PELET (yang dimakan
o hseranggaj

~ • OGGING KONSENTRAT (penggunaan alat
t sebut menunda pestisida dan meninggalkan

yak diudaraj
GAS! (materi terinfeksi menjadi gas yang

atikarn

GASI DENGAN FOSFIN/PH3

• Fosfine memiliki nama kimia , Hidrogen
fosfida dengan formulasi kimia PH3

• Merupakan senyawa yang sangat toksik
dan memiliki penetrasi yang baik

• Tidakmemiliki efek aroma, wama, dan
citarasa terhadap komoditas yang
difumigasi.

Sifat Fisik dari Fosfm
a temperatur di atas 100 °C mudah terbakar

ngansendirinya.
udah meledak bila terkena air.

• ereaksi dengan tembaga/logam mulia atau
-bahan yang terbuat dari tembaga/logam

ulia dan menyebabkan korosi pada temperatur
kelembaban yang relatiftinggi.

4



Fosfin berbahaya bagi manusia
ApabilaFosfin terhirup dalam dosis yangrendah
mengakibatkan pusing, mual.Iemas, telinga
berdengung. dan sakit pada bagian dada,

Bentuk Formulasi Fosfin

-Pelet
-Tablet
-Plate
-Bags
-Trips

ApabilaFosfin terhirup dalam dosis yangtinggi
mengakibatkan mual,

muntah-muntah.Iemas, mengigil. sakit perut, diare,
sakit dads. dan sulit bernafas.

Beberapa Jenis Fosfm PERSIAPAN

• Mengukurvolumeruangan
• Sarana dan prasarana (plastik.Iakband, alat

monitoringkonsentrasi. peralatan keselamatan
kerja(JiJllmaskc8nisrer. sarungtangankaret
.pakaian kerja lengan panjang, helm dan sepatu
lapangam, Peralatan P3K, alat pemadam
kebakaran.
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tJ
tG METODE FUMIGASI

• DIRUANG FUMIGASI
(pARSIAL): Fumigation Chamber

·DIRUANG PENYIMPANAN
KOLEKSI (FRONTAL)

• Alat sensor untuk mengetahui apabila
terjadi kebocoran.

• Dosis obat yang digunakan
• Tenaga ahli yang berpengalaman
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GAMBARMASKERDAN
CANISTER

elaksanaan fumigasi dengan menutup
emua bagian ruangan

TUTUP JENDELA
DANPINTUDENGAN
PLASTIK. UNTUK
MEMPERKECIL
KEBOCORANGAS
DANTEPINYA
DmERILAKBAN

CARA MELETAKKAN FOSFIN

Fosfin diletakkan
dalam wadah berupa
kertas/kardus

Hindari penenpatan
di dalam wadah
plastik

• TUTUPPERALATAN
SEPERTI ACATAU
BARANGLAINNY A
YANG MENIMBULKAN
KARAT
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• Letakkan fumigan
di beberapa tempat
di bawah rak buku
agar fosfin dapat
menyebar ke semua
bagian

• Dilakukan dengan
cepat tidak lebih
dari 30 menit

PEMBEBASAN RUANG FUMIGASI
DARI FUMIGANT (AERASI)

• AERASI: adalah proses membuang
sisa fumigan dari dalam ruang
fumigasi sampai ke tingkat ambang
batasaman

• Ruangan dibiarkan terbuka sampai
konsentrasi gas <0.3 ppm (gunakan
electronic leak-detector)

DEAKTIF ASI SISAlRESIDU
FOSFIN
• Deaktifasi dimaksudkan untuk

membuat bahan kimia yang masih
tersisa padaresidu menjadi tidak aktif
sebingga tidak membahayakan
manusia dan lingkungan. Selama
melaksanakan deaktifasi harus
menggunakan alat pelindung
pemapasan dan sarung tangan.

(J tARADEAKTIF ASI
~ Metodakering yaitu bubukresidu
~ dikumpulkan dalam suatu tempat, dibungkus

kecil-kecil dengan kertas lalu dikubur di
tempat yang aman.
Metoda basah yaitu sediakan drum berisi air
sebanyak 2/3 volume yang dicampur 2%

detergen sambil diaduk perlahan-lahan serbuk
dimasukkan kedalam tempat tersebut, setelah
tidak menimbulkan gelembung cairan tersebut
dibuang ke tanah.

BAGAIMANA DENGAN KOLEKSI
YANG SUDAH RUSAK

•

• UKU YANG RUSAK
NA JAMUR

• old (jamun pada buku
bersihkan dengan
enggunakan Larutan

gisida .
- % larutan thymol dalam

yl alkohol
- 1% larutan 0-

enylphenol dalam
ethyl alkohol
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