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KATA PENGANTAR
Pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah
memberikan Rahmat dan Anugerah-Nya kepada kita semua sehingga senantiasa
dapat berkarya. Saya berbahagia dan surprise dengan dapat diterbitkannya buku”
Hama Hutan di Indonesia Catatan 20 tahun Peneliti” ini. Buku ini merupakan
amanat almarhum Bapak Teguh Hardi yang kami susun bersama sewaktu samasama bekerja di Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman
Hutan Jogjakarta.
Sebagaimana

diketahui bersama bahwa terdapat 3 (tiga) kunci pokok

dalam pembangunan hutan tanaman yang prospektif yaitu aspek genetik (benih
unggul), aspek lingkungan (silvikultur) dan penanganan hama terpadu. Buku ini
diharapkan dapat memberi wawasan baru dalam penanganan hama yang terus
berkembang saat ini sesuai dengan peningkatan pada dinamika populasinya dan
sekaligus untuk mengatasi permasalahan hama yang menyerang hutan tanaman
maupun hutan rakyat akhir-akhir ini.
Saya berterima kasih kepada penulis dan semua pihak yang telah membantu
dalam penyusunan buku ini dan semoga mempunyai manfaat bagi para pengguna
dan pembacanya.

Kepala Balai

Dr. Ir. Mahfudz, MP
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I. PENDAHULUAN
Perluasan dan pembangunan hutan tanaman atau hutan tanaman industri
(HTI) telah dirintis sejak beberapa tahun yang lalu dengan target penanaman
seluas 6,2 juta ha. sampai akhir tahun 2000, namun demikian sampai akhir 2008
luasan HTI yang telah terbangun belum mencapai setengahnya. Pembangunan
HTI

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

pemenuhan kebutuhan kayu tidak

produktivitas

lahan

hutan

agar

lagi tergantung pada hutan alam dan juga

bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap hutan alam, sehingga diharapkan
didapat hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutan alam. Sebagian besar
areal HTI berupa lahan tidak produktif berupa padang alang-alang atau kawasan
hutan produksi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan atau
pejabat daerah.
Perubahan ekosistim hutan dari hutan alam menjadi HTI yang monokultur
atau campuran terbatas dapat mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistim
yang sangat sederhana sehingga memacu peningkatan populasi organisme
tertentu khususnya yang berupa serangga yang dapat berpotensi sebagai hama.
Fluktuasi keragaman populasi serangga dapat naik atau turun sehingga besar
kemungkinan permasalahan hama di areal HTI akan terus berkembang. Serangan
hama pada areal HTI dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas
tegakan dan hasil hutan.
Sebagai contoh adalah pengaruh perubahan lingkungan biofisik dari hutan
alam ke hutan tanaman Ekaliptus terhadap derajat kerusakan tanaman
menunjukan bahwa kerusakan batang ekaliptus sangat dipengaruhi oleh jarak
tanam dari hutan alam. Semakin jauh tegakan HTI dari hutan alam (> 200 m),
derajat kerusakan daun dan batang ekaliptus semakin ringan, dengan nilai
kerusakan antara 0 – 25 persen.
Tinggi rendahnya derajat kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan hama
ditentukan oleh jumlah individu dalam suatu populasi (populasi serangga). Jika
populasi hanya beberapa ekor saja, maka kerusakan yang dapat ditimbulkannya
secara ekonomis tidak berarti, tetapi bila populasinya naik terus sampai mencapai
tingkat populasi tertentu (di atas nilai ambang ekonomi) maka kerusakan yang
ditimbulkannya secara ekonomis akan berarti.
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Ambang ekonomi adalah keadaan dimana kepadatan populasi hama yang
ada di suatu tempat sudah sedemikian hebatnya sehingga memerlukan tindakan
pengendalian untuk mencegah populasi berikutnya yang dapat mencapai tingkat
luka ekonomi. Sedangkan yang dimaksud dengan luka ekonomi adalah kepadatan
populasi hama yang sudah sedemikian rupa sehingga mampu menimbulkan
kerusakan ekonomi. Kerusakan ekonomi sangat bervariasi tergantung kepada
kondisi daerah, sifat komoditi/jenis tanaman yang diserang, musim serta nilai
pemasarannya.
Setiap jenis hama harus sudah dapat dikendalikan pada saat populasinya
dipandang dapat menimbulkan kerusakan hutan pada atau di atas ambang
ekonomi.
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II. HAMA HUTAN
Hama hutan adalah semua organisma hidup yang tergolong pada jenis
serangga/satwa yang dapat menimbulkan kerusakan pada biji, bibit, tanaman
muda dan tua yang secara ekonomis berarti.
Sebagian besar hama hutan berbentuk serangga, yang mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut:


Tubuhnya terdiri dari tiga bagian besar, yaitu:
- bagian kepala (caput), terdiri dari 6 ruas (segmen)
- bagian leher (thorax), terdiri dari 3 ruas (segmen)
- bagian perut/ekor (abdomen), terdiri dari 11 ruas (segmen)



Mempunyai satu pasang antenna di bagian kepala



Mempunyai 3 (tiga) pasang kaki yang tumbuh pada thorax, beberapa
serangga tidak berkaki dan beberapa larva mempunyai kaki palsu yang
tumbuh pada ruas abdomen



Mempunyai satu atau dua pasang sayap pada bagian thorax yang tumbuh
pada ruas thorax kedua dan ketiga



Mengalami metamorphose.
Disamping serangga, masih terdapat beberapa binatang/organisme yang

bersifat sebagai hama, antara lain : tungau (Acarina), bekicot (Achatina fulica),
hewan ternak dan satwa liar, seperti burung, kalong (Pteropus vampyrus), tikus
(Rattus rattus roquei), monyet (Macaca fascicularis), rusa (Cervus timorensis dan

C. unicolor), kancil (Traglus javanicus), babi hutan (Sus scrofa), tupai
(Callosciurus notatus), kambing hutan (Capricornis sumatrensis), gajah (Elephas
maximus) dan lain-lain.
Beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hama hutan, meliputi:
A. Populasi
Populasi adalah kumpulan individu-individu dari suatu species aktif yang saling
berinteraksi dan melakukan perkembangbiakan pada suatu tempat dan waktu
tertentu. Ciri dasar suatu populasi adalah kepadatan (density), nisbah kelamin
(sex ratio), struktur umur, kelahiran (natalitas) dan kematian (mortalitas).
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1. Perkembangan populasi
Kepadatan populasi adalah besaran populasi dalam suatu unit ruang,
yang biasanya dinyatakan sebagai jumlah individu di dalam satu unit luas atau
volume. Beberapa parameter yang berpengaruh terhadap nilai kepadatan
populasi adalah natalitas, mortalitas, imigrasi dan emigrasi.
Natalitas serangga ditentukan oleh siklus hidupnya (metamorphose). Siklus
hidup pada serangga dapat dibagi menjadi:
 Tidak mengalami metamorphose (ametabola)
 Mengalami metamorphose:
 Metamorfose sederhana (hemimetabola), contoh : belalang (Orthoptera)
Ciri-ciri metamorphose sederhana:
- Mempunyai tiga stadium bentuk, yaitu stadium telur, stadium nimfa
dan stadium dewasa (imago).
- Yang muda disebut nimfa dan bentuknya mirip dengan serangga
dewasa.
- Yang dewasa bersayap, yang muda terdapat pangkal sayap (budlik)
pada instar pertama.
- Biasanya habitat yang muda sama dengan yang dewasa
 Metamorfose

sempurna

(holometabola),

contoh

:

kupu-kupu

(Lepidoptera).
Ciri-ciri metamorphose sempurna:
-

Mempunyai empat stadium, yaitu: telur, larva, pupa (kepompong) dan
dewasa (imago).

-

Yang muda dan yang dewasa bentuknya sangat berbeda.

-

Sering mempunyai habitat yang berbeda antara yang muda dan
dewasa.

-

Instar muda berbentuk seperti cacing, biasanya disebut larva.

-

Bila ada sayapnya hanya terdapat pada stadium dewasa (imago).

Daya reproduksi secara biologi adalah kemampuan berkembang dalam
jumlah individu dari setiap ekor serangga betina dewasa didalam periode waktu
tertentu dalam keadaan kondisi lingkungan yang optimum. Daya reproduksi tiap
jenis serangga tidak sama, hal ini antara lain disebabkan karena kondisi
habitatnya terutama sumber-sumber makanan, air serta kondisi iklim. Hal ini
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dapat ditunjukkan pada hutan tanaman industri yang merupakan tanaman pola
sejenis (monokultur). Disini terdapat makanan yang berlimpah bagi serangga
baik secara kualitas maupun kuantitasnya sehingga serangga hama mempunyai
kesempatan berkembang dengan cepat sampai mencapai tingkat populasi yang
tinggi dan akan menimbulkan kerusakan pada hutan tersebut.
Mortalitas dapat mengurangi kepadatan populasi dari serangga. Angka
kematian yang terlalu tinggi akan menimbulkan penurunan kepadatan populasi
yang drastis. Kematian serangga di dalam habitatnya dapat disebabkan oleh
beberapa faktor:
 Kematian yang disebabkan oleh keadaan alam, misalnya penyakit, pemangsa
(predator/parasit), kebakaran hutan, kelaparan.
 Kematian yang disebabkan oleh aktifitas manusia, misalnya perusakan
habitat serangga oleh aktifitas manusia dan pencemaran.
Jika angka kematian (M) dibandingkan dengan angka kelahiran (N), akan
diketahui keadaan populasi apakah berkembang, stabil atau menurun, jika:
N>M, maka populasi berkembang
N<M, maka populasi menurun
N=M, maka populasi stabil
Imigrasi adalah kedatangan individu-individu baru ke dalam batas-batas
tempat populasi tadi, sehingga populasinya bertambah, sedangkan emigrasi
adalah kepergian individu keluar dari batas tempat populasi, sehingga
populasinya berkurang.
2. Model Pertumbuhan Populasi
Pada kondisi ideal jika tidak ada faktor penghambat pertumbuhan baik
faktor fisik maupun faktor biotik, populasi serangga akan berkembang terus
sampai mencapai laju pertumbuhan maksimum. Populasi dapat tumbuh secara
maksimum di bawah pengaruh kondisi potensi biotik (berkembang biak).
Keadaan ini menunjukkan pertumbuhan populasi pada keadaan lingkungan yang
tidak membatasi pertumbuhannya. Pada kenyataannya ada faktor-faktor
lingkungan yang menahan pertumbuhan potensi biotik (tahanan lingkungan).
Kondisi tahanan lingkungan ini yang menyebabkan perubahan pertumbuhan
populasi (menjadi kurva sigmoid).
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Mekanisme pertumbuhan populasi ditentukan oleh keadaan potensi biotic
dan tahanan lingkungan. Pertumbuhan populasi beberapa spesies, pada
kenyataannya mengikuti model kurva sigmoid. Keadaan dimana nilai potensi
biotik seimbang dengan nilai tahanan lingkungannya, menunjukkan besarnya
nilai daya dukung lingkungannya.
Nilai daya dukung ini biasanya ditentukan oleh kondisi makanan dan
ruang. Pada kondisi nilai daya dukung ditentukan oleh suplai makanan,
sewaktu-waktu akan terjadi peningkatan populasi yang melebihi daya dukung.
Sering juga terjadi bentuk yang pada suatu saat jumlah anggota populasinya
menurun, akan tetapi segera naik kembali jumlahnya pada saat tertentu .
Faktor penentu pertumbuhan populasi antara lain:
a. Faktor langsung : predator, parasit, penyakit, tersedianya makanan.
b. Faktor tidak langsung : perubahan iklim, kerusakan habitat, kebakaran
hutan.
3. Pengambilan contoh populasi hama.
a. Observasi jenis hama.
1.

Melihat sifat ekobiologi hama.

2.

Menangkap hama, kemudian diidentifikasi.

3.

Melihat siklus hidupnya.

b. Dapat ditetapkan secara kuantitatif dengan tingkat kelimpahannya,
yaitu rendah, sedang dan tinggi. Juga dapat ditetapkan secara
kuantitatif dengan menghitung individu per m2, per hektar, per pohon
atau per bagian pohon.
B. Sejarah Pengendalian Hama
Usaha manusia di dalam mengendalikan hama yang merusak tanaman
pertanian telah dilakukan sejak manusia mengenal cara bercocok tanam,
walaupun caranya sangat sederhana sesuai pula dengan kesederhanaan sistim
bercocok tanam. Di dalam bidang kehutananpun perkembangan pengendalian
hama hutan berkembang sesuai dengan perkembangan dari sistim silvikultur
hutan, sedangkan perkembangan dari silvikultur hutan dipengaruhi oleh
perkembangan kebutuhan manusia akan hasil hutan terutama kayu.
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Perkembangan pengendalian hama hutan dimulai pada tahun 2.500 SM.
Sejak orang-orang Sumeria menggunakan senyawa sulfur untuk mengendalikan
serangga tungau. Pada tahun 1.200 SM. ribuan mil di sebelah timur Cina,
insektisida yang berasal dari tanaman sudah dikembangkan untuk perlakuan
benih sebelum ditanam dan fumigasi. Orang-orang Cina juga menggunakan kapur
dan abu kayu untuk mencegah dan menanggulangi hama yang menyerang hasilhasil pertanian yang disimpan di dalam maupun di luar rumah. Senyawa Hg dan
arsenik dimanfaatkan untuk mengendalikan kutu badan dan hama lainnya.
Di Cina, evolusi teknologi pengendalian hama terus berlanjut selama 1000
tahun pertama setelah masehi. Ini didukung oleh tradisi yang berkaitan dengan
kepentingan dan pengetahuan tentang serangga dan juga oleh pandangan
filosofis dunia yang mulai mengenal jaring-jaring makanan, mekanisme umpan
balik dan pengendalian populasi secara alami lainnya. Cara pengendalian hama
lainnya yang dipakai di Cina menunjukkan teknik yang cukup canggih. Ko Hung,
pada abad ke 4 mengajurkan perlakuan arsenik putih pada akar tanaman padi
sebelum ditanam untuk melindungi dari serangan hama serangga.
1. Masa renaissance dan Revolusi Pertanian.
Di Eropa masa Renaissance membawa era baru bagi usaha pengendalian
ilmu pengetahuan dan pengenalan tentang organisme yang menjadi hama.
Penemuan mikroskup pada abad ke-17 menimbulkan ledakan informasi-informasi
baru mengenai bermacam-macam pesaing manusia yang berukuran kecil. Pada
pertengahan abad ke-18, Linnaeus meletakan dasar sistematik sejati dengan
pengembangan

sistim nomenklatur

binomialnya.

Sistim

nomenklatur

dan

identifikasi yang baik penting bagi perkembangan pengendalian hama.
Selama periode ini, pendekatan terhadap pengendalian hama mulai
mencerminkan pengetahuan biologis lebih besar, meskipun pada beberapa kasus
efektifitasnya masih sangat terbatas. Reamur (1683 – 1756) membicarakan arti
penting hubungan inang dengan parasit dalam ledakan populasi hama dan
menyarankan penggunaan serangga entomofaga (serangga pemakan serangga),
terutama lacewings (serangga musuh alami) untuk membebaskan rumah kaca
(green house) dari kutu daun. Selanjutnya Linnaeus menyarankan pemanfaatan
kumbang tanah, kepik, lacewings dan parasit untuk mengendalikan hama secara
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biologis. Penyediaan kotak-kotak sarang burung pemakan serangga (insektivora)
di perkebunan dan hutan umum dilakukan di Jerman awal tahun 1800.
Pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 juga dapat dilihat penemuan
dan pengenalan insektisida botani di Eropa seperti misalnya : pyrethrum, derris,
quassia yang semuanya dikenal sebagai insektisida yang efektif. Bahaya
penggunaan bahan-bahan beracun mulai dikenal sekitar tahun 1700. Pada tahun
1786, Perancis melarang penggunaan arsenik dan air raksa lebih lanjut dalam
perlakuan benih.
Pada periode 1750 – 1880 di Eropa adalah periode revolusi pertanian.
Bersama dengan memuncaknya revolusi pertanian, negera-negara di Eropa dan
koloninya mengalami bencana pertanian yang cukup dahsyat karena adanya
ledakan masalah hama. Dapat diduga selama periode tersebut muncullah
kebutuhan yang mendesak untuk menyempurnakan teknik-teknik pengendalian
hama. Cara-cara yang dianjurkan berkisar dari penangkapan dengan tangan,
pemanfaatan musuh alami, penggunaan racun dan senyawa berbahaya lainnya.
Pada akhir pertengahan abad ke-19 dua jenis hama menghancurkan
industri anggur di Eropa, yaitu epidemik penyakit embun bubuk dan masuknya
serangga phylloxera dari Amerika. Pemecahan masalah ini menandai adanya titik
balik pengendaliaan hama. Masalah tersebut mungkin menjadi masalah ledakan
populasi hama pertama yang melibatkan usaha manusia sebagai pemegang
utama

pengendalinya.

Masalah

ini

juga

memacu

revolusi

metode

dan

pengendalian hama yang mendominasi situasi lima puluh tahun berikutnya.
2. Pada Awal Abad Ke-20
Pada awal tahun 1900-an, jumlah orang yang secara aktif bekerja sebagai
ahli serangga, ahli patologi tumbuhan dan spesialis pengendali hama lainnya
sudah cukup memadahi. Pendekatan pengendalian hama pada periode ini
menekankan pentingnya identifikasi serangga yang benar dan kebutuhan akan
pengertian menyeluruh mengenai biologi hama, terutama dalam hal waktu
pengendalian yang tepat. Selama awal abad ke-20 kegunaan pestisida meningkat
dengan cepat tetapi di beberapa daerah diikuti dengan perkembangan usaha
pemuliaan tanaman untuk resistensi.
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3. Setelah Perang Dunia II
Pengetahuan tentang pengendalian hama berkembang baik selama 40
tahun pertama abad ke-20, tetapi timbul hambatan dengan terjadinya Perang
Dunia II yang mengakibatkan munculnya revolusi terbesar dalam pengendalian
hama abad ke-20 yaitu perkembangan pestisida sintetis.
Dengan makin banyaknya petani menggunakan pestisida, maka perusahaan
besar pestisida mulai terlihat dalam pengembangan, produksi dan pemasaran
sehingga terjadi ledakan industri pestisida. Akibat produksi pestisida yang
meningkat tersebut, maka pandangan para pengendali organisme hama sangat
berubah. Pada mulanya, petani berharap dapat mentoleransi tingkat jumlah
tertentu spesies yang tidak diinginkan, tetapi sekarang mereka mulai berbicara
tentang “pemusnahan” hama. Mereka memimpikan kemusnahan seluruh hama
pertanian,

organisme

penyebab

penyakit

tanaman

dan

gulma

serta

mengharapkan pembunuhan seratus persen dari aksi pengendaliaan hama.
Pada awalnya penggunaan zat kimia yang dapat dilakukan dengan
senyawa-senyawa kimia, namun kemudian muncul masalah populasi dan jenis
baru

hama

yang

resisten

sehingga

perlu

melanjutkan

cara-cara

lama

pengendalian hama yang sebenarnya merupakan kebiasaan preventif, seperti
rotasi tanaman, memanfaatkan musuh alami dari hama tersebut dan cara-cara
budidaya tertentu.
Masalah kedua adalah resurgensi serangga sasaran setelah aplikasi dengan
satu jenis pestisida tertentu, petani memperhatikan bahwa populasi yang
disemprot akan menurun dengan cepat dan secara tiba-tiba justru meningkat
lebih tinggi dari jumlah sebelumnya. Resurgensi hama terjadi karena penggunaan
pestisida sejenis secara terus menerus, karena pemakaian racun berspektrum
luas mengakibatkan terbunuhnya musuh alami dari hama sasaran. Musuh alami
yang bertahan terhadap penyemprotan insektisida seringkali mati kelaparan
karena populasi hama untuk sementara waktu terlalu sedikit sehingga tidak
tersedia makanan dalam jumlah yang cukup. Ini menyebabkan mereka terpaksa
beremigrasi ke areal lain untuk mencari makanan atau terjadi selang waktu
reproduksi karena kurang makan.
Masalah ketiga yang berhubungan dengan insektisida adalah induksi
ledakan populasi hama sekunder. Ini terjadi karena spesies herbivor yang pada
mulanya bukan hama, tiba-tiba meledak sampai tingkat yang merusak. Ledakan
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ini seringkali disebabkan terbunuhnya musuh alami yang sebelumnya menekan
hama baru (pengendalian secara biologis) dengan efektif.
Reaksi umum terhadap penggunaan pestisida modern adalah terjadinya
resurgensi hama, ledakan hama sekunder dan resistensi hama. Ketika serangga
hama meningkatkan resistensinya terhadap dosis rendah insektisida, dosis tinggi
akan digunakan hingga akhirnya hama terbunuh, atau insektisida lain atau
kombinasi beberapa insektisida akan digunakan. Ketiga penggunaan insektisida
menyebabkan terjadinya resurgensi hama, maka petani akan memakai insektisida
dalam jumlah yang banyak dan lebih sering. Ketika terjadi ledakan hama
sekunder, perlakuan yang sama juga akan diberikan terhadap hama tersebut,
akibat pemakaian insektisida yang berlebihan akan mengakibatkan resistensi dan
resurgensi hama semakin tinggi, keadaan ini sering disebut dengan “lingkaran
setan pestisida”.
4. Pengendalian Hama Saat Ini.
Tindakan pengendalian hama hutan pada dasarnya adalah suatu tindakan
untuk mengatur populasi hama hutan (serangga hutan) agar tidak menimbulkan
kerusakan ekonomis berarti. Tindakan ini dilakukan dengan jalan menekan atau
mencegah naiknya populasi serangga sehingga selalu dalam kondisi dimana
kerusakan yang ditimbulkan secara ekonomis tidak berarti. Sesuai dengan
tindakan

pengendalian,

maka

pelaksanaannya

dilakukan

tidak

untuk

memusnahkan suatu hama tetapi ditujukan hanya untuk menekan populasi
serangga.
Dalam melakukan pengendalian hama haruslah selalu didasarkan pada
pertimbangan (evaluasi) bahwa biaya untuk pengendalian atau pencegahan
haruslah lebih kecil dari pada nilai kerusakan yang ditimbulkan atau yang akan
ditimbulkan oleh hama, baik nilai-nilai langsung dari hutan maupun nilai-nilai tidak
langsung (nilai estetika, fungsi lindung dan lain-lain).
Bersama dengan pertimbangan mengenai biaya harus dilakukan pula
pertimbangan biologis dari serangganya dan pertimbangan teknis dari cara
pengendaliannya.
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III. PENGENDALIAN HAMA HUTAN

Dalam mengendalikan hama hutan terdapat beberapa cara yang dapat
dilakukan, setiap cara ditentukan oleh berbagai faktor seperti : jenis hama, luasan
yang terserang hama, stadium hama yang dominan, topografi lapangan dan
pertimbangan ekonomis. Secara garis besar pengendalian hama dapat dibagi
dalam beberapa cara:
A. Pengendalian Hama Secara Fisik dan Mekanik.
Pengendalian hama secara fisik dan mekanik merupakan cara pertama yang
dikembangkan oleh manusia di dalam menghadapi masalah hama. Cara ini
merupakan cara yang mudah dikerjakan oleh siapa saja, tanpa memerlukan suatu
ketrampilan atau keahlian. Pengendalian hama secara fisik dengan cara
mengambil serangga hama satu persatu dari tanaman yang terserang (tanaman
inang), sedangkan pengendalian secara mekanis dengan jalan menghilangkan
tanaman yang terserang hama dengan jalan ditebang lalu dikeluarkan dari areal
dan di musnahkan (eradikasi).
Kelemahan dari cara ini ialah apabila telah menyangkut areal yang luas
maka penggunaan cara ini memerlukan tenaga manusia yang banyak, waktu
yang lama dan akhirnya biaya menjadi sangat mahal sehingga bila dilaksanakan
pada hutan tanaman industri, cara tersebut tidak praktis dan ekonomis.
Penggunaan cara ini dilakukan untuk kebun-kebun di rumah, tanaman
bunga di pot dan tanaman yang luas arealnya terbatas.
B. Pengendalian Hama Secara Teknik Silvikultur.
Pengendalian hama secara teknik silvikultur atau disebut juga dengan
“culture system” bertujuan untuk menciptakan suatu tanaman yang tidak disukai
oleh hamanya atau suatu tanaman yang keadaannya tidak cocok untuk
kehidupan hamanya.
Usaha yang dapat ditempuh ialah dengan cara :
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1. Menanam jenis tanaman yang kebal, tahan atau cepat menyembuhkan diri
dari serangga hamanya. Tanaman semacam itu sering disebut sebagai
tanaman yang resisten, toleran atau recover host.
2. Menciptakan keadaan mikroklimat di dalam hutan yang tidak sesuai dengan
keperluan dari hamanya, misalnya menurunkan kelembaban di dalam hutan
atau menaikkan temperatur di dalam hutan sehingga keadaan hutan tersebut
merupakan habitat yang tidak cocok. Untuk menciptakan habitat yang tidak
cocok ini biasanya dapat dilakukan dengan mengatur jarak tanam pohon atau
kerapatan tegakan.
3. Mengurangi jumlah makanannya dan menghalangi penemuan makanannya.
Apabila hama tidak mendapatkan makanan yang cukup dan sulit untuk
menemukan makanannya, maka populasi hamapun akan tertekan. Keadaan
ini dapat diciptakan dengan menghindari penanaman sejenis (monokultur).
Penanaman dapat dilakukan dengan sistim campuran dengan jenis lain yang
tidak disukai hama dan dapat ditempuh pula dengan cara mengadakan
tanaman yang berselang-seling dengan jenis lain.
4. Membuat makanannya menjadi tidak disukai, cara ini ditempuh dengan
menjaga jangan sampai tanaman menjadi merana atau kurang sehat dan
biasanya disertai pula dengan usaha membersihkan tempat-tempat yang
dapat menjadi sumber dari hama. Penanaman jenis pohon di tempat yang
sesuai atau di tempat tumbuhnya akan dapat membantu menyehatkan
pohon-pohon hutan.
Pengendalian dengan teknik silvikultur ini merupakan cara yang sangat
murah dan tidak ada akibat sampingan yang merugikan, tetapi kelemahan untuk
menemukan cara pengendalian dari suatu hama tertentu dengan teknik silvikultur
ini tidaklah mudah, perlu diketahui lebih dahulu mengenai biologi (life history)
dan tingkah laku hama (behavior) tersebut
C. Pengendalian Hama Dengan Mengadakan Undang-undang Atau
Peraturan
Cara ini pertama kali dilakukan baru pada tahun 1873 di Jerman. Cara ini
ditekankan kepada pencegahan menularnya atau menyebarnya suatu hama ke
tempat lain atau negara lain. Pendirian Dinas-Dinas Karantina merupakan
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pelaksanaan usaha pencegahan menularnya suatu hama. Karantina pada
umumnya ditujukan untuk mencegah masuknya suatu hama dari suatu negara ke
negara lain, tetapi sering melupakan menjalarnya suatu hama dari satu pulau
(daerah) ke pulau lain dalam suatu negara. Masuknya hama ke negara lain dapat
melalui bibit atau bagian tanaman yang dieksport ke suatu negera tertentu.
Undang-undang yang berlaku di suatu negara dapat sama dengan negera lain,
tetapi dapat juga berbeda dengan negara lain, baik aspek jenis maupun bagian
tanaman yang di eksport/import.
D. Pengendalian Hama Dengan Menggunakan Bahan Kimia.
Bahan kimia yang biasanya digunakan bersifat sebagai pestisida, walaupun
ada pula yang digunakan sebagai attractants (zat penarik hama) atau repellant
(zat penolak hama). Pestisida sebenarnya baru digunakan secara besar-besaran
setelah Perang Dunia II, yang kemudian intensifikasi dari penggunaannya
meningkat secara cepat sekali.
Pestisida berasal dari kata pest = serangga; sida = racun, dengan
kemajuan zaman tidak saja untuk membunuh serangga, tetapi sekarang sudah
berkembang menjadi racun-racun yang khusus untuk mengendalikan organisme
pengganggu tertentu, seperti :


Insektisida racun untuk mengendalikan serangga



Askarisida racun untuk mengendalikan tungau/caplak



Nematisida racun untuk mengendalikan nematode



Rodentisida racun untuk mengendalikan binatang pengerat



Herbisida racun untuk mengendalikan tanaman pengganggu/gulma



Fungisida racun untuk mengendalikan jamur



Molukisida racun untuk mengendalikan bangsa siput/moluska
Penggunaan pestisida untuk mengendalikan organisme pengganggu sangat
disukai karena hal-hal sebagai berikut:



Hasilnya akan cepat diketahui



Relatif sangat murah



Mudah digunakan dan praktis



Dalam waktu singkat dapat digunakan di areal yang sangat luas dan sulit
dijangkau.
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Masa ketenaran penggunaan pestisida mulai menurun sejak diketahui
bahwa akibat sampingan yang ditimbulkannya khususnya terhadap manusia atau
ternak. Penemuan dampak negatif penggunaan pestisida DDT dan Chlorinated

Hydrocarbon Compound lainnya menyebabkan banyak orang yang mengurangi
atau menghindari bahan kimia tersebut, bahkan banyak negara termasuk
Indonesia hanya menggunakan DDT untuk membrantas suatu penyakit manusia,
seperti malaria.
Bahan kimia yang banyak digunakan berpindah ke kelompok insektisida
fosfat organik (organic phosphate) dan karbamat (carbamates). Disamping kedua
kelompok insektisida organik tersebut dikenal pula insektisida dari golongan
Thiocyanates, Dinitrophenols, Sulfonates, Sulfides, Sulfones, Sulfites dan lainlainnya. Beberapa negara telah berbalik menggunakan insektisida alam (nabati)
seperti Pyrethrin, Nicotin atau Derris. Keampuhan Pyrethrine yang tidak
mempunyai akibat sampingan, telah mendorong beberapa negara untuk
membuat sintesanya di pabrik. Meskipun orang telah mengurangi penggunaan
insektisida, namun tampaknya orang belum mau meninggalkan penggunaan
insektisida organik ini khususnya di bidang pertanian (termasuk kehutanan dan
perkebunan).
E. Pengendalian Hama Dengan Pendekatan Secara Ekologis.
Usaha pengendalian hama sejauh ini masih juga tidak memuaskan, maka
kemudian timbullah pendapat bahwa usaha pengendalian hama tidak akan dapat
berhasil

apabila

tidak

menggunakan

penedekatan

ekologis.Semua

cara

pengendalian hama haruslah didasarkan pada pengertian dasar hubungan antara
tanaman inang (host plant), populasi hama (pest population), faktor biotik (biotic

agents) dan faktor fisik (physical agents). Keempat faktor tersebut saling terkait
satu dengan lainnya, dan dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:
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Tanaman Inang

Populasi Hama

Faktor Biotik

Faktor Fisik

Gambar 1. Diagram hubungan antara masing-masing faktor dalam
pengendalian hama
Pelaksanaan dari pendekatan secara ekologis ini menumbuhkan dua macam cara
:
 Secara hayati (biological control)
 Secara habitat (climatic factor control)
F.

Pengendalian Hama Secara Genetik.
Cara ini sering dikenal sebagai “Genetic Pest Control” yang dasarnya ialah

menggunakan serangga steril atau tidak dapat memberikan keturunan sekalipun
terjadi perkawinan. Cara mensterilkan serangga ini dikenal bermacam-macam
cara, seperti dengan irradiation, chemosterillant, hybrid sterility, cytoplasmic

incompatibility,

translocation

dan

lain-lain.

Cara-cara

ini

masih

dalam

pengembangan dan diharapkan dapat merupakan cara yang efektif dalam
mengendalikan hama tertentu.
G. Pengendalian Hama Terpadu.
Pengendalian hama terpadu adalah suatu sistim pengelolaan populasi hama
dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan tujuan mengurangi populasi
hama

dan

mempertahankannya

pada

suatu

tingkat

yang

tidak

dapat

menyebabkan kerugian ekonomi, atau melakukan usaha sedemikian rupa
sehingga populasi hama tidak menyebabkan tingkat kerugian yang berarti.
H. Konsep Pengendalian Hama Masa Datang.
Meramal konsep pengendalian hama untuk masa datang tidaklah mudah,
karena haruslah diketahui arah perkembangan IPTEK di bidang pertanian secara
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umum.

Beberapa

ahli

pengendalian

hama

telah

melihat

kemungkinan

perkembangan cara-cara pengendalian yang saat ini telah ada sebagai berikut :


Pengendalian hama dengan menggunakan strategi hidup bersama antara
manusia dan hama, yang kedua-duanya merupakan komponen dalam
kehidupan ekosistim akan tetap dipegang untuk waktu-waktu yang akan
datang.



Hubungan antara hama dengan makanan inangnya adalah merupakan
hubungan di dalam suatu ekosistim di alam yang tidak dapat ditinjau dari segi
negatifnya saja, tetapi harus dilihat pula dari segi hubungan yang saling
menguntungkan pula. Cara pengendalian hama harus juga diperhitungkan
antara hama dan tanaman inangnya yang ada.



Penggunaan varietas baru haruslah diutamakan pada jenis-jenis yang
mempunyai sifat resisten, toleran dan kemampuan untuk menyembuhkan
diri. Penggunaan varietas yang memiliki sifat-sifat tersebut akan merupakan
cara yang sangat murah.



Usaha pemuliaan untuk menemukan jenis tanaman yang unggul akan lebih
banyak menekan resistensi jenis baru terhadap hama dari pada jenis baru
yang produksinya lebih tinggi.



Cara pengendalian hama dengan melepas serangga yang telah disterilkan
(genetic pest control) akan makin populer.



Penangkapan hama dengan perangkap (trapping system) yang menggunakan
pheromones (sex) atau makanannya akan makin banyak digunakan.



Penggunaan bahan kimia (insektisida) masih tetap akan digunakan, walaupun
hanya secara ekstensif atau sangat hati-hati agar dampak negativ terutama
bagi manusia, ternak atau serangga bukan sasaran (non target organism)
tidak terjadi.



Pengendalian

hama

secara

hayati

(biological

control) yaitu dengan

menyebarkan parasit atau predator akan terus berkembang, hal ini
disebabkan karena cara ini tidak menimbulkan dampak negatif.
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IV. PROSEDUR DALAM MENGHADAPI
SERANGAN HAMA

Perlindungan tanaman kehutanan terhadap serangan hama dapat meliputi
suatu usaha yang rumit. Untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin dalam
menghadapi serangan hama ini diperlukan informasi yang sangat mendalam dan
luas

tentang

hama

bersangkutan,

untuk

mengatur

strategi

dalam

mengendalikannya. Dapat dikatakan bahwa tugas pengendali hama mencakup 6
(enam) langkah, yaitu :
A. Deteksi.
Deteksi merupakan langkah pertama yang penting dalam prosedur
menghadapi serangan hama yang dapat membawa kita kepada pengambilan
tindakan yang tepat. Deteksi kehadiran hama di suatu daerah dapat mengarah
kepada berbagai tindakan seperti penafsiran besarnya populasi hama, membuat
taktik baru tentang penanaman, tindakan pengendalian segera dan mencegah
meluasnya serangan hama tersebut.
Deteksi yang terlambat dari kehadiran suatu hama dapat menyebabkan
tidak cukupnya waktu guna mengadakan tindakan yang tepat. Keterlambatan ini
dalam pengendalian ataupun pencegah membesarnya populasi hama dapat
menyebabkan kerugian besar. Deteksi dapat didasarkan pada gejala kerusakan,
pengamatan terhadap hama itu sendiri, maupun bakas-bekas makanan atau
kotorannya.
B. Identifikasi Serangga Penyebab.
Identifikasi serangga penyebab kerusakan tanaman penting sebagai
langkah kedua prosedur menghadapi serangga hama. Perlu diadakan penegasan
tentang hubungan antara penyebab yang diperkirakan serta gejala suatu
serangan pada tanaman, supaya langkah-langkah berikutnya dapat dilakukan
dengan tepat.
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Identifikasi biasanya dilakukan oleh mereka yang khusus mengerjakan
pekerjaan ini. Pekerjaan ini biasanya didasarkan pada sifat-sifat morfologi
serangga.
C. Penafsiran Terhadap Hubungan Antara Serangga dan Tanaman.
Sebelum dilakukan pengendalian hama, perlu sekali dilakukan penafsiran
tentang populasi dan keadaan tanaman yang diserang. Cara ini menentukan
sekali akan intensitas kontrol yang akan dilakukan.
D. Analisis “Ledakan Hama”.
Analisis letusan atau ledakan hama (out break) berguna untuk mencegah
terjadinya ulangan peledakan serupa pada waktu mendatang. Dalam hal ini yang
dipentingkan adalah mencari hubungan antara besarnya populasi serta adanya
ledakan yang terjadi.
E. Pengendalian atau Kontrol.
Pengendalian serangga hama menyangkut beberapa usaha, seperti
misalnya pemakaian insektisida atau berbagai usaha lain. Dasar pengendalian
adalah dibuatnya suatu teknik untuk menghindarkan serangan hama, membunuh
serangga atau menciptakan keadaan lingkungan yang tidak dapat ditoleransi oleh
serangga.
Pada waktu sekarang konsepsi pengendalian hama sering dikaitkan dengan
istilah pengelolaan hama (pest management). Di dalam pengertian pengelolaan
ini mencakup pengertian kontrol populasi dan perlindungan tanaman budidaya
(crop).
Kontrol populasi dimaksudkan untuk mengurangi populasi hama sebelum
hama mencapai tingkat makan aktif di daerah atau luar daerah sebaran hama.
Kontrol populasi ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi, pergiliran tanaman
(crop rotation) dan kontrol secara biologi. Usaha ini hanya akan efektif jika
dikerjakan atas dasar usaha masyarakat bersama yang terintegrasi. Usaha
perorangan tidak akan memberikan hasil yang memuaskan.
Perlindungan tanaman (crop protection) bertujuan secara langsung
mengurangi kerusakan pada tanaman tersebut. Penggunaan bahan kimia dapat
mencapai sasarannya karena mengurangi populasi serangga hama yang aktif
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memakan tanaman. Pengunduran waktu tanam atau panen, penggunaan varietas
tahan hama dapat juga mengurangi kerusakan pada tanaman, meskipun tanpa
mengurangi populasi hama secara langsung.
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V. KLASIFIKASI SERANGGA HAMA
Gejala serangan hama kadang-kadang sangat mirip dengan gajala serangan
penyakit. Jaringan tanaman yang rusak oleh serangan hama merupakan jalan
masuk yang baik bagi jamur atau jasad renik pathogen lainnya. Akibatnya sering
sulit untuk menentukan jasad perusak yang menjadi penyebab utamanya.
Serangga yang dapat menjadi hama dan menimbulkan kerusakan pada
tanaman terdiri dari beberapa bangsa (ordo) yaitu :
A. Orthoptera (Ortho = lurus; ptera = sayap)
Bangsa Orthoptera dicirikan oleh kaki belakang yang besar dan panjang yang
digunakan sebagai alat peloncat . Kepalanya besar, antena panjang, mata
berkembang dengan baik, alat mulut tipe pengunyah. Sayap depan kaku seperti
kulit yang disebut tegmina sedangkan sayap belakang tipis seperti membran yang
dapat dilipat seperti kipas.
Tiga suku (famili) yang penting sari bangsa Orthoptera ialah Acrididae,

Tettigonidae, dan Gryllidae.
1. Suku Acrididae, belalang atau walang, makanannya terdiri dari daun tanaman.
Belalng betina lebih besar dari belalng jantan, telut berkelompok dalam paketpaket kecil yang diletakan di dalam tanah dan dilindungi oleh semacam busa
yang akan mengeras bila kena udara. Contoh, Locusta migratoria manilensis,
belalang migran yang terdapat di Asia Tenggara. Di Jawa Tengah dan Jawa
Timur, terutama di hutan jati, terdapat sejenis belalang besar yang disebut

Valanga nigricornis zehntneri yang oleh penduduk setempat disebut walang
kayu. Tubuhnya berwarna abu-abu kecoklatan, panjang tubuh belalang betina
mulai dari kepala sampai ujung sayap berkisar antara 58 – 71 mm sedang
panjang tubuh belalang jantan 49 – 63 mm. Jenis yang lebih besar yaitu V.n.

melanocornis terdapat di Jawa Barat. Panjang tubuh belalang betina 73 – 91
mm dan panjang tubuh belalang jantan 61 – 68 mm, pada punggungnya
terdapat garis yang berwarna kuning atau hijau kekuningan. Di Sumatera
terdapat V.n. sumatrensis, umumnya berwarna abu-abu atau coklat kehijauan.
Panjang belalang betina 56 – 71 mm dan belalang jantan 43 – 56 mm.
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Serangan hama belalang sering ditemukan di persemaian atau tanaman muda.
Belalang adalah pemakan daun atau bagian-bagian tanaman yang masih
muda. Serangan hama belalang biasanya tidak berlangsung lama tetapi
terjadinya serangan sering timbul secara periodik.
2. Suku Tettigonidae, walang kerik, berbeda dari Acridiidae jenis-jenis dari suku
ini adalah serangga malam (nokturnal). Telur tidak berkelompok dalam paketpaket tetapi diletakan satu persatu yang kadang-kadang dalam bentuk barisan.
Beberapa jenis meletakan telurnya pada pinggiran daun yang terlebih dahulu
ditoreh dengan alar peletak telur (ovipositor), sebagian lagi bertelur dalam
kulit batang/cabang. Jenis-jenis belalang dari suku ini mempunyai sayap yang
lebar dengan venasi yang mirip dengan tulang-tulang daun hingga bentuk
sayap seperti daun. Warnanya dapat hijau, coklat atau abu-abu. Pada ujung
abdomen terdapat alat peletak telur yang berbentuk pedang atau sabit.
Contoh yang terkenal adalah Sexava spp. Hama kelapa di Sulawesi Utara.
3. Suku Gryllidae, jangkrik dan gangsir. Jenis-jenis dari suku ini aktif pada malam
hari. Contoh Brachytrypes portentosus yang disebut gangsir atau kasir,
bersarang di dalam tanah yang berbentuk liang yang dalamnya dapat
mencapai 90 cm. Dua jenis jangkrik yang biasanya dijadikan binatang aduan
adalah Gryllus bimaculatus dan G. Mitratus, keduanya berwarna coklat
kehitaman. Pada jenis yang pertama terdapat dua bercak kuning keunguan
pada toraksnya sedang pada ujung abdomen pada jenis yang kedua terdapat
ovipositor yang berbentuk jarum yang panjangnya 14 – 17 mm. Jangkrik
sering menyerang bibit tanaman di persemaian dengan jalan mematahkan
batangnya. Bibit tersebut sering dibawa ke dalam lubangnya atau ke tempat
persembunyiannya.
B. Isoptera (Isos = sama, ptera = sayap)
Ordo Isoptera disebut juga bangsa rayap atau anai-anai. Rayap adalah satu
contoh dari ordo ini yang sangat popular di Kehutanan. Tanda khas dari ordo ini
adalah sayap depan dan sayap belakangnya yang sama baik dalam struktur
maupun dalam ukurannya. Sayap tersebut akan segera jatuh setelah terbang dari
koloninya.
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Rayap adalah serangga sosial yang hidup dalam satu koloni dengan
diferensiasi anggota yang jelas dan erat kaitannya dengan pembagian tugas.
Suatu koloni rayap terdiri dari beberapa kasta pekerja, kasta serdadu dan kasta
reprodukstif. Kasta pekerja terdiri dari individu-individu yang mandul yang
berwarna putih, tidak bersayap, kepala bundar, antena panjang, alat mulut tipe
pengunyah, mata kecil atau tidak bermata sama sekali. Kasta pekerja bertugas
mencari makanan dan memberi makanan kepada kasta lainnya. Kerusakan pada
tanaman atau bahan lain yang mengandung selulosa disebabkan oleh kasta
pekerja.
Kasta reproduktif terdiri dari jantan dan betina, kasta reproduktif betina
disebut juga ratu. Tugas kasta ini adalah melakukan perkembangbiakan jenisnya
dan mengkordinasikan kehidupan di dalam koloni.
Kasta serdadu ukuran badannya sama seperti kasta pekerja, tetapi
kepalanya dan mandibelnya (rahang) sangat besar berwarna coklat kekuningan
sampai coklat tua. Rayap memakan sellulosa yang terdapat pada kayu, ada yang
membuat sarangnya di tanah ada pula yang sarangnya di atas pohon.
Dari bangsa Isoptera terdapat tiga suku (famili) yang penting yaitu suku

Kalotermitidae, Rhinotermitidae dan Termitidae. Pada dua suku yang pertama
terjadi simbiose dengan Protozoa di dalam saluran pencernaannya. Protozoa
menghasilkan enzim selulase yang mengurai selulosa menjadi senyawa-senyawa
yang bermolekul kecil sehingga dapat diserap oleh pencernaan rayap. Kedua suku
yang pertama digolongkan sebagai rayap tingkat rendah. Suku Termitidae tidak
mengadakan simbiose dengan Protozoa di dalam saluran pencernaannya, tetapi
bersimbiose dengan jamur. Rayap dari suku Termitidae umumnya makan kayu
yang telah dilapukan oleh jamur, bahkan anggota anak suku Macrotermitinae
memelihara jamur pelapuk kayu di dalam sarangnya.
Jamur ditumbuhkan pada struktur yang disebut kebun jamur. Partikelpartikel kayu diangkut dari luar oleh kasta pekerja ditimbun di kebun jamur yang
selanjutnya diurai oleh jamur. Hasil perombakan oleh jamur dan juga jamurnya
sendiri merupakan sumber makanan bagi rayap. Hampir seluruh kehidupan rayap
berlangsung di tempat yang gelap, baik di dalam tanah maupun di dalam kayu
atau pohon yang diserangnya. Hanya dalam waktu yang sangat singkat mereka
berada di luar sarangnya yaitu pada waktu terjadi penerbangan atau pelepasan
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laron dari suatu koloni. Penerbangan laron terjadi pada musim hujan pada pagi
hari atau sore hari ketika suhu udara rendah dan kelembaban udara yang tinggi.
Laron tertarik oleh cahaya lampu, setelah beberapa saat beterbangan
mereka melepaskan sayapnya kemudian merayap berpasangan beriringan untuk
mencari tempat yang cocok untuk membangun koloni yang baru.
a.

Suku Kalotermitidae, jenis-jenis rayap dari suku ini disebut rayap penghuni
kayu. Seluruh kehidupan rayap berlangsung di dalam kayu tanpa ada
hubungan dengan tanah. Terdapat dua golongan rayap penghuni kayu yaitu
rayap kayu kering dan rayap kayu lembab. Rayap kayu kering banyak
menimbulkan kerugian pada kayu-kayu bangunan. Contoh Cryptotermes spp.
Serangan rayap kayu kering sering tidak dapat diketahui secara dini. Salah
satu ciri dari adanya serangan rayap kayu kering adalah adanya kotoran
rayap yang beterbangan di lantai yang berwarna kekuningan yang berupa
butiran-butiran halus. Akibat serangannya, kayu bagian dalam keropos dan
bila ditekan akan hancur. Sedangkan contoh rayap kayu lembab yang sangat
terkenal adalah Neotermes tectonae atau inger-inger yang merupakan hama
utama pada tegakan jati di Pulau Jawa. Serangan inger-inger pada batang
jati dicirikan dengan adanya pembengkakan pada batang/cabang jati
(gembol) pada jarak 4 – 6 m dari tanah.
Laron N. tectonae mula-mula bersarang pada tunggak cabang yang
membusuk,

tetapi

sesuai

dengan

perkembangan

koloni

rayap

dan

pertumbuhan pohon maka akhirnya koloni N. tectonae berada di dalam
batang jati. Di dalam batang jati, rayap membuat lorong-lorong yang
memanjang, beberapa lorong dapat menjadi satu hingga terbentuk ruangan
yang bentuknya tidak teratur. Akibatnya lalu lintas unsur hara di dalam
batang jati terganggu dan terjadi pembentukan jaringan kayu ke arah
samping sehingga terbentuklah gembol pada batang jati. Serangan ingeringer tidak mematikan pohon jati tetapi kualitas kayu menjadi rendah dan
pohon mudah patah jika tertiup angin kencang.
b.

Suku Rhinotermitidae, jenis-jenis rayap dari suku ini termasuk ke dalam
rayap subteran yang dapat menyerang baik kayu yang masih hidup maupun
yang sudah mati. Dari suku ini terdapat dua jenis yang banyak menimbulkan
kematian pada tanaman, yaitu Coptotermes curvignathus dan C. travians.
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Salah satu ciri dari keluarga (marga) Coptotermes ialah bila kasta serdadunya
diganggu maka dari bagian depan kepalanya akan keluar cairan yang
berwarna putih susu yang akan mengental bila kena udara.
Serangan Coptotermes spp. pada pohon yang masih hidup biasanya dimulai
pada luka-luka pada akar atau cabang atau bagian-bagian akar atau batang
yang busuk. Adanya serangan Coptotermes spp. Umumnya dicirikan dengan
adanya kerak tanah yang menutupi kulit batang mulai dari permukaan tanah
sampai beberapa meter ke atas. Kayu bagian dalam umumnya habis dimakan
dan tinggal selapisan tipis gubal di bawah kulit sehingga pohon mudah patah
atau tumbang bila tertiup angin kencang.
c.

Suku Termitidae, bersama-sama dengan suku Rhinotermitidae termasuk
dalam golongan rayap subteran karena sarangnya terletak di dalam tanah.
Jenis-jenis dari kedua suku ini mengembara mencari makanannya melalui
liang-liang kembara di dalam tanah atau lorong-lorong yang tertutup oleh
tanah di permukaan tanah atau di atas benda-benda lain yang dilaluinya.
Contoh jenis dari suku Termitidae ialah Macrotermes gilvus. Jenis ini pernah
ditemukan menyerang tanaman kayu putih (Malaleuca leucadendron) di
Cikampek, Eucalyptus alba dan E. urophylla di Riau.

Macrotermes spp. umumnya menyerang bibit yang baru ditanam atau
tanaman yang tumbuh merana terutama pada musim kemarau. Serangan
umumnya terjadi pada akar atau leher akar. Bila serangan terjadi pada
tanaman yang masih kecil maka akar dan daerah leher akar biasanya habis
dimakan sehingga tanaman mati dan mudah dicabut.
C. Hemiptera (Hemi = separo, ptera = sayap).
Bangsa (ordo) Hemiptera terdiri dari berbagai jenis kepik, kutu loncat, kutu
daun, kutu perisai dan kutu sisik. Alat mulutnya tipe menusuk-mengisap yang
berbentuk paruh, mata majemuk besar, segmen antena terdiri dari 4 – 10
segmen yang panjang. Makanannya terdiri dari cairan tanaman yang dihisap
dengan paruhnya.
Serangga dari bangsa ini mempunyai alat mulut yang berbentuk sebagai
paruh yang berfungsi untuk menusuk jaringan tanaman dan menghisap isi selnya.
Sayap depannya sebagian menebal dan sebagian menipis sebagai selaput
(Heteroptera), ada pula yang sayap depannya sama (Homoptera).Dalam keadaan
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istirahan sayap Homoptera disusun seperti atap. Serangga yang belum dewasa
mempunyai bentuk badan yang sama dengan serangga dewasa, hanya lebih kecil
ukurannya dan sayapnya belum sempurna. Semua serangga dari ordo ini adalah
penghisap cairan tanaman dan predator.
Beberapa suku penting dari anak bangsa Heteroptera antara lain :
a.

Suku Pentatomidae, secara umum disebut kepik perisai karena sketelum yang
berbentuk segitiga yang terletak di belakang toraks sering melebar dan
menutup sebagian punggungnya. Contohnya Nezara viridula yang disebut
kepik hijau atau lembing.

b.

Suku Coreidae, kepik bertubuh ramping, umumnya berwarna coklat dan
kehijauan. Contohnya adalah Leptocorixa arcuata yang dikenal dengan nama
walang sangit, penghisap buah padi yang masih muda.

c.

Suku Pyrrhocoridae, warna tubuh kepik biasanya merah dan berbintik-bintik
hitam atau seluruh tubuhnya berwarna merah. Contohnya Dysdercus

d.

cingulatus yang disebut pucung, hidup sebagai penghisap biji muda dari
tanaman famili Malvaceae dan Bombacaceae.
Suku Capsidae, tubuhnya berwarna mencolok dan ramping, mempunyai
daerah sebaran yang luas. Jenis-jenis dari suku ini sambil menghisap cairan
tanaman juga menginjeksikan senyawa yang beracun ke dalam jaringan
tanaman sehingga serangannya mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.
Contohnya Helopeltis spp. hama pada buah kakao dan daun teh.

Beberapa suku penting dari anak-bangsa Homoptera antara lain :
a.

Suku Flatidae, waktu istirahat bentuknya mirip kupu-kupu karena sayapnya
melebar dan sering mempunyai warna mencolok pada sayapnya. Bedanya
dengan kupu-kupu adalah bila serangga ini diganggu akan bergerak miring
ke samping (tidak lurus ke depan) dan sisik pada tubuhnya lebih sedikit.
Contohnya Lawana candida, tubuhnya berwarna putih, hinggap bergerombol
pada batang, cabang atau daun.

b.

Suku Delphacidae, selain secara kangsung menimbulkan kerusakan pada
tanaman yang diserangnya, beberapa jenis dari suku ini dapat pula berfungsi
sebagai vektor penyakit tanaman. Tubuh serangga umumnya berwarna
kuning atau coklat. Contohnya Nilaparvata lugens yang secara umum dikenal
dengan nama wereng coklat.
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c.

Suku Psyllidae, jenis-jenis dari suku ini umumnya berwarna kuning atau
coklat, nimfanya hidup bergerombol pada bagian tanaman yang masih muda,
beberapa jenis diantaranya bertindak sebagai vektor penyakit tanaman.
Contohnya Heteropsylla cubana yang secara umum dikenal dengan nama
kutu loncat lamtoro. Serangan berat yang terus menerus menyebabkan daun
muda tanaman menjadi luruh sehingga gundul. Serangan biasanya berkurang
setelah hujan lebat dan pohon berdaun kembali selama musim hujan.

d.

Suku Aphididae, secara umum dikenal dengan nama kutu daun, pada
permukaan sebelah atas abdomen terdapat sepasang tabung kecil (sifon),
serangga betina tidak bersayap. Contoh Aphis gossypii, kutu hijau pada
kapas dan jenis Malvaceae lainnya. Kutu daun umumnya berkembang dengan
baik di dataran rendah terutama pada permulaan musim kemarau. Kemarau
yang sangat terik dan hujan lebat tidak baik bagi perkembangannya.

e.

Suku Aleurodidae, lalat putih. Selain sebagai vektor virus, lalat putih dapat
juga menimbulkan kerusakan yang hebat. Tubuhnya ditutupi oleh tepung
yang

berwarna

putih

yang

terdiri

dari

lilin.

Serangan

yang

berat

menyebabkan organ tanaman yang diserang menjadi keriput dan seluruh
tanaman menjadi layu. Contohnya adalah Aleurodicus destructor, hama
kelapa.
Tubuh A. destructor ditutupi oleh benag-benang lilin yang ikal yang berwarna
putih. Telur diletakan dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang konsentris,
berwarna putih mengkilat, panjang kira-kira 2 mm, ditutupi oleh sedikit lilin
yang berwarna putih. Stadium telur berlangsung selama 4 hari, untuk
mencapai stadium dewasa diperlukan waktu 45 – 50 hari, siklus hidupnya
berlangsung selama 55 – 60 hari. Serangan yang hebat biasanya terjadi pada
musim kemarau.
f.

Suku Coccidae, kutu perisai. Hama ini tidak bergerak kecuali larvanya waktu
menyebar mencari tempat yang baik pada pohon inangnya. Kutu perisai
menghasilkan embun madu yang menarik semut yang sering bertindak
sebagai penyebar kutu perisai ke bagian tanaman yang lain. Contoh Ferrisia

virgata, kutu dompolan pada lamtoro yang bersifat polifaga, tersebar di
daerah tropis dan sub tropis. Kutu betina berbentuk bulat telur memanjang,
tubuhnya dilapisi lilin halus, pada punggungnya terdapat benang-benang
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putih halus. Pada ujung abdomen terdapat dua benang lilin yang panjang
dan diantaranya terdapat sebuah benang lilin yang lebih pendek.
g.

Suku Jassidae. Hama yang penting dari suku ini adalah Empoasca spp. dan

Nephotettix sp. Tanaman yang diserangnya rusak karena injeksi air liur yang
mengandung racun. Jenis-jenis dari suku ini adalah vektor virus yang
penting.
D. Lepidoptera (Lepidos = sisik, ptera = sayap).
Bangsa Lepidoptera terdiri dari kupu-kupu dan ngengat ini mempunyai ciriciri antara lain mempunyai dua pasang sayap, kecuali pada beberapa jenis
serangga, betinanya tidak bersayap. Kupu-kupu aktif di siang hari dan sayapnya
menutup satu sama lain, vertikal di atas punggungnya di waktu istirahat. Ngengat
adalah serangga yang aktif di malam hari dan sayapnya terbuka, horizontal atau
berbentuk seperti atap rumah di waktu istirahat.
Badan, kaki, sayap dan embelan lainnya ditutupi oleh sisik. Alat mulut kupukupu dan ngengat sangat direduksi. Alat mulutnya berupa belalai yang dapat
digulung dan direntangkan serta digunakan untuk menghisap makanan yang
berupa cairan.
Larvanya silindris, mempunyai kepala yang jelas, mempunyai kaki thorax
dan kaki abdomen. Larva hidup sebagai pemakan tumbuhan, predator, sebagai
hama gudang dan ada juga yang hidup sebagai pemakan sisa-sisa tumbuhan
yang membusuk. Banyak jenis Lepidoptera yang menjadi hama tanaman
kehutanan yang penting.
a.

Suku Geometridae, sayap kupu-kupu mempunyai kilap metalik, warna sayap
bervariasi antara merah, jingga, biru, putih atau kuning, warna-warna
tersebut berselang seling berupa pita lebar, bercak atau bintik-bintik. Kupukupu aktif pada siang hari, berterbangan di tempat terbuka. Contoh, Milionia

basalis, hama daun pada tusam (Pinus merkusii).
Ulat M. basalis adalah ulat jengkal yang mempunyai 3 pasang kaki toraks dan
2 pasang kaki abdomen. Panjang tubuh ulat dewasa 4 cm dan lebar 4 mm.
Kepala, ujung abdomen dan kaki berwarna merah kuning sampai coklat
muda. Punggungnya berwarna hitam, pada punggung terdapat 3 buah garis
memanjang yang berwarna putih kekuningan. Tubuhnya berbulu jarak yang
berwarna putih. Kupu-kupu M. basalis berwarna hitam kebiruan. Pada sayap
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terdapat garis yang berwarna merah jingga yang melintang ke arah
belakang. Pada sayap depan garis ini dimulai dari bagian tengah pinggir
depan sayap melintang sampai sudut sayap di bagian belakang. Pada sayap
belakang garis ini melintang sepanjang pinggiran luar sayap dan seolah-olah
bersambung dengan garis yang terdapat pada sayap depan. Pada garis
merah jingga yang terdapat pada sayap belakang terdapat 5 buah bercak
yang berwarna hitam kebiruan yang berbentuk oblong.
b.

Suku Pyralidae. Merupakan salah satu suku yang sangat kompleks dan
sangat penting baik untuk pertanian maupun kehutanan. Banyak jenis dari
suku ini menjadi hama yang banyak menimbulkan kerugian. Kupu-kupu
berwarna kusam, siang hari bersembunyi pada pohon inang atau tumbuhan
lain di sekitar pohon inang, aktif pada senja hari atau malam hari. Larva
hidup sebagai pemakan daun, penggerek pucuk dan batang. Beberapa
contoh hama yang berasal dari suku Pyralidae adalah :
1. Hypsipyla robusta, penggerek pucuk mahoni dan jenis-jenis pohon lainnya
dari suku Meliaceae. Serangannya mematikan pucuk hingga merangsang
pertumbuhan kuncup samping hal ini menyebabkan batang bebas cabang
menjadi pendek, cabang besar-besar. Pada serangan yang berat dapat
juga terjadi pada buah dan bunga.
Telur H. robusta berwarna putih, diletakan pada daun muda, pucuk muda
atau bagian-bagian lainnya yang lunak. Larva dewasa panjangnya dapat
mencapai

3

cm,

warna

bervariasi,

pada

punggungnya

terdapat

barisanpbarisan bercak hitam yang berbulu. Sayap depan kupu-kupu H.

robusta berwarna kecoklatan dengan garis-garis hitam dan bercak-bercak
hitam, sayap belakang berwarna lebih pucat. Bentangan sayap 26 – 42
mm, kupu-kupu betina lebih besar dari pada kupu-kupu jantan.
2. Dioryctria rubella, penggerek batang dan pucuk tusam. Adanya serangan
dicirikan dengan keluarnya getah dari batang, pada serangan yang berat
bagian pohon di sebelah atas titik serangan mati dan mudah patah.
Serangan pada pucuk menyebabkan kematian pucuk yang diserangnya.
Larva D. rubella yang masih muda berwarna putih kotor, kepala hitam.
Larva dewasa berwarna kelabu kehitaman, kepala coklat. Pada tiap
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segmen badan terdapat bercak-bercak yang berwarna coklat tua, 4 di
punggung dan 2 di bagian samping. Pada bercak-bercak ini tumbuh 1 – 2
helai bulu yang berwarna putih yang panjangnya 0,5 – 1 mm. Panjang
larva 2 cm dan lebar 3 mm. Kupu-kupu D. rubella berwarna kelabu tua.
Sayap depan berwarna kelabu dengan bercak-bercak berwarna merah
kecoklatan dengan pinggiran sayap berwarna coklat tua.
3. Pyrausta machaeralis, larvanya pemakan daun jati, yang dimakan hanya
daging daun yang terdapat diantara tulang dan urat daun. Bila daging
daun telah habis dimakan maka helaian daun hanya tinggal kerangganya
dan karena itu hama ini disebut ”teak leaf skeletonizer”. Pada serangan
yang berat, tegakan jati seperti meranggas.
Telur P. machaeralis berwarna kehijauan, diletakan satu persatu pada
permukaan bawah daun dekat tulang atau urat daun. Larva yang baru
menetas berwarna putih kotor, dalam perkembangan selanjutnya warna
berubah menjadi hijau muda. Larva dewasa berukuran 22 – 25 mm,
kepala berwarna kuning berbintik-bintik coklat tua. Pada punggung
terdapat garis-garis memanjang yang berwarna merah kekuningan. Pada
setiap segmen badan terdapat 4 bercak yang berwarna hitam. Larva
hanya memakan daging daun sedangkan tulang dan urat daun tidak
dimakannya. Bila daging daun telah habis dimakan maka helaian daun
hanya tinggal kerangka saja yang terdiri dari tulang dan urat daun.
Kupu-kupu berwarna kekuningan, pada sayap depan terdapat garis-garis
melintang yang berwarna merah jambu atau kemerahan yang berbentuk
zig-zag. Pada pinggiran sayap belakang terdapat garis yang berwarna
kemerahan.
c.

Suku Cossidae. Kupu-kupunya leratif besar, berwarna kecoklatan. Contoh,

Xyleutes ceramicus atau oleng-oleng hama penggerek pada pohon jati.
Telur X. ceramicus berwarna kuning atau putih kuning, kulit telur lunak dan
kenyal dengan ukuran telur 0,75 mm. Larva besar dan kekar, panjang 8 cm
dan lebar 15 mm. Kepala kecil agak pipih berwarna coklat tua, alat mulut
kuat berwarna coklat tua. Pada kedua sisi kepalanya terdapat 6 mata oseli
yang tersusun dalam suatu garis lengkung. Larva berwarna putih kotor.
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Larva yang baru menetas mula-mula menggerek jaringan yang lunak
kemudian menggerek kayu hingga mencapai teras. Lubang gerek berkelokkelok mengarah ke atas, penuh dengan kotoran dan serbuk gerek, sebagain
dari kotoran ini dikeluarkan melalui lubang gerek pada permukaan batang.
Dari lubang gerek keluar lendir yang berwarna coklat yang bercampur
dengan kotoran dan serbuk gerek sehingga batang menjadi berwarna
kehitaman.
Kupu-kupu betina berukuran 4 – 8 cm sedangkan kupu-kupu jantan
berukuran 4 – 6 cm dengan bentangan sayap masing-masing 8 – 16 cm dan
8 – 10 cm. Kupu-kupu umumnya berwarna coklat kekuningan, pada sayap
depan terdapat bercak berwarna hitam.
Jenis lain yang penting dari suku Cossidae adalah Zeuzera coffeae yang
dikenal dengan nama penggerek cabang merah (red branch borer). Telur
diletakan dalam bentuk barisan pada kulit cabang kecil atau ranting,
berwarna kuning, berukuran 1 x 0,5 mm.
Larva yang baru menetas membuat perlindungan dari sutera. Larva
menggerek kambium dan kulit. Lubang gerek sangat panjang, bentuknya
tidak teratur, dapat menggelang sekeliling cabang atau ranting, bahkan dapat
mencapai kulit akar. Pada jarak tertentu sepanjang lubang gerek dibuat
lubang-lubang pelepasan tempat membuang kotoran yang berupa pelet yang
lengket yang berwarna kemerah-merahan. Larva dewasa berukuran 4 cm,
punggung berwarna kemerah-merahan, bagian bawah berwarna kekuningkuningan, kepala dan notum berwarna coklat.
Kupu-kupu berwarna putih, pada sayapnya terdapat bercak-bercak dan garisgaris hitam, bentangan sayap mencapai 35 – 45 mm.
d.

Suku Hyblaeidae. Hanya terdiri dari satu jenis yaitu Hyblaea puera yang
bersama-sama dengan P. machaeralis merupakan hama daun jati.
Telur H. puera berwarna putih kehijauan, diletakan satu per satu pada
permukaan bawah daun yang masih muda dekat tulang atau urat daun.
Larva yang baru menetas berwarna kuning kehijauan, kepalanya hitam. Larva
dewasa berukuran 25 – 35 mm. Badan larva berwarna kelabu kehitaman.
Pada punggung dan bagian samping badannya terdapat garis-garis yang
berwarna putih.
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Larva yang masih muda akan memakan daun yang muda sedangkan tulang
dan urat daun tidak dimakannya. Larva dewasa membuat tempat berlindung
dengan memotong pinggiran daun jati yang kemudian digulungnya dan
direkat dengan benang sutera. Larva makan daun jati dari tempat
perlindungannya dan memakan seluruh helaian daun, bagian daun yang tidak
dimakan akan mengering dan gugur.
Kupu-kupu H. puera berwarna coklat kehitaman, pada toraks terdapat bercak
berwarna jingga. Pada sayap depat terdapat garis-garis yang lebar yang
melintang berwarna jingga.
e.

Suku Pieridae. Sayap kupu-kupu berwarna kuning cerah, aktif berterbangan
pada pagi hari yang cerah, berukuran sedang. Contohnya Eurema hecabe
dan Eurema blanda, hama daun pada tanaman sengon (Paraserianthes

falcataria).
Kupu-kupu E. blanda dan E. hecabe berwarna kuning cerah, pinggiran sayap
berwarna hitam, bentangan sayap 35 – 50 mm. Kupu-kupu biasanya terbang
rendah, sering bermigrasi dalam kelompok yang besar. Telur diletakan
berkelompok pada permukaan bawah daun, telur jarang ditemukan pada
bagian tanaman yang tingginya lebih dari 5 m dari permukaan tanah.
Larva dewasa panjangnya mencapai 25 mm, berwarna hijau, pada bagian
samping terdapat garis-garis yang berwarna pucat, kepala berwarna hitam.
Makanan pokok larvanya terdiri dari daun-daun Leguminosae. Larva makan
berkelompok pada daun, seluruh helaian daun dimakan kecuali tulang daun
primer. Pupa berwarna hitam, bergantungan pada cabang atau ranting pohon
inang bahkan pada tulang daun yang telah gundul. Bagian kepala dari pupa
menggantung ke bawah sedangkan bagian ekor ada di atas melekat pada
substratnya. Serangan yang hebat biasanya terjadi pada musim kemarau.
f.

Suku Psychidae. Secara umum dikenal dengan nama ulat kantong.
Contohnya Cryptothelea variegata dan Cr. pseudo hama daun pada tanaman
tusam.
C. variegata disebut juga Eumeta variegata atau Clania variegata, larvanya
hidup di dalam kantong yang terbuat dari jalinan sutera yang di luarnya
ditempeli oleh potongan-potongan daun yang sudah kering atau potonganpotongan ranting yang kecil. Ukuran kantong 4 – 7 cm. Imago betina tidak
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bersayap dan tetap tinggal di dalam kantong. Siklus hidupnya berlangsung
selama 3,5 – 5 bulan.
g.

Suku Saturniidae, kupu-kupu dari suku ini berukuran besar. Contoh Attacus

atlas, Samia cynthis dan Cricula trifenestrata.
Kupu-kupu A. atlas merupakan salah satu kupu-kupu yang cukup besar,
tubuhnya relative kecil tetapi bentangan sayapnya dapat mencapai 25 cm,
warna sayap bervariasi dari kuning emas muda sampai coklat keunguan,
pada sayap terdapat bercak transparan yang berbentuk segitiga. Kupu-kupu
nya disebut kupu-kupu gajah.
Telur A. atlas berukuran 2 mm, berwarna kemerahan, diletakan pada
permukaan bawah daun. Larvanya yang disebut ”hileud badori” atau ulat
keket panjangnya mencapai 15 cm, berwarna hijau keputihan, pada
badannya terdapat duri-duri lunak yang besar yang berwarna biru dan
mengarah ke belakang.
Kupu-kupu S. cynthia lebih kecil dari kupu-kupu gajah. Warna dasar dari
larvanya adalah hijau kusam, tubuhnya berbintik-bintik hitam, pada tubuhnya
terdapat duri-duri pendek yang berwarna jingga dan pangkalnya berwarna
biru.
Larva C. trifenestrata dikenal dengan nama ulat kenari. Larva dewasa
panjangnya dapat mencapai 6 cm, berwarna hitam berbercak-bercak putih,
berbulu putih yang menimbulkan gatal-gatal, kepala dan ujung abdomen
berwarna merah. Kupu-kupu berwarna coklat kemerahan, bentangan
sayapnya 7 – 8 cm. Pada sayap depan terdapat 3 buahbercak yang
transparan. Telur berwarna putih keabuan diletakan pada daun atau ranting.
Pupa dibungkus oleh kokon yang dijalin seperti jala yang terbuat dari benag
sutera yang berwarna kuning emas.
h.

Suku Noctuidae, sebagian besar dari larva adalah pemakan daun, beberapa
diantaranya sebagai penggerek pucuk dan buah. Selain tiu terdapat
sekelompok jenis yang larvanya disebut ”ulat tanah” yang aktif pada malam
hari. Empat jenis ulat tanah yang terpenting adalah Agrotis ipsilon, A.

segetum, A. interjectionis dan Prodenia litura. Siang hari ulat tanah
bersembunyi di dalam tanah, malam hari keluar memakan anakan dan pohon
yang masih muda. Bila diganggu tubuhnya akan melingkar seperti huruf C.
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E.

Hymenoptera (Hymen = membran; ptera = sayap).
Seperti juga namanya, serangga dari ordo ini bersayap sebagai selaput yang

kaku. Beberapa spesies serangga dewasa selalu tak bersayap. Bangsa
Hymenoptera terdiri dari berbagai jenis semut, lebah

dan kerawai. Ukuran

badannya sangat bervariasi mulai dari 0,1 - 50 mm. Alat mulutnya tipe
pengunyah, beberapa jenis mempunyai alat mulut tipe pengunyah atau penjilat.
Sayap berkembang dengan baik, kadang-kadang sayapnya kecil atau tidak
ada sama sekali. Pada jenis-jenis yang sayapnya berkembang dengan baik,
sayapnya berbentuk membran yang transparan, tekstur sayap depan dan
belakang sama. Jumlah segmen antena berkisar antara 3 – 60 buah, bentuknya
sangat beragam.
Larvanya seperti uret, alat mulut tipe pengunyah, mempunyai kaki toraks
atau kaki abdomen, atau untuk beberapa jenis, larvanya tidak berkaki. Perilaku
makan dari Hymenoptera sangat bervariasi, sebagai pemakan daun, sebagai
parasit, predator atau pemakan tepung sari. Hanya sedikit yang merupakan hama
tanaman, tetapi beberapa jenis diantaranya merupakan hama penting terutama di
daerah yang beriklim sedang. Salah satu suku yang penting adalah Diprionidae.
Marga Neodiprion dari suku ini merupakan hama daun konifer di Eropa dan
Amerika Utara. Di Australia terdapat sejenis hama penggerek batang Pinus

radiada yaitu Sirex noctilio dari suku Siricidae. Hama ini berasal dari Eropa yang
terbawa ke Australia, tetapi di tempat asalnya bukan merupakan hama penting.
Marga Atta dari suku Formicidae merupakan hama daun yang penting di Amerika
Selatan.
Di Indonesia terdapat dua jenis hama dari Bangsa ini, yaitu Nesodiprion

biremis yang menyerang tanaman tusam di daerah Sumatera Utara dan
Megachile sp. yang menyerang daun Diospyros celebica di Sulawesi Utara. Telur
N. biremis berwarna putih kekuningan, berukuran 2 x 0,5 mm, diletakan satu
persatu diselipkan pada torehan yang dibuat pada daun tusam. Larva yang baru
menetas berwarna kekuningan, kemudian berubah menjadi hijau kekuningan.
Larva dewasa berwarna hijau, kepala kuning kecoklatan. Larva memakan daun
jarum dalam kelompok-kelompok yang besar pada ranting tusam. Pupa terdapat
di dalam kokon yang berbetuk kapsul yang berwarna kuning coklat, menempel
pada ranting yang telah gundul. Panjang kokon 6,5 – 7 mm dan lebar 2,5 – 3
mm.
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Imago N. beremis berpenampilan seperti tawon, berwarna hitam, sayap
bening. Pada sayap depan terdapat sebuah bercak yang berwarna hitam, antenna
berjumbai-jumbai. Jumbai antena imago betina lebih pendek dari pada jumbai
antena imago jantan. Imago betina berukuran panjang 8,5 – 9 mm, sedangkan
imago jantan berukuran 6,2 – 7,3 mm.
Banyak jenis-jenis dari Bangsa Hymenoptera yang hidup sebagai parasitoid
yang memegang peranan penting dalam pengendalian hama secara hayati.
Semut sering menjadi hama biji yang baru disebar dipesemaian.
F.

Coleoptera (Coleos = seludang, keras; ptera = sayap)
Serangga bersayap seludang, mempunyai dua pasang sayap. Pasangan

pertama yaitu sayap depan keras dan kaku, disebut elytra, dalam keadaan
istirahat menutupi hampir seluruh abdomen. Pasangan kedua yaitu sayap
belakang yang digunakan untuk terbang, seperti membran yang dalam keadaan
istirahat dilipat dan dilindungi oleh elytra.
Badan biasanya kompak dan keras, alat mulut tipe pengunyah, antena
berkembang dengan baik terdiri dari 10 – 14 segmen, mata majemuk jelas, kaki
kekar. Larva mempunyai kepala yang jelas, alat mulut tipe pengunyah,
mempunyai antena, mempunyai kaki toraks tetapi tidak mempunyai kaki
abdomen.
Banyak jenis-jenis Coleoptera yang menjadi hama penting, baik larvanya
maupun imagonya, baik sebagai hama tanaman yang masih hidup maupun hama
hasil pertanian (hama gudang). Beberapa jenis ada yang hidup sebagai predator.
a.

Suku Cerambycidae, umumnya berukuran besar, antena panjang, kadangkadang lebih panjang dari tubuhnya. Salah satu suku yang besar, serangga
dewasa mempunyai penampilan yang kekar. Larvanya disebut kokolan,
wowolan atau cangkilung, hidup sebagai penggerek batang. Contohnya

Xystrocera festiva, atau yang sering disebut boktor, larvanya hidup sebagai
penggerek batang sengon (Paraserianthes falcataria). Akibat dari
serangannya, batang berlubang-lubang sehingga kualitas kayu menurun,
pada serangan yang berat pohon dapat mati. Contoh lain adalah Nothopeus

hemipterus penggerek batang tanaman jambu-jambuan (Myrtaceae).
Telur X. festiva berbentuk lonjong berukuran 2 x 1 mm, mula-mula berwarna
hijau kuning kemudian warnanya berubah menjadi kuning dan keras. Telur
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diletakan berkelompok pada bekas patahan cabang atau luka-luka bekas
serangan lama bahkan pada luka lainnya pada kulit batang.
Larva yang baru menetas berwarna kuning berbentuk silindris, kepalanya
berwarna coklat kehitaman. Larva yang baru menetas biasanya berkelompok,
mula-mula mereka menggerek kalit batang hingga akhirnya mencapai gubal.
Warna merah kecoklatan yang terdapat pada kulit batang yang berwarna
putih keabuan merupakan ciri dari adanya serangan pada tingkat awal.
Warna ini disebabkan oleh cairan yang keluar dari luka bekas gigitan yang
bila terkena udara akan berubah warnanya menjadi merah coklat. Sebagian
besar dari hidup larva berlangsung di dalam lapisan luar kayu gubal. Lubang
gerek berupa suatu saluran yang bentuknya tidak beraturan di bawah kulit.
Larva yang sudah dewasa membuat liang gerek ke dalam bagian kayu yang
arahnya miring ke atas. Di ujung lubang gerek ini larva membuat ruangan
khusus pupa (pupae chamber) dan berubah menjadi pupa.
Kumbang boktor berwarna coklat kekuningan agak mengkilat, di bagian sisi
sayap seludang (elytra) dan di sekeliling pronotum terdapat garis lebar yang
berwarna hijau kebiruan mengkilat. Kumbang aktif pada waktu senja dan
malam hari.

Elytra kumbang N. hemipterus sangat kecil, pada waktu istirahat kumbang ini
berpenampilan seperti tawon. Serangga ini merupakan hama penggerek
utama pada tanaman Myrtaceae seperti jambu bol, jambu air, salam,
cengkeh dan bungur. Pada tahun 1978 hama ini ditemukan menyerang
tanaman kayu putih di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari lubang gereknya yang
berbentuk lonjong keluar cairan yang bercampur dengan serbuk gerek.
Larvanya kecil memanjang, berwarna putih, bagian belakang bundar,
panjang mencapai 5 cm. Kumbang aktif pada siang hari, berwarna biru
tembaga atau coklat. Telurnya diletakan pada lubang gerek atau pada lekuklekuk batang sampai 1 meter di atas permukaan tanah. Telur berwarna hijau,
berukuran 0,7 x 3 mm.
b.

Suku Scarabaeidae, larvanya dikenal dengan nama gayas, embug, uret atau
kuuk dan hidup sebagai pemakan akar tanaman. Sedangkan kumbangnya
sering menimbulkan kerusakan pada daun. Contohnya adalah Holotrichia

helleri, Leucopholia rorida dan Lepidiota stigma yang sering menyebabkan
kematian pada anakan atau tanaman muda tusam (Pinus merkusii), sengon
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(Paraserianthes falcataria), jabon (Anthocephalus cadamba) dan jati (Tectona

grandis).
Gangguan hama ini pada umumnya terjadi pada tanah yang gembur atau
tanah yang banyak mengandung bahan organik.
Jenis-jenis dari suku ini mudah dikenal dari beberapa segmen antenanya
yang terakhir yang berubah bentuk menjadi pipih dan berdempetan. Bentuk
dan ukuran kumbang Scrabaidae sangat bervariasi, tubuhnya keras dan
berpenampilan kekar. Larva tidak banyak bergerak, tubuhnya gempal,
umumnya berwarna putih, bentuk tubuhnya melengkung seperti huruf C.
Telur H. helleri diletakan di dalam tanah pada kedalaman 5 – 20 cm. Larva
muda mula-mula makanannya terdiri dari humus, tetapi kemudian cepat
berubah dengan memakan akar tanaman. Larva H. helleri dapat ditemukan
pada berbagai jenis tanah, tetapi pada umumnya lebih banyak ditemukan
pada tanah yang mengandung banyak pasir atau pada tanah yang dipupuk
dengan pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk hijau. Stadium
larva berlangsung sekitar 7 bulan, stadium pupa selama 40 hari, dan
kumbang hidup selama kurang lebih 5 minggu. Mulai dari stadium telur
sampai berakhirnya stadium pupa, serangga ini hidup di dalam tanah.
Kumbang H. helleri berwarna merah coklat tua, kepala dan notum berwarna
coklat tua sampai hitam. Perutnya berwarna merah coklat tua. Kaki, kepala
sebelah bawah dan perutnya sedikit berbulu yang berwarna merah
kecoklatan. Bagian tubuh lainnya tidak berbulu. Kepala, notum, skeletum dan
sayap seludangnya penuh dengan lekukan-lekukan yang sangat kecil.
Panjang tubuh kumbang 12 – 16 mm, lebar 5 – 7 mm. Kumbang jantan dan
betina berukuran hampir sama. Kumbang keluar dari dalam tanah

pada

permulaan musim hujan pada waktu senja hari. Makanan kumbang terdiri
dari dedaunan tanaman hutan, tetapi serangga ini bukan merupakan hama
penting pada tanaman hutan.
Telur L. rorida diletakan di dalam tanah yang gembur pada kedalaman 30 –
100 cm. Stadium telur berlangsung selama 3 – 4 minggu. Larva dewasa
berukuran 3 cm terdapat pada kedalaman 20 – 80 cm. Makanan larva terdiri
dari akar tumbuhan. Stadium larva berlangsung selama 9 bulan, stadium pula
berlangsung selama 40 – 65 hari. Mulai stadium telur sampai berakhirnya
stadium pupa berlangsung di dalam tanah.
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Kumbang L. rorida berwarna coklat tua, panjangnya 20 – 27 cm, badannya
ditutupi sisik-sisik halus yang berwarna putih kekuningan. Kumbang keluar
dari dalam tanah pada sore hari pada permulaan musim penghujan.
Makanannya terdiri dari daun-daunan, jarang merupakan hama penting.
Telur L. stigma diletakan tersebar di dalam tanah pada kedalaman 17 – 35
cm, mula-mula berwarna putih, pada waktu hampir menetas berwarna
kekuningan. Stadium telur berlangsung selama 15 hari. Larva yang baru
menetas berwarna putih, kepala berwarna coklat. Larva dewasa terdapat di
dalam lapisan tanah yang lebih dalam, berwarna kuning agak mengkilat,
ukuran tubuhnya dapat mencapai panjang 7 cm. Stadium larva berlangsung
selama 9 bulan dan stadium pupa berlangsung selama 1 bulan. Mulai stadium
telur hingga berakhirnya stadium pupa berlangsung di dalam tanah.
Kumbang berwarna coklat keabuan, tubuhnya bersisik halus yang berwarna
kuning atau putih kekuningan. Pada ujung sayap seludang (elytra) terdapat
bercak putih yang berukuran 1,5 mm. Bercak ini terdiri dari sisik halus yang
berwarna putih yang tersusun rapat. Kumbang berukuran panjang 4,2 – 5,4
cm dan lebar 2,0 – 2,6 cm, ukuran kumbang jantan dan kumbang betina
tidak banyak berbeda. Kumbang keluar dari dalam tanah pada permulaan
musim hujan.
c.

Suku Buprestidae, kumbang dari suku ini sering berwarna metalik yang
indah. Larva hidup sebagai penggerek kambium, liang gerak berbentuk zigzag atauberbentuk spiral mengelilingi batang. Larva berbentuk pipih panjang,
tiga segmen di belakang kepala lebih besar dari segmen lainnya, tidak
berkaki. Contohnya adalah Agrilus kalshoveni, penggerek pada pohon
walikukun (Schoutenia ovata).
Lubang gerak A. kalshoveni berbentuk zig-zag terletak di bawah kulit pohon
walikukun. Kumbang berukuran 3,5 – 4,5 mm, berwarna biru sampai hitam
dan mempunyai kilap logam. Pada kumbang yang berwarna biru hanya
seperempat ujung elytra yang berwarna hitam, sedangkan bagian bawah
badannya berwarna biru logam mengkilat. Larva tidak mempunyai kaki,
berwarna putih, bentuk badannya pipih langsing, larva dewasa berukuran
panjang 1,75 cm dan lebar 2,25 mm.

d.

Suku Curculionidae, kumbangnya disebut kumbang moncong karena bagian
depan kepalanya memanjang seperti belalai. Larvanya tidak berkaki,
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berwarna putih dan kepalanya berwarna coklat, tubuhnya melengkung dan
berkerut-kerut. Larvanya hidup di dalam tanah atau di dalam jaringan
tanaman dan tidak banyak bergerak. Contohnya Rhynchophorus ferrugineus
penggerek pohon Palmae, Protocerius colossus dan P. praetor penggerek
rotan.
Berdasarkan pada warna tubuhnya terdapat 3 varietas kumbang moncong R.

Ferrugineus. Varietas yang terdapat di pulau Jawa punggungnya berwarna
merah jingga dan pada pronotumnya terdapat bercak-bercak hitam. Varietas
yang terdapat di Sumatera yaitu var. Schach berwarna lebih gelap dengan
garis yang berwarna coklat kemerahan memanjang di tengah pronotum.
Sedangkan di wilayah Indonesia Timur terdapat var. Papuanus yang
berwarna hitam. Di Sulawesi Utara kumbang moncong ditemukan menyerang
tanaman rotan. Larvanya umumnya menyerang jenis-jenis suku Palmae.
Larva hidup di dalam jaringan yang masih muda yang banyak mengandung
air seperti pada umbut Palmae.
Kumbang moncong bersuara mendengung ketika sedang terbang pada siang
hari atau waktu senja hari. Kumbang tertarik oleh bagian-bagian pohon

Palmae yang rusak atau mati. Telur diletakan di dalam lubang gerek, telur
berwarna kuning muda, panjang 2,5 mm.

Alcidodes dan Nanophyes diketahui
menyerang buah tanaman meranti (Dipterocarpacea). Kumbang menggerek
Kumbang

moncong

dari

marga

biji sehingga mencapai kotiledon dan di ujung liang gerek ini diletakan
telurnya. Peletakan telur dilakukan pada buah yang masih muda. Tergantung
kepada ukuran tubuhnya, larva makan sebagian atau seluruh kotiledon.
Biasanya buah yang diserang jatuh sebelum larva berrubah menjadi pupa.
Kumbang yang baru keluar tetap teringgal di dalambuah selama beberapa
hari hingga kerangga luarnya menjadi keras.
e.

Suku Scolytidae, kumbang berukuran kecil, hidup sebagai penggerek batang.
Serangga dewasa (kumbang) menggerek batang membentuk liang-liang yang
bercabang-cabang. Pada dinding liang gerek, kumbang memelihara jamur
tertentu sebagai bahan makanan larvanya. Contoh Xyleborus destruens,
penggerek batang jati. Akibat serangan kumbang ini tidak berpengaruh
terhadap sifat fisik dari kayu.
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Telur Xyleborus destruens berwarna putih kekuningan, diletakan di dalam
lubang gerak. Larva berbentuk silindris, berwarna putih kekuningan. Pupa
berwarna putih berukuran lebih pendek dari pada larvanya. Stadium telur,
larva dan pupa berlangsung di dalam liang gerak.
Kumbang muda yang baru keluar dari pupa berwarna kuning pucat, tinggal di
dalam

lubang

gerek

selama

beberapa

waktu,

kemudian

tubuhnya

menguat/mengeras dan keluar dari liang gerek untuk mencari tanaman inang
yang baru. Kumbang berwarna coklat kemerahan, panjang 4,5 – 5,0 mm,
lebar 1,7 – 1,8 mm. Contoh yang lain adalah Xylosandrus compactus,
penggerek batang anakan mahoni (Swietenia macrophylla) dan akor (Acacia

auriculiformis) di pesemaian.
X. compactus sering ditemukan menyerang anakan tanaman di pesemaian,
menyerang pucuk atau ranting, tetapi dapat juga berkembang biak pada
tunggak cabang atau pada tingkat tiang. Lubang gerek terdiri dari lubang
masuk yang pendek dan tegak lurus terhadap sumbu memanjang batang
anakan atau ranting dan sebuah ruangan yang dibentuknya tak beraturan.
Kadang-kadang terdapat juga lubang gerek memanjang di kedua sisinya
yang terletak pada empulur. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat meletakan
telur dan tempat hidup larvanya. Larva makan jamur ambrosia yang tumbuh
pada dinding liang gerek.
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VI. BINATANG SEBAGAI HAMA
Selain serangga, kerusakan pada tanaman hutan dapat pula disebabkan oleh
jasad perusak yang lain seperti tungau, tikus, burung, bekicot dan siput, kalong,
tupai atau bajing, babi hutan, burung, monyet dan lain-lain.
A. Tungau (Acarina)
Dari bangsa Acarina terdapat tiga suku yang hidup sebagai hama, yaitu suku

Eriophydae, Tetranychidae dan Tarsonemidae.
Suku Eriophydae berukuran kecil antara 0,2 – 0,3 mm, berwarna merah muda,
hanya mempunyai dua pasang tungkai. Tubuh bagian belakang bergelang-gelang
seolah-olah terdiri dari beberapa segmen. Terdapat juga jenis lain yang tidak
bergelang-gelang tetapi terdapat sekresi lilin. Tungau dari suku ini dikenal
sebagai tungau cacar, puru (gall), karat atau tungau merah tua.
Tungau menghisap isi sel epidermis yang menyebabkan warna berubah menjadi
putih perak yang kemudian berubah menjadi merah tua atau coklat. Tungau
membentuk puru menghambat penguraian auksin sehingga sel tumbuh terus
sampai terbentuk puru atau sapu setan.
Suku Tetranychidae dikenal sebagai tungau laba-laba atau tungau laba-laba
merah. Serangannya mengakibatkan daun layu dan gugur.
Suku Tarsonemidae dikenal sebagai tungau kuning atau tungau bundar.
B. Bekicot (Achatina fulica)
merupakan siput yang paling besar, panjangnya dapat mencapai 20 cm
bahkan lebih, sering menimbulkan kerusakan yang besar terutama pada tanaman
yang masih muda. Makanan bekicot terdiri dari dedaunan dan kulit batang yang
masih muda. Bekicot adalah binatang malam, siang hari bersembunyi pada
tumpukan sampah atau diantara kerimbunan semak-semak. Bekicot memerlukan
lingkungan yang lembab.
Telur bekicot berwarna putih, berdiameter 4 – 5 mm, diletakan berkelompok
dalam tanah yang gembur dan biasanya menetas dalam waktu 2 – 3 minggu.
Lama hidup bekicot dapat mencapai 3 tahun dan mencapai dewasa kelamin pada
umur 6 – 10 bulan ketika panjangnya mencapai 8 – 11 cm. Bekicot bersifat

Hama Hutan Indonesia, Catatan 20 Tahun peneliti

41

hermafrodit, artinya tiap individu memiliki alat kelamin jantan dan betina
sehingga setiap individu dapat menghasilkan telur sebanyak 400 butir atau lebih.
Bekicot menyerang tanaman hutan yang masih muda seperti Agathis brownii,

Araucaria spp., Paraserianthes falcataria, Chlorophora excelsa, Entandrophraga
utile, Eucalyptus deglupta, Heve brasiliensis, Ochroma lagopus, Swietenia
mahagoni, Tectona grandis dan Terminalia brassii.
Ledakan populasi bekicot sering terjadi pada lingkungan yang lembab dan sering
menimbulkan masalah dalam usaha pembangunan pesemaian tanaman hutan.
C. Hewan Ternak.
Penggembalaan ternak di hutan sering menimbulkan kerugian yang tidak
sedikit. Ternak yang dilepas di hutan sulit dikendalikan, tanaman yang masih kecil
akan terinjak-injak atau bahkan akan ikut termakan bersama rumput atau
tumbuhan yang lainnya. Pada pohon yang sudah agak besar, ternak akan
menggosok-gosokan badannya atau tanduknya sehingga kulit pohon atau kayu
gubalnya akan rusak. Luka-luka pada pohon menyebabkan pohon merana
sehingga daya tahannya terhadap serangan hama atau penyakit akan berkurang.
Dalam jangka panjang, akibat injakan kaki ternak maka tanah akan menjadi
padat, pori-pori tanah berkurang dan drainase menjadi jelek. Akibatnya pohon
akan sulit memperoleh air dan karena sirkulasi udara dalam tanah berkurang
maka respirasi akar akan terganggu. Karena tanah menjadi padat maka
permudaan alam akan terganggu pertumbuhannya, tanah akan mudah tererosi
dan aliran permukaan bertambah besar.
Ternak yang sering digembalakan secara liar di hutan terdiri dari domba (Ovis

aries), kambing (Capra hircus), sapi (Bos indicus) dan kerbau (Bubalus bubalis).
Kambing dan domba makan rumput-rumputan dan tumbuhan berdaun lebar
terutama bagian pucuk tanaman, daun dan ranting yang masih muda serta
anakan pohon. Kerbau dan sapi adalah pemakan rumput-rumputan, tumbuhan
berdaun lebar hanya kadang-kadang saja dimakan bila persediaan rumput
kurang. Kerbau sering menimbulkan kerusakan pada pohon tingkat tiang
yaitubilamana kerbau menggosok-gosokan badan atau tanduknya.
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D. Satwa liar
1. Burung
Burung sering memakan biji yang baru disebarkan di persemaian terutama oleh
burung pemakan biji. Akibatnya akan mengurangi jumlah anakan yang dapat
dipersiapkan di persemaian. Kerusakan yang disebabkan oleh burung dapat juga
terjadi secara tidak langsung. Burung pemakan serangga sering mencari serangga
di tanah termasuk di persemaian. Mereka mencari serangga dengan jalan
mengais-ngais tanah sehingga akan menimbulkan kerusakan pada biji yang baru
berkecambah atau biji akan terhambur keluar dari bedengan. Burung pemakan
buah merupakan penyebar benalu yang baik melalui alat pencernaannya sehingga
benalu dapat menyebar ke tempat lyang lebih luas dan berbagai jenis pohon,
misalnya burung cabe (Dicaeum spp). Burung cabe adalah burung kecil berwarna
merah menyala, hidup berkelompok kecil, mencari makan di pohon-pohon dan
semak-semak. Makanannya terdiri dari buah-buahan, biji-bijian dan serangga.
Diantara buah-buahan yang dimakan adalah buah benalu, karena itu burung ini
berperan dalam penyebaran benalu.
2. Kalong (Pteropus vampyrus)
Siang hari kalong istirahat pada dahan-dahan pohon yang tinggi, jumlahnya dapat
mencapai ratusan bahkan ribuan. Makanan terdiri dari cairan tanaman yang
diperolehnya dari bunga dan buah. Kematian pada pohon terjadi secara tidak
langsung. Pohon yang digunakan sebagai tempat istirahat, lama kelaman akan
mati. Kemungkinan hal tersebut merupakan pengaruh buruk urine kalong.
Misalnya di P. Rambut (Kep. Seribu) terjadi kematian pohon Sterculia foetida yang
dijadikan tempat istirahat kalong.
3. Tikus
Tikus sering menimbulkan kerusakan pada biji yang disimpan di gudang atau biji
yang baru disebar di persemaian. Buah yang masih di pohon dapat juga dirusak
tikus. Tiga jenis tikus yang cukup dikenal yaitu tikus rumah (Rattus rattus diardi),
tikus pohon (R. r. roquei) dan tikus sawah (R. r. brevicaudatus).
Dua jenis tikus pemakan tumbuhan lainnya adalah tikus akar (Rhizomys

sumatrensis) dan tikus buluh (Chiropodomys gliroides). Tikus akar adalah
binatang pengerat terbesar, panjangnya 30 – 50 cm dari hidung sampai pangkal
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ekornya. Ia menyesuaikan diri dengan kehidupan yang hampir seluruhnya di
bawah tanah. Penglihatannya lemah, tetapi kakinya pendek dan kuat serta
cakarnya yang besar, mampu untuk menggali terusan-terusan atau lubang-lubang
besar di dalam tanah. Mempunyai 4 gigi pemotong, dua pada rahang atas dan
dua pada rahang bawah yang terletak di bagian depan. Giginya biasanya
berwarna kuning atau bahkan kadang-kadang berwarna merah muda cerah.
Tikus buluh adalah tikus hutan yang bersarang di dalam ruas-ruas bambu, baik
yang masih hidup maupun yang sudah mati. Panjang kepala dan badannya kirakira 8 cm, dengan ekor kira-kira sama panjang dengan badannya. Warna ekornya
lebih gelap dari pada bulu badannya yang coklat keabuan dengan rambut yang
sedikit lebih panjang pada 2 – 3 cm bagian ujungnya. Bentuk ekor memanjang,
pangkal dan ujungnya sama besar. Mempunyai kumis yang panjang dan banyak,
telinganya hampir tidak berbulu, bagian bawah badannya berwarna keputihan.
Telapak lebar, kukunya panjang-panjang.
4. Monyet
Monyet yang dapat beradaptasi dengan baik di hutan tanaman adalah kera abuabu atau kera ekor panjang (Macaca fascicularis) dan lutung (Presbytis cristata).
Kedua jenis monyet tersebut bersifat semi terestrial karena keduanya sering turun
ke tanah pada waktu mencari makanannya. Monyet lebih banyak makan buahbuahan dari pada daun-daunan dan lebih bersifat hama di lahan pertanian dan
perkebunan.
Buah dan daun dari jenis-jenis pohon hutan tanaman umumnya bukan makanan
dari monyet, kerusakan yang mungkin ditimbulkannya adalah kerusakan pada
anakan di persemaian ketika monyat mencari serangga.
5. Rusa
Di Indonesia terdapat tiga jenis rusa dari suku Cervidae yaitu rusa timor (Cervus

timorensis), rusa sambar (V. unicolor), rusa bawean (Axis kuhli) dan kijang
(Muntiacus muntjak). Keempat jenis rusa tersebut dilindungi oleh Undangundang, meskipun jenis rusa yang pertama di beberapa tempat terdapat
berlimpah.
Rusa termasuk satwa herbivora. Populasinya di hutan sekunder dapat tinggi
karena banyak jenis-jenis belukar dan anakan jenis tumbuhan
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pioner serta

rumput-rumputan yang menjadi pakannya. Selain makan daun-daunan, rusa juga
memakan kulit kayu yang masih muda terutama kulit tingkat pancang dan tiang.
Kerusakan pada kulit atau luka pada pohon merupakan jalan masuk bagi jasad
renik patogen atau hama sekunder. Anakan di persemaian juga sering rusak
dimakan oleh rusa yang merupakan binatang malam.
Rusa timor banyak terdapat secara alami di Jawa, Bali, Timor, Sumatera dan
Maluku serta terintroduksi ke Kalimantan dan Papua. Habitatnya adalah padang
rumput atau bukit-bukit dengan pohon dan belukar yang tersebar. Bulunya
berwarna merah kekuningan atau merah kecoklatan (jantan). Rusa betina tidak
bertanduk, rusa jantan bertanduk runcing dan bercabang tiga. Rusa jantan
mempunyai jambul di tengkuknya yang berwarna kehitam-hitaman. Hidup
bergerombol terdiri dari 10 – 20 ekor.
Rusa sambar adalah rusa besar yang terdapat di Sumatera dan Kalimantan, hidup
di hutan dengan pohon-pohon yang rapat. Kakinya panjang, tinggi pada bagian
bahu lebih kurang 140 cm. Bulunya coklat kehitaman atau gelap. Tanduknya lebih
besar, tersusun rapat, ujungnya runcing, cabang-cabang tanduk membentuk
sudut lancip. Telinganya besar, pendengarannya tajam. Rusa sambar jantan
mempunyai jambul hitam di tengkuknya. Bulunya kasar dan kelihatan kusut,
ekornya panjang dan lebat. Hidup soliter atau dalam kelompok kecil.
Rusa bawean hanya terdapat di P. Bawean, tinggi pada bagian bahu hanya 68
cm, hidup di bukit-bukit hutan rimba atau hutan jati. Penampilan pendek dan
tegak, bulunya berwarna coklat. Hidup soliter atau berpasangan.
Muncak atau kijang terdapat di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan pulau-pulau
sekitarnya. Hidup di hutan primer atau sekunder. Panjang badannya hanya kirakira satu meter, tinggi pada bagian bahu kira-kira 60 cm. Warna bulunya coklat
kekuningan, kaki dan dahi lebih kehitaman. Di dagu, leher, perut, kaki bagian
dalam dan di bawah ekornya terdapat warna putih. Muncak jantan mempunyai
taring yang besar.
6. Kancil
Kancil (Traglus javanicus)

termasuk suku Tragulidae dan terdapat di Jawa,

Sumatera dan Kalimantan. Panjang tubuhnya kira-kira 40 cm, kakinya kurus
dengan kuku-kukunya yang tipis dan tajam. Kulitnya berbulu pendek coklat,
menghitam di bagian punggung dan kepala. Perutnya mulai dari kaki depan
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sampai ke bawah ekor berwarna keputih-putihan, terdapat tiga garis putih
memanjang di lehernya. Tidak mempunyai tanduk, jantannya bertaring.
Hidup di hutan, makan daun-daunan dan kuncup-kuncup semak-semak yang
rendah dan memunguti buah-buahan yang jatuh. Sama seperti rusa timor,
sambar, rusa bawean dan kijang, kancilpun termasuk satwa liar yang langka dan
dilindungi.
7. Babi hutan
Kerusakan yang ditimbulkan oleh babi hutan umumnya terjadi pada pangkal
batang, leher akar dan perakaran. Pohon yang masih kecil kadang-kadang dapat
sampai tumbang karena tanah di sekelilingnya terbongkar. Babi hutan mengorekkorek dan menggali tanah dalam usahanya untuk mencari pakan yang terdiri dari
umbi-umbian, cacing tanah dan serangga yang terdapat di dalam tanah misalnya
uret dan pupa dari jenis serangga tertentu.
Di Indonesia terdapat tiga jenis babi hutan, yaitu Sus scrofa yang terbesar dan
terdapat di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur dan Indonesia Bagian Timur,

S. verrucosus tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi dan S.
barbatus yang hanya terdapat di Sumatera dan Kalimantan.
Sus scrofa, tanda pengenal dari jenis ini adalah sebagai berikut : umumnya
berbulu pendek dan jarang sehingga kulitnya yang berwarna kehitaman dapat
terlihat jelas. Kadang-kadang pada bagian samping tubuhnya bulunya sangat
pendek sehingga kulitnya kelihatan seperti gundul. Pada punggung, paha, kaki
depan dan sepanjang pinggiran rahang bawah umumnya terdapat bulu yang lebih
panjang. Bulu yang paling panjang dan lebat terdapat disepanjang tulang
punggung mulai dari bagian belakang kepala sampai di belakang pundaknya
sehingga berbentuk seperti sisir. Pangkal ekor berbulu jarang tetapi ujungnya
berbulu lebat dan berwarna hitam. Warna bulu sangat bervariasi, bulu dapat
berwarna kehitaman, coklat atau coklat kuning. Bulu yang tersusun seperti sisir
umumnya berwarna kehitaman.
Hidung dan bibirnya berwarna merah darah kotor, kelopak mata dan kuku
berwarna hitam. Daun telinga umumnya kecil, bagian dalam ditumbuhi bulu
panjang dan jarang yang berwarna kekuningan, bagian belakang ditumbuhi bulu
yang lebih pendek tetapi lebih lebat dan berwarna kecoklatan. Pada bagian
moncong dan matanya terdapat warna putih atau coklat muda yang melintang.
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Warna ini melebar pada bagian pipinya, kemudian turun ke leher dan berakhir
dekat pangkal kaki depan. Babi yang masih muda berwarna coklat dan tubuhnya
terdapat garis-garis memanjang yang berwarna coklat kehitaman.

S. verrucosus mempunya ciri-ciri sebagai berikut : jenis ini dapat dibedakan dari
jenis yang pertama dengan ukuran tubuhnya yang lebih besar dan adanya tiga
pasang tonjolan seperti kutil yang berbulu panjang pada kepalanya. Dari ketiga
pasang kutil tersebut yang terbesar adalah kutil yang terdapat di sudut rahang
bawah berbentuk seperti bulan sabit. Pasangan kutil yang kedua yang lebih kecil
terletak di bawah mata sedangkan pasangan yang ketiga biasanya merupakan
pasangan yang terkecil terdapat pada moncong di sebelah atas dari taring. Pada
moncong dan pipinya tidak terdapat warna putih yang melintang, demikian juga
babi yang masih muda badannya tidak bergaris-garis coklat kehitaman.
Perbedaan lain antara S. scrofa dengan S. verrucosus adalah pada verrucosus
antara gigi taring dengan gigi geraham yang pertama pada rahang atas terdapat
suatu jarak yang jelas sedangkan pada scrofa taring tersebut tumbuh langsung
berdekatan dengan geraham pertama.

Sus scrofa dan Sus verrucosus habitatnya tidak terpisah dengan jelas, terdapat di
dataran rendah dan pegunungan, tetapi meskipun demikian verrucosus lebih
senang hidup di dataran rendah. Scrofa berada di sekitar tanah pertanian dan
lebih banyak berhubungan dengan lingkungan manusia. Verrucosus mencari
tempat yang jauh dan tidak dihuni oleh manusia.

Sus barbatus mempunyai kepala yang lebih besar dan nampak lebih buas,
kulitnya kasar dan taringnya menonjol ke luar. Warna badannya lebih muda,
kepala lebih memanjang dan di sekitar kepala tumbuh bulu-bulu yang lebih
panajang.
8. Tupai (Bajing)
Bajing (Callosciurus notatus) hidup di pohon, berwarna coklat berbintik-bintik
kuning di punggungnya. Bintik-bintik tersebut diakibatkan oleh ujung-ujung
bulunya yang berwarna kuning. Warna bagian perutnya kelabu atau coklat kuning
tergantung kepada habitatnya. Ujung hidungnya berwarna kelabu atau hitam.
Di bagian samping badan tupai terdapat sebuah pita putih kekuningan yang
merupakan batas antara warna punggung dan perut. Bulu ekornya panjangpanjang bergelang-gelang kehitam-hitaman dan kekuning-kuningan bergantian.
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Ujung ekornya kemarah-merahan atau kehitam-hitaman. Panjangnya (termasuk
panjang ekornya) 40 cm, sedangkan panjang ekornya saja mencapai 21 cm.
Tupai terdapat di seluruh Indonesia bagian barat termasuk Bali dan juga Selayar,
daerah penyebarannya mulai dari pantai sampai ketinggian 900 m dari
permukaan laut.
Bajing bukan penghuni hutan perawan dan sering ditemukan di daerah pertanian,
sangat merusak terhadap pancang dan pohon muda, terutama menyerang dahan
dan pucuk, makan kulit muda sehingga terkelupas dan sering menyebabkan
kematian ujung. Sampai saat ini telah dilaporkan bahwa serangan pada pohon

Agathis loranthifolia, Paraserianthes falcataria,
Azadirachta excelsa, Cedrella spp., Flindersia brayleana, Khaya spp., Maesopsis
eminii, Pinus caribaea, P. insularis, P. merkusii dan Swietenia macrophylla.
hutan

terjadi

pada

jenis

9. Kambing hutan
Kambing hutan (Capricornis sumatrensis), bertanduk pendek, bulunya berwarna
coklat kemerahan sampai hampir hitam. Warna bulu bagian tengkuk kelabu atau
kelabu kemerahan. Binatang pemalu, berkaki kuat, lebih menyukai lerang yang
terjal dan berbatu-batu demu keamanannya. Merusak pohon muda baik yang
berdaun lebar maupun berdaun jarum, makan pucuk tingkat pancang dan
trubusan dan merusak kulit batang. Kambing hutan termasuk satwa liar langka
yang dilindungi.
10. Gajah
Gajah Sumatera (Elephas maximus) adalah mammalia darat terbesar kedua,
tinggi badan gajah jantan mencapai 3 m dan ebrat badan dapat mencapai 5 ton,
panjang gadingnya kadang-kadang mencapai 2,5 m. Gajah betina berukuran lebih
kecil dan gadingnya kecil atau tidak bergading sama sekali. Gajah adalah
penghuni hutan rimba, hidup berkelompok yang terdiri dari 50 – 60 ekor. Tiap
kelompok berdiri sendiri meskipun kadang-kadang gajah yang amsih muda
bergabung dengan kelompok yang lain.
Makanannya terdiri dari daun , kulit, cabang, rumput-rumputan serta akar
tanaman. Jumlah makanan yang diperlukan setiap hari mencapai 300 kg, bambu
dan tebu adalah makanan yang paling disukai. Tanaman pangan yang ditanam di
pinggir hutan sering juga diserbunya. Gajah adalah satwa liar yang dilindungi.
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VII. KLASIFIKASI HAMA HUTAN
BERDASARKAN BAGIAN
POHON YANG DISERANG

Setiap jenis hama biasanya hanya menyerang organ tanam tertentu saja
dan kadang-kadang terbatas pada stadium perkembangan pohon inang tertentu
saja. Selain itu sering juga stadium dewasa dan stadium larvanya mempunyai
habitat dan jenis makanan yang berbeda. Serangga hama dapat dikelompokkan
menjadi hama akar dan leher akar, penggerek batang, penggerek pucuk,
pemakan daun, pemakan organ reproduktif dan penghisap cairan tanaman.
Kerusakan yang terjadi pada bagian tanaman tertentu dari pohon dapat
memberi gambaran mengenai perilaku makan dari hama tersebut dan sering
menjadi petunjuk praktis dalam pengenalan jenis serangganya.
A. Hama Akar dan Leher Akar.
Akar selain sebagai penujang bagi pohon juga berfungsi dalam penyerapan
hara mineral dan air tanah, bahkan pada beberapa jenis tanaman akar
mempunyai fungsi sebagai tempat penimbunan karbohidrat. Kerusakan pada akar
menyebabkan hilangnya fungsi-fungsi tersebut di atas. Akibat dari serangan hama
pada akar atau leher akar sering menimbulkan kerugian yang besar pada anakan
sampai tingkat pancang.
Gejala kerusakan pada akar adalah perubahan warna daun, akar atau leher
akar putus, kulit akar di daerah leher akar terkelupas.
Larva Scarabaeidae (Coleoptera) yang secara umum dikenal dengan nama
embug, gayas, uret atau kuuk, dan rayap subteran merupakan hama akar dan
leher akar yang penting. Uret umumnya menyerang anakan di persemaian atau
tingkat pancang di lapangan.
Rayap biasanya lebih tertarik kepada pohon yang tidak sehat seperti stump
yang baru di tanam, pohon yang sakit atau yang dalam proses kematian. Tetapi
beberapa jenis rayap sepert Coptotermes curvingathus dan C. trivians dapat
menyerang pohon yang sehat. Demikian juga halnya dengan Macrotermes
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malaccensis dan Schedorhonotermes malaccensis, yang ditemukan menyerang
pohon Eucalyptus urophylla yang sehat pada tegakan HTI di Long Nah,
Kalimantan Timur.
B. Hama Penggerek kulit dan Kayu
Kambium merupakan bagian tanaman yang banyak mengandung hara
makanan dan karena itu bagian ini mempunyai daya tarik terhadap berbagai jenis
serangga. Untuk mencapai kambium, serangga harus menggerek bagian kulit.
Umumnya liang gerek tidak terbatas pada kambium tetapi terus mencapai bagian
kayu.
Gejala dari serangan hama ini ialah :
 Terjadi perubahan pada permukaan kulit menjadi kuning, kemerahan atau
coklat. Perubahan warna ini disebabkan adanya serbuk gerek yang menempel
pada permukaan kulit, keluarnya getah atau lendir dari liang gerek atau
campuran antara serbuk gerek dengan getah dan lendir.
 Perubahan warna daun menjadi hijau pucat, kekuningan atau kemerahan
 Liang-liang gerek yang bercabang-cabang, tidak saja pada kulit dan bagian
kayu tetapi dapat juga terjadi pada akar.
Perubahan warna pada permukaan kulit dapat terlihat pada batang jati yang
terserang hama Xyleborus destruens atau pada kulit pohon sengon yang
terserang larva Xystrocera festiva. Adanya eksudasi getah yang berwarna putih
pada permukaan batang Pinus merkusii merupakan ciri adanya serangan

Dioryctria rubella.
C. Hama Penggerek Pucuk
Serangan penggerek pucuk pada pohon dalam tingkat pancang dan tiang
menimbulkan kerusakan yang cukup berarti. Akibat serangan hama ini akan
berakibat

terjadinya

kematian

pucuk,

sedangkan

kematian

pucuk

akan

menyebabkan tumbuhnya tunas-tunas samping. Bila tunas samping tumbuh maka
akan terjadi percabangan yang besar dan batang bebas cabang akan pendek.
Contoh, Dioryctria rubella

pada Pinus merkusii dan Hypsipyla robusta pada

tanaman mahoni dan jenis Meliaceae lainnya.
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D. Hama Pemakan Daun
Kerusakan

pada

daun

akan

menyebabkan

terganggunya

proses

fotosintesis, pertukaran gas, evapotarnspirasi dan fungsi lindung dari pohon.
Penggundulan pohon oleh hama menyebabkan pohon mudah diserang oleh hama
lain

atau

oleh

Penggundulan

penyakit
yang

dan

dapat

berulang-ulang

meningkatkan
akan

bahaya

menyebabkan

kebakaran.

terhambatnya

pertumbuhan pohon.
Besar kecilnya kerugian akibat kerusakan daun tergantung kepada jenis
pohon, jumlah daun yang rusak, umur daun, umur dan vigor pohon, musim ketika
serangan terjadi, adanya jasad perusak sekunder dan keadaan cuaca. Hampir
semua bangsa (Ordo) serangga dapat bersifat sebagai hama perusak daun, tetapi
sebagian besar berasal dari bangsa kupu-kupu (Lepidoptera) terutama stadium
larvanya.
E. Hama Organ Reproduktif
Serangan hama terhadap lembaga pada biji lebih fatal bila dibandingkan
dengan serangan hama pada perikarp. Gejala serangan hama pada biji atau buah
yaitu terjadinya perubahan warna pada buah, buah berguguran, terdapatnya
butiran-butiran kotoran pada liang gerak, eksudasi resisn dari luka pada buah dan
terdapatnya lubang-lubang pada buah.
Contoh hama ini adalah Nanophys shoreae hama pada buah Shorea laevis,

Sh. pauciflora dan Sh. smithiana. Hama lain yaitu Alcidodes dipterocarpi yang
menyerang buah Dipterocarpus cornutus dan Sh. smithiana.
F. Hama Pengisap Cairan Tanaman
Serangga pengisap cairan tanaman adalah jenis-jenis yang termasuk
dalam bangsa Hemiptera yaitu sejenis bangsa kepik. Makanan yang berupa cairan
tanaman didapatkan dengan jalan menusuk dan mengisap cairan tanaman pada
bagian-bagian yang lunak seperti daun muda, pucuk, buah muda dan batang
muda. Serangan hama ini menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pohon,
daun muda tidak dapat berkembang, pembengkakan di sekitar tempat terjadinya
serangan, daun krorosis. Serangan yang berat menyebabkan pohon gundul dan
mati ujung pada cabang atau ranting. Contoh, kutu loncat lamtoro (Heteropsylla

cubana).
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Selain

mengisap

menginjeksikan

air

liur

cairan
ke

tanaman,

dalam

jaringan

kadang-kadang
tanaman.

serangga

Serangga

yang

menginjeksikan air liur tersebut disebut ”serangga toksikogenik” dan dapat
menimbulkan gejala seperti gejala serangan jamur, bakteri atau virus. Injeksi air
liur pada tanaman oleh serangga dapat menimbulkan gangguanpada metabolisme
tanaman. Cairan air liur mengandung enzim-enzim proteolisis, selulolisis dan
pektolisis yaitu enzim-enzim yang merombak karbohidrat dan zat pengatur
tumbuh. Akibat dari injeksi cairan air liur yang disebut fitotoksemia antara lain:
a.

Lesi lokal yang berkembang di tempat gigitan dalam bentuk bercak-bercak
atau bintik-bintik. Warna lesi bermacam-macam, antara lain:
1. hijau tua yang disebabkan karena meningkatnya kandungan klorofil.
2. bercak-bercak klorosis yang mungkin disebabkan karena klorofil tidak
dapat berkembang
3. Bercak keputihan yang mungkin karena sel kehilangan isinya dan diganti
oleh udara
4. lesi nekrosis yang disebabkan oleh senyawa beracun yang dihasilkan oleh
serangga atau jaringan tanaman sebagai respon terhadap serangga,
kadang-kadang terjadi juga pembentukan gabus atau pigmen

b.

Lesi lokal yang diikuti oleh perkembangan gejala sekunder seperti kanker,
pembentukan gabus, gumosis, kegagalan buah, gugur daun danbuah lebih
awal.

c.

Hipertrofil dan salah bentuk, jaringan tanaman yang mengakibatkan
kegagalan buah, daun keriting, sapu setan, puru, filodi, pemendekan
internodia dan tangkai daun, rosetting dan pertumbuhan kerdil.

d.

Fitotoksemia sistemik yaitu gejala yang timbul pada bagian tanaman yang
letaknya jauh dari tempat gigitan dan menggambarkan adanya translokasi
dari toksin. Translokasi ini relatif terbatas dan menimbulkan gejala klorosis,
garis-garis berwarna pada daun, tulang daun pucat, layu, pertumbuhan
terhambat, filodi, warna bunga pecah, kuncup bunga berkurang dan cacar
pada daun.
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VIII. BEBERAPA HAMA HUTAN
PENTING DI INDONESIA
A. Hama pada tusam (Pinus merkusii)
1. Milionia basalis (Lepidoptera, Geometridae).
Hama ini dikenal dengan nama ulat jengkal. Daerah sebarannya meliputi
Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Bengkulu. Ciri-ciri serangga: larvanya
berwarna kehitam-hitaman dengan garis warna putih kekuningan yang membujur
sepanjang badannya. Terdapat 3 pasang tungkai asli dan satu pasang tungkai
palsu. Panjang larva antara 35 – 40 mm.
Pupa berwarna merah merang sampai coklat tua, panjang pupa antara 17 –
18 mm. Imago (ngengat) berwarna hitam dengan kilauan hijau biru yang jelas
terlihat pada pangkal sayapnya. Siklus hidup hama ini berkisar antara 3,5 – 5
bulan.
Hama ini memakan sebagian atau seluruh karangan daun sampai habis
sama sekali. Pada serangan yang hebat, tanaman menjadi gundul. Serangan yang
hebat pada tanaman muda dapat mematikannya. Waktu serangannya biasanya
dimulai pada waktu musim penghujan.
2. Dioryctria rubella (Lepidoptera, Pyralidae).
Daerah sebaran meliputi Sumatera Utara, Aceh dan Jawa. Ciri-ciri serangga:
larva muda berwarna putih kotor dengan kepala berwarna hitam. Larva dewasa
berwarna abu-abu kehitaman dengan kepala berwarna hitam. Pada tiap-tiap
segmen terdapat bercak-bercak yang berwarna coklat tua.Panjang larva ± 2 cm.
Larva berkepompong di dalam batang tanaman. Panjang pupa ± 1,3 cm dengan
diameter 0,25 mm. Imago berbentuk ngengat yang berwarna kelabu tua, sayap
depan berwarna kelabu dengan bercak-bercak berwarna merah kecoklatan
dengan pinggiran sayap berwarna coklat tua. Panjang tubuh ngengat ± 1,7 cm
dan panjang bentangan sayap ± 2,9 cm.
Siklus hidupnya berlangsung selama 76 hari, terdiri dari stadim telur 8 hari,
larva 45 hari, pupa 15 hari dan dewasa 8 hari. Hama ini menyerang tanaman
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tusam di persemaian dan tanaman muda yang berumur 2 – 3 tahun dengan jalan
menggerek pucuk. Akibat serangan hama ini pucuk akan patah dan mati.
3.

Cryptothelea pseudo (Lepidoptera, Psychidae).
Hama ini dikenal dengan nama ulat kantong kecil. Serangan hama ini

pertama kali dilaporkan di daerah Gayo, Aceh Tengah pada tahun 1926 oleh Dr.
L. Fulmek dan J.C. van der Meer Mohr.
Ciri-ciri serangga: ulat C. pseudo sangat kecil, mempunyai ukuran panjang
tubuh 3 – 4 mm dengan lebar 0,7 – 1,0 mm, perut membuncit, berwarna merang
kelabu. Kepompongnya mempunyai ukuran panjang 4 mm meruncing. Kepala
berwarna merah tua, sedang bagian belakang berwarna kelabu, terdiri dari 8
segmen dengan kulit tipis. Rumah (kepompong) atau kantong terletak dipucuk
daun. Kantong terbuat dari benang-benang yang halus dan kuat,

dari luar

nampak berwarna kemerah-merahan sedangkan bagian dalam berwarna putih
kelabu. Dewasanya berbentuk kupu dengan ukuran tubuh sangat kecil dan aktif
terbang pada siang hari untuk melakukan aktivitas perkawinan.
Ulat kantong memakan daun tusam mulai dari pucuk daun ke bawah, hanya
sebelah daun saja, sedangkan sebelah yang lain akan menjadi layu dan akhirnya
kering. Akibat serangan hama ini tajuk menjadi gundul tetapi tidak sampai
mematikan tanaman.
B.

Hama Pada Tanaman Sengon (Paraserianthes falcataria)

1. Boktor, Xystrocera festiva (Coleoptera, Cerambycidae).
Hama boktor dikenal dengan nama daerah: wowolan, oleng-oleng/olanolan, nggik-nggikan (Jawa), uter-uter (Sunda), sedangkan nama boktor berasal
dari Bahasa Belanda yang sudah diangkat sebagai nama umum dalam Bahasa
Indonesia.Adanya serangan hama boktor pada tanaman sengon pertama kali
dilaporkan oleh De Jong (1931) di daerah perkebunan teh di Sukabumi (Jawa
Barat) dan sampai saat ini serangan hama boktor masih banyak dijumpai
khususnya di pulau Jawa.
Ciri-ciri serangga: secara individual bentuk telur boktor tidak bundar
sempurna tetapi agak lonjong dan pipih. Biasanya telur diletakkan di dalam suatu
celah permukaan kulit pohon. Telur-telur ini dihasilkan dalam sekali peneluran
oleh seekor induk betina. Stadium telur berlangsung 31 hari (kumbang jantan)
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dan 24 hari (kumbang betina). Sedangkan beberapa ahli melaporkan bahwa
stadium telur berlangsung ± 3 minggu.
Larva berwarna kuning gading dan bentuk tubuhnya bulat panjang
(Jawa=Gilik). Bagian mulut yang berfungsi sebagai alat penggigit berwarna coklat
tua. Pada permukaan tubuhnya tampak dengan jelas guratan-guratan searah
dengan lingkar tubuhnya.
Stadium larva merupakan stadium yang paling merusak bagi tanaman
sengon karena seluruh aktifitas makannya dilakukan di dalam pohon sengon
dengan jalan menggerek jaringan kayunya. Karena selama berkembangnya selalu
makan, maka tubuhnya banyak mengalami pertumbuhan dari ukurannya yang
semula kecil makin lama makin besar.
Ukuran panjang tubuh larva yang baru ditetaskan ± 2mm.tetapi menjelang
akhir stadium larva, panjang tubuhnya dapat mencapai panjang lebih dari 4 cm.
Selama perkembangannya larva selalu berada didalam batang sengon oleh
karena itu tidak tampak dari luar. Dalam satu koloni (satu induk peneluran)
terdapat 3 – 69 ekor larva. Stadium larva berlangsung antara 119 – 189 hari.
Berbeda dengan stadium larva yang selalu aktif makan, pada stadium pupa sama
sekali tidak melakukan aktivitas fisik berupa gerakan atau makan.
Bentuk tubuh stadium pupa berbeda dengan stadium larva yaitu semula
berbentuk gilik berubah menjadi agak pipih dengan guratan-guratan tubuh yang
lebih jelas. Ukuran panjang tubuhnya ± 4 cm. warna tubuh pupa mulai dari
kuning gading berangsur-angsur mengalami perubahan ke warna coklat-hitaman.
Stadium pupa berlangsung antara 9 – 22 hari.
Tahap akhir dari perkembangan hidup boktor ditandai ketika otot-ototnya
telah kuat untuk digerakkan dan mulai memfungsikan organ-organ tubuhnya.
Secara praktis stadium dewasa (kumbang) terhitung sejak boktor meninggalkan
“pertapaannya” didalam pohon sengon. Kumbang betina mempunyai antena
kurang lebih satu kali panjang badannya, sedangkan yang jantan mempunyai
antena dua kali panjang tubuhnya. Secara umum tubuh kumbang dapat
dikatakan berwarna coklat-hitam.
Mulai aktif menjelang malam, aktifitas kumbang hanya menjalankan proses
reproduksi. Setelah perkawinan atau pembiakan biasanya kumbang jantan dan
betina akan mati. Umur kumbang jantan ± 17 hari sedangkan kumbang betina
lebih dari 19 hari. Kerusakan yang ditimbulkan oleh boktor pada tanaman sengon.
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Kegiatan larva makan mengakibatkan kerusakan batang sengon yang
diserangnya. Biasanya larva yang baru menetas akan melakukan aktivitas
penggerekan ke dalam jaringan kulit batang sekitar lokasi dimana mereka berada.
Akibat aktivitas larva yang senantiasa melakukan penggerekan kayu dan kulit,
mengakibatkan pohon menderita luka gerekan. Karena bagian batang yang
digerek adalah bagian dalam maka luka gerekannya tidak terlihat dari luar.
Biasanya serbuk gerek pada tanaman yang mendapat serangan berat akan
bececeran disekitar pangkal batang pohon sengon.
Panjang liang gerek sangat bervariasi antara 15 – 20 cm. Akibat adanya
lorong-lorong gerek, kulit batang sengon pada bagian yang terserang akan rapuh
dan sebagian diantaranya akan terkelupas sehingga luka pada batang akan
nampak jelas. Akibat serangan hama boktor, pertumbuhan tanaman sengon
menjadi terganggu serta menurunkan kualitas dan kuantitas kayu.
2. Hama kupu kuning, Eurema spp. (Lepidoptera, Pieridae).
Spesies kupu kuning yang merusak daun sengon adalah Eurema blanda dan

E. hecabe. Cirri-ciri serangga: telur diletakkan oleh imago betina satu persatu
atau berkelompok pada permukaan daun sengon. Telur berwarna putih berbentuk
lonjong dengan ukuran 1 – 1,5 mm. Lama stadium telur berlangsung antara 3- 4
hari.
Setelah telur menetas menjadi larva yang berwarna hijau dengan garis
putih memanjang pada sisi badannya, panjang larva dewasa (instar V) mencapai
2,5 cm. dengan lama stadium larva ± 17 hari.
Pupa berwarna hijau kehitam-hitaman, panjangnya 1,5 cm, menggantung di
bawah daun yang telah gundul. Lama stadium pupa 5 – 6 hari.
Imago (kupu) aktif pada siang hari, menyukai tempat-tempat yang lembab
dan basah. Imago dapat terbang jauh berkelompok sambil mengikuti tiupan
angin. Kupu bersayap kuning dengan garis hitam di bagian tepinya. Lebar sayap
terbuka 4,5 cm. dan lama stadium kupu ± 10 hari, sehingga total siklus hidup
kupu kuning diperkirakan 36 hari.
Hama ini dilaporkan mulai menyerang tanaman sengon yang ditanam
sebagai naungan perkebunan teh, kopi dan coklat di Jawa Barat sejak tahun
1895. Serangan pada pohon sengon yang telah besar tidak menyebabkan
kematian dan jarang terjadi. Biasanya hama ini hanya menyerang tanaman di
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persemaian atau tanaman muda di lapangan. Akibat serangan hama kupu kuning
tanaman menjadi gundul.
C. Hama Tanaman Mahoni (Swietenia macrophylla).
1. Hama penggerek pucuk, Hypsypyla robusta (Lepidoptera, Pyralidae)
Pada tanaman mahoni hanya terdapat satu hama yang potensial, yaitu
hama penggerek pucuk, Hypsypyla robusta.
Ciri-ciri hama: telur berwarna keputih-putihan dengan ukuran ± 0,6 mm,
karena ukurannya terlalu kecil sehingga sangat sulit menemukan telur di
lapangan. Telur diletakkan dipucuk pohon, daun muda dan ranting-ranting muda.
Seekor imago betina dapat bertelur mencapai ratusan butir.
Larva yang baru menetas terus bergerak-gerak dan mencari pucuk sebagai
makanannya, setelah menemukan, larva mulai menggerek pucuk ke arah bawah.
Larvanya berwarna kelabu sampai kecoklat-coklatan dengan bintik-bintik hitam
dan bulu-bulu yang jarang.
Pupa yang didalam kokon umumnya berada didalam lubang gerek,
walaupun dapat pula ditempat lain yang terlindung. Pupa berwarna coklat muda
sampai coklat tua dengan panjang 1 – 1,5 cm.
Imago berwarna coklat, sayap depan dengan warna coklat dengan garis
dan noda-noda hitam, pagjang sayap yang direntangkan 26 – 42 mm. sayap
belakang berwarna pucat. Imago betina lebih besar dari pada yang jantan.
Siklus hidupnya di Indonesia berlangsung selama ± 7 minggu. Hama ini
dilaporkan telah menyerang tanaman mahoni di seluruh Pulau Jawa. Serangannya
menyebabkan pucuk patah, lalu kering sehingga akan timbul cabang-cabang
baru. Akibat serangan hama ini, kualitas dan kuantitas kayu akan turun, karena
batang bebas cabang menjadi lebih pendek.
D. Hama Pada Tanaman Jati (Tectona grandis).
1. Rayap

jati

atau

inger-inger,

Neotermes

tectonae

(Isoptera,

Kalotermitidae).
Rayap jati adalah serangga social yang polimorfis, hidup dalam koloni
dengan tugas masing-masing individu jelas. Memiliki kasta produktif dan kasta
steril. Kasta pekerja pada serangga ini tidak terdapat sehingga fungsinya diambil
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alih oleh larva-larva dan nimfa-nimfa yang telah cukup kuat. Kasta reproduktif
terdiri dari individu-individu reproduktif primer, yaitu raja dan ratu yang berasal
dari sulung atau laron pendiri koloni dan reproduktif suplementer (neoten) yaitu
raja dan ratu yang tidak pernah mempunyai sayap,berkembang dari larva atau
nimfa yang menjadi dewasa dan berfungsi untuk berkembang biak.
Bentuk serangga rayap jati adalah sebagai berikut :
Imago berwarna mengkilap, bagian bawah kepala dan badan berwarna
lebih muda, kepala kehitam-hitaman dengan mata dan rahang berwarna hitam.
Antenna terdiri dari 17 – 20 ruas, kadang-kadang 15 – 16 ruas. Panjang tubuh
(dengan sayap) 13 – 14,5 mm.
Prajurit merupakan individu imago steril, tidak bersayap, kepala memanjang
berwarna kecoklatan, madibula berwarna hitam. Jika dilihan dari atas, kepalanya
berbentuk seperti huruf “U” Panjang tubuh 10- 13 mm. antenna beruas 13 – 15.
Larva dan nimfa berwarna putih krem, kepala agk tua kekuningan, rahang
hitam. Larva belum mempunyai tonjolan sayap (bakal sayap) sedangkan nimfa
sudah mempunyai tonjolan bakal sayap. Bentuk neoten sama dengan bentuk
nimfa, tetapi pigmentasi lebih banyak.
Telur berbentuk ramping, lengkung dengan ukuran panjang 1,40 – 1,70
mm. telur menetas setelah 45 – 69 hari. Sedangkan siklus hidup inger-inger
berlangsung selama 5 – 6 tahun.
Hama inger-inger banyak menyerang tegakan jati didaerah Jawa Tengah
dan Jawa Timur.
Perkembangan koloni inger-inger didalam batang jati menyebabkan batang
membengkak dan pada satu batang, kadang-kadang terdapat terdapat lebih dari
satu koloni. Bagian batang dimana terdapat koloni inger-inger, bagian dalamnya
berlubang-lubang hingga tidak lagi mempunyai nilai ekonomis.
Waktu penyerangan dimulai pada permulaan musim hujan yaitu saat
penerbangan sulung . mulai hama menyerang sampai terlihat gejala serangan
memerlukan waktu 3 – 4 tahun, bahkan sampai 7 tahun.
2. Hama bubuk, Xyleborus destruens (Coleoptera, Scolytidae).
Ciri-ciri serangga:
a.

Telur hama bubuk kecil berwarna putih kekuningan, telur diletakkan pada
liang gerek. Larva berbentuk silindris, putih kekuningan. Pupa putih lebih
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pendek dari pada larvanya. Stadium telur, larva dan pupa terjadi didalam
liang gerek batang jati.
b.

Hama dewasa berupa kumbang yang berwarna kemerahan mengkilap.
Kumbang yang masih muda berwrna terang. Panjang tubuh berkisar antara
4,5 – 5,0 mm. bentuk tubuh silindris, bagian tepi pronotum dan elytra
merupakan satu garis lurus dan sejajar. Kepala berbentuk trapezoid tumpul,
dibagian belakang terdapat mata. Antara kumbang jantan dan betina mudah
dibedakan, biasanya kumbang jantan berukuran lebih pendek dari kumbang
betina.

c.

Siklus hidupnya sampai saat ini belum diketahui.
Gejala serangan mudah dilihat dari luar, yaitu kulit batang dimana terjadi

serangan berwarna coklat kehitaman. Warna ini disebabkan karena adanya lender
yang bercampur dengan serbuk gerek dan kotoran hama. Bila lender dan
campuran kotoran hama sudah mongering maka warnanya menjadi kehitamhitaman.
Di dalam batang kayu yang terserang terdapat liang-liang gerek yang
bercabang-cabang. Larva X. destruens memakan jamur yang disebut jamur
ambrosia yang dipeliharanya didalam liang-liang gerk dan dengan adanya jamur
ini maka kayu bernoda kehitam-hitaman terutama disekitar liang-liang gerek.
Adanya liang-liang gerek ini menyebabkan kualitas batang sangat menurun.
Hama ini menyerang tegakan jati didaerah-daerah dimana antara musim
hujan dan kemarau tidak berbeda nyata, serangan dapat ditemukan sepanjang
tahun.
3. Hama oleng-oleng, Duomitus ceramicus (Lepidoptera, Cossidae).
Ciri-ciri serangga :
a. Telur berwarna hijau keputihan, diletakkan berkelompok pada bekasbekas patahan cabang atau pada luka-luka yang terdapat didalam kulit.
b. Kupu betina bertelur sebanyak 300 – 600 butir. Stadium telur berlangsung
selama 2 – 3 hari. Setelah menetas larva-larva muda mulai menggerek
jaringan lunak disekelilingnya, selanjutnya menggerek kedalam bagian
kayu hingga mencapai teras batang.
c. Liang gerek dibuat berbelok-belok kearah atas didalam kayu, penuh
dengan kotoran-kotoran dan serbuk gerek, sebagian dari kotoran-kotoran
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dikeluarkan melalui lubang gerek pada permukaan batang. Makanan larva
sebagian terdiri dari cairan yang mengalir dari jaringan kayu yang
digereknya dan sebagian terdiri dari jaringan kallus.
d. Larva berwarna putih kotor, kepala coklat tua, prothorax berwarna lebih
terang, bagian depan pada segmen ke 3-8 terdapat pita keunguan. Larva
muda berwarna lebih gelap. Larva dewasa dapat mencapai panjang 9 – 10
cm.
e. Menjelang pupa, larva membuat liang gerek kearah atas di dalam kayu.
Bilik pupa (pupae chamber) dibuat pada ujung liang gerek dekat
permukaan batang yang dibentuk dengan cara menutup lubang gerek
bagian ujung dengan serat-serat sutera.
f. Pupa berbentuk silindris panjang, berkhitin tebal, mengkilap dan lunak.
Pupa yang masih muda berwarna kuning atau coklat muda, sedangkan
yang telah dewasa berwarna hitam.
g. Pupa betina berukuran 45 – 76 mm.
h. Umumnya kupu berwarna coklat kekuningan dan sedikit berwarna hitam.
Pada sayap depan terdapat bercak-bercak hitam. Kupu berukuran besar,
panjang kupu betina 40 – 60 mm, sedangkan kupu jantan 40 – 100 mm.
bentangan sayap kupu betina 80 – 160 mm, kupu jantan 80 -100 mm.
i. Kupu-kupu aktif pada malam hari, siang hari biasanya bersembunyi pada
tempat-tempat yang teduh.
j. Siklus hidup hama oleng-oleng diperkirakan berlangsung selama satu
tahun.
Serangan hama oleng-oleng pada tegakan jati umumnya terjadi pada
daerah hutan yang mempunyai angka curah hujan tinggi. Gejala serangan dan
kerusakan yang ditimbulkannya adalah batang jati akan berlubang dan
mengeluarkan lender serta kotoran-kotoran dan serbuk gerek. Dengan adanya
liang-liang gerek pada batang jati, maka kualitas batang menjadi turun.
4. Hama ulat daun jati, Pyrausta machaeralis (Lepidoptera, Pyralidae).
Ciri-ciri serangga:
a. Telur berwarna kehijauan, diletakkan satu persatu pada permukaan bawah
daun jati dekat dengan tulang daun.

Hama Hutan Indonesia, Catatan 20 Tahun peneliti

60

b. Ulat yang baru menetas berwarna putih kotor yang dalam perkembangan
selanjutnya berubah menjadi hijau muda. Stadium telur berlangsung
selama 2 – 3 hari.
c. Ulat dewasa berukuran 22 – 25 mm, kepala berwarna kuning berbintikbintik coklat tua. Bagian dorsal berwarna hijau dan bagian ventral
berwarna pucat.
d. Pada waktu makan, ulat melindungi diri dengan satu jalinan halus yang
terdiri dari serat-serat sutera, jika diganggu ulat akan bergerak-gerak
dengan cepat dan kemudian akan menjatuhkan diri ketanah dengan
perantara benang suteranya.
e. Stadium ulat berlangsung selama 8 – 12 hari, bahkan dapat mencapai 12
hari. Sebelum menjadi pupa, ulat terlebih dulu membuat kokon tipis yang
pada bagian tepinya berlubang-lubang. Stadium pupa terjadi pada daundaun yang masih hijau, pada daun-daun yang telah gugur, pada celahcelah batang dan pada tanah di bawah batu. Pupa berukuran kecil,
ramping, coklat kekuningan, berukuran 10 – 13 mm.
f. Umumnya kupu berwarna kuning cerah, pada sayap depan terdapat garisgaris melintang berwarna merah muda atau kemerahan yang berbentuk
zig-zag. Bagian tepi sayap terdapat garis yang berwarna kemerahan.
g. Kupu aktif pada malam hari, siang hari biasanya bersembunyi pada
tempat-tempat yang teduh atau semak-semak dibawahnya.
h. Bila keadaan cuaca baik, siklus hidup hama ini akan berlangsung ± 20
hari. Didaerah tropis dalam satu tahun dapat terjadi 10 – 12 generasi
baru.
Ulat/larva menyerang daging daun jati (jaringan parenchyma), sedangkan
tulang dan urat-urat daun disisakan. Dengan demikian bila daging daun sudah
habis maka helaian daun merupakan suatu kerangka yang berwarna kekuningan,
sehingga hama ini disebut dalam bahasa inggris adalah “teakleaf skeletonizer”.
Meskipun belum ada penelitian yang mendalam tetapi dapat diduga bahwa
dengan rusaknya daun maka pertumbuhan tanaman akan terganggu, selain itu
serangan

pada

ujung

kuncup

pohon-pohon

yang

masih

muda

akan

mengakibatkan tumbuh percabangan yang banyak sehingga bentuk batang
menjadi tidak baik. Hama ini biasanya menyerang tanaman jati pada musim hujan
yang mana terdapat banyak daun-daun muda dalam jumlah yang cukup banyak.
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5.

Hama entung jati, Hyblaea puera (Lepidoptera, Hyblaeidae).
Ciri-ciri serangga:
a. Telurnya berwarna putih kehijauan diletakkan satu persatu pada
permukaan bawah daun yang masih muda dan dekat dengan tulangtulang daun. Stadium telur berlangsung selama 2 – 3 hari. Larva yang
baru

menetas

berwarna

kuning

kehijauan,

kepala

hitam,

dalam

perkembangan lebih lanjut berubah menjadi kehitam-hitaman.
b. Larva dewasa berukuran 25 – 35 mm. badannya berwarna kelabu
kemerahan pada bagian atas, hijau kelabu pada bagian bawah dan
dilengkapi dengan rambut-rambut pendek. Stadium larva berlangsung
selama 10 – 15 hari. Sebelum masa pupa, larva terlebih dahulu
menggulung bagian-bagian daun yang dimakannya dengan serat sutera
untuk perlindungan pupa, kemudian membuat kokon tipis. Stadium pupa
berlangsung ditempat tersebut selama 5 – 7 hari.
c. Kupu-kupu

aktif

terbang

pada

malam

hari,

siang

hari

biasanya

bersembunyi pada tempat-tempat yang teduh. Kupu berwarna kelabu
kecoklatan. Pada sayap depan terdapat bintik-bintik berwarna lebih tua.
Sayap belakang berwarna hitam kecoklatan dengan bercak-bercak
berwarna merah muda serta dua noda hitam diujungnya. Bagian perut
berwarna kecoklatan dengan pita-pita segmental berwarna merah muda.
d. Siklus hidup serangga ini berlangsung selama 19 – 45 hari.
Akibat serangan hama ini daun jati menjadi berlubang-lubang. Bila sehelai
daun hanya terdapat satu ekor ulat maka bekas gigitannya akan berbentuk huruf
“L”, tetapi jika dalam satu helai terdapat lebih dari satu ulat maka bekas
gigitannya akan bersambung satu sama lain hingga bentuknya tidak teratur.
6. Hama belalang kayu atau belalang kunyit, Valanga nigricornis
(Orthoptera, Acrdiidae).
Ciri-ciri serangga:
a. Telur-telur belalang berbentuk bulat panjang, diletakkan berkelompok
didalam tanah. Apabila belalang betina hendak bertelur, mereka turun
kebawah dari atas pohon diiringi belalang jantan.
b. Belalang ini menusukkan ujung abdomennya kedalam tanah. Abdomennya
dapat memanjang sampai 2 kali panjang biasa, karena itu terjadilah
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lubang sedalam 5 – 9 cm, dengan garis tengah 0,5 – 1 cm. kelompokkelompok telur tersebut dilindungi dengan busa putih yang hamper
mencapai mulut lubang. Tiap kelompok telur terdiri dari 50 – 140 butir.
Stadium telur yang disimpan didalam tanah lembab dalam waktu 5 – 7,5
bulan, bila diletakkan didalam tanah kering menetas dalam waktu 4 – 5
minggu.
Bentuk mudanya disebut nimfa. Nimfa setelah menetas segera memanjat
semak-semak dibawah tegakan jati. Setelah kira-kira dua hari belalang muda
tersebut telah berada diatas tegakan jati sampai ketinggian 20 – 30 m. disini
nimfa tersebut hidup sampai dewasa. Daun jati tersebut dimakan mulai dari atas
lalu kebawah, sehingga pada serangan yang hebat tegakan jati menjadi gundul.
Nimfa ini bentuknya seperti belalang dewasa hanya ukurannya lebih kecil. Nimfa
dewasa telah mempunyai bakal sayap dipunggungnya. Warna yang umum adalah
kuning keabu-abuan, bertaburkan bercak-bercak gelap atau hitam. Panjang lebih
kurang 4 cm.
Belalang dewasa berwarna hijau kekuning-kuningan atau merah keabuabuan, bercak-bercak hitam. Semakin tua belalang berwarna semakin jernih.
Pangkal sayap depan berwarna lebih tua, sedangkan pangkal sayap belakang
kemerah-merahan. Ditengah-tengah kepala dan prothorax terdapat sebuah garis
membujur berwarna kuning. Antenna berwarna hitam. Ujung abdomen belalang
jantan runcing sedangkan pada yang betina membentuk sudut. Panjang belalang
jantan 49 – 63 mm, belalang betina 58 – 71 mm. belalang aktif pada waktu siang
hari dan menyukai tempat-tempat yang banyak mendapat sinar matahari.
Siklus hidup belalang dari stadium telur sampai dewasa bersayap
berlangsung selama ± 80 hari. Belalang termasuk serangga yang polifaga atau
memakan banyak jenis tumbuhan. Akibat serangan pada daun jati akan berakibat
daun menjadi rusak dan berlubang-lubang dan serangan yang hebat pada
tanaman muda dapat mengakibatkan tanaman menjadi gundul.
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E.

Hama Pada Tanaman Ekaliptus (Eucalyptus spp.).

1. Hama penggerek batang, Zuezera coffeae (Lepidoptera, Cossidae)
Ciri-ciri serangga :
a. Telur diletakkan dalam bentuk barisan pada kulit batang kecil atau
ranting dan berwarna kunig, berukuran 0,5 mm. larva yang baru
menetas membuat perlindungan dari sutera. Larva dewasa berukuran 4
cm, punggungnya berwarna kemerahan, bagian bawah berwarna
kekuningan, kepala dan notum berwarna coklat, berkulit agak tebal
berbentuk silindris terdiri dari 12 segmen. Larva yang baru menetas
tidak langsung menggerek batang pohon ekaliptus, tetapi merayap dan
kadang-kadang menggantungkan diri dengan benang suteranya.
Setelah menemukan bagian kayu yang cocok, larva mulai menggerek
batng sampai kekambium.
b. Kepompongnya

berwarna

coklat,

sedangkan

bentuk

dewasanya

berbentuk ngenget berwarna putih pada sayapnya terdapat bercakbercak dan garis-garis hitam, bentangan sayapnya 35 – 45 mm. seekor
ngengat betina mampu menghasilkan ratusan butir telur hama aktif
pada malam hari dan peletakan telurnya terjadi secara acak. Lamanya
siklus hidup hama ini berlangsung selama 4 – 4,5 bulan.
c. Gejala kerusakan: stadium larva menyerang tanaman ekaliptus
terutama pada umur 7 – 10 bulan didaerah Porsea, Sumatera Utara,
sedangkan

di

daerah

Kenangan,

Kalimantan

Timur,

hama

ini

menyerang ekaliptus (Eucalyptus deglupta) umur 3 – 4 tahun dengan
diameter lubang gerek 4 – 6 mm, panjang lubang gerek 10 – 20 cm.
d. Akibat serangan hama ini batang menjadi membengkak dan mudah
patah jika tertiup angin. Waktu serangan hama ini pada musim
penghujan.
2. Hama kumbang moncong, Alcides sp. (Coleoptera, Curculionidae).
Genus Alcides mempunyai dua species, yaitu A. leeuweni yang
mempunyai panjang tubuh 11 – 13 mm, berwarna hitam dan A. sulcatulus
yang panjang tubuhnya 5 – 7 mm, warna garis elytranya putih dan garis
tengah pada prothoraxnya putih.telur diletakkan pada pucuk yang lunak
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(pucuk yang masih muda), terdapat rata-rata 236 butir, sedangkan pada
pucuk yang telah tua hanya dijumpai rata-rata 2 – 3 butir. Hama ini banyak
ditemukan dilapangan sedang memakan pucuk tanaman ekaliptus.
Siklus hidupnya berlangsung selama ± 4 bulan. Hama ini sangat
merusak pada persemaian dan tanaman muda, yang menyerang pucuk, tunas
ujung dan tangkai daun dengan cara membuat terowongan yang panjang
dibagian dalam pucuk dan ranting. Akibat serangannya pucuk tanaman akan
patah lalu mongering. Serangan yang terus menerus dapat menyebabkan
kematian tanaman. Waktu serangannya pada musim hujan.
3.

Hama kepik teh, Helopeltis theivora (Hemiptera, Miridae).
Telur kepik teh berukuran 1,5 mm yang diletakkan dalam jaringan

tanaman yang lunak. Dalam satu lubang biasanya terdapat 2 – 3 butir dan
satu ekor betina dapat bertelur sebanyak 80 butir. Telur menetas setelah 5 – 7
hari. Segera setelah menetas, larvanya mulai menghisap cairan pucuk
ekaliptus. Larvanya berwarna merah muda, menghasilkan lender warna
kekuningan seperti terpentin dan berbau tidak sedap. Dewasanya bertubuh
ramping dengan panjang antara 6 – 7 mm. Siklus hidupnya berlangsung
antara 3 – 5 minggu.
Kerusakan tanaman itu ditimbulkan oleh stadium larva dan dewasa
dengan cara menghisap cairan pada pucuk, sel daun, tangkai daun muda.
Serangan hama ini pada pucuk menyebabkan pucuk layu, mongering berwarna
coklat kehitaman dan selanjutnya mati. Kematian pucuk terjadi pada pucuk
lateral maupun terminal. Pada tanaman yang peka, serangan hama ini
menyebabkan terjadinya malformasi daun dan serangan yang berat dapat
menyebabkan kematian tanaman.
4.

Hama kutu daun, Aphis gossypii (Homoptera, Aphididae).
Stadium dewasanya tidak bersayap, tetapi apabila larvanya kurang

makanan maka larva akan berkembang menjadi dewasa yang bersayap (untuk
pindah tempat). Bentuk dewasanya berwarna hijau sampai hitam atau kuning
kecoklatan. Pada permukaan sebelah atas abdomen terdapatsepasang tabung
kecil (sifon). Pada umumnya berkembang dengan baik didataran rendah
terutama

pada permulaan

musim

kemarau. Satu
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ekor betina dapat

menghasilkan telur sebanyak 1000 butir selama 9 hari atau lebih (rata-rata 9
hari). Siklus hidupnya berlangsung sekitar 10 hari. Reproduksinya sangat
cepat, rata-rata terdapat 51 generasi dalam satu tahun pada kondisi yang baik.
Kerusakan fisik tanaman disebabkan oleh larva dan seranga dewasa
dengan cara menghisap cairan sel pada permukaan bawah daun secara
bergerombol. Akibat serangan hama ini pertumbuhan daun menjadi tidak
normal (keriting) dan dapat menyebabkan kekerdelilan. Selain kerusakan fisik
yang ditimbulkannya, hama ini juga merupakan salah satu vector virus
pathogen, sehingga tanaman yang diserangnya rusak parah.
5. Mictis tenebrosa (Hemiptera, Coreidae).
Bentuk dewasanya mempunyai panjang tubuh 20 – 30 mm, berwarna
coklat tua sampai hitam, meskipun beberapa individu berwarna kehijauan.
Mempunyai antenna tipe setaceous, sayap depan dengan bagian ujung berupa
selaput tipis, thorax berbentuk segitiga dan mempunyai kaki dengan tibia yang
mengembang.
Hama ini termasuk jenis serangga pemakan daun (phytophagus), yang
dikenal sebagai hama labu, singkong dan gambas (Kalshoven, 1981). Menurut
Suarja (1984), hama ini ditemukan di lapangan menyerang tanaman E.

deglupta dan Eucalyptus spp. Daerah sebarannya meliputi seluruh Indonesia
dan Selandia Baru (Suparman, 1991).
Gejala serangan dan kerusakan yang ditimbulkannya oleh hama ini
terutama di pesemaian adalah daun menjadi gundul karena dimakannya. Pada
tanaman di lapangan kerusakan yang diakibatkan tidak mengganggu
pertumbuhan tanaman.
6.

Hama rayap tanah, Macrotermes gilvus (Isoptera, Termitidae).
Rayap adalah serangga sosial yang hidup dalam satu koloni yang jelas

kaitannya dengan pambagian tugas. Satu koloni rayap terdiri dari kasta
pekerja, kasta prajurit dan kasta reproduktif. Kasta prajurit ukuran badannya
sama dengan kasta pekerja tetapi kepalanya dan mandibelnya (rahangnya)
sangat besar dan biasanya berwarna coklat kekuningan sampai coklat tua.
Antenna terdiri dari 16 – 17 ruas. Mempunyai 2 tipe kasta prajurit berdasarkan
ukurannya, yaitu kasta prajurit mikro yang berukuran lebih kecil dan kasta

Hama Hutan Indonesia, Catatan 20 Tahun peneliti

66

prajurit makro yang berukuran lebih besar. Kasta pekerja terdiri dari individuindividu yang mandul yang berwarna putih, tidak bersayap, kepala bundar,
antena panjang, alat mulut tipe pengunyah, mata kecil atau tidak bermata
sama sekali. Kerusakan pada tanaman disebabkan oleh kasta pekerja. Kasta
reproduktif terdiri dari jantan dan betina yang disebut ratu. Tugas kasta
reproduktif

adalah

melakukan

perkembangbiakan

jenisnya

dan

mengkoordinasikan kehidupan didalam satu koloni. Sarangnya terletak didalam
tanah dan umumnya saling berdekatan. Mengembara mencari makanan
melalui liang-liang kembara didalam tanah.
Rayap menyerang bibit/anakan tanaman ekaliptus umur 6 bulan dan
tanaman yang tumbuh merana terutama pada musim kemarau. Serangan pada
umumnya terjadi pada akar, leher akar atau batang. Serangan pada batang
ditandai dengan adanya lorong-lorong yang memanjang mengikuti celah-celah
kulit kayu sampai ujung batang. Akibat serangan rayap ini perakaran putus,
bibit layu, mongering dan mati. Serangan pada tanaman baru diketahui setelah
tanaman mati.
7. M. malaccensis (Isoptera, Termitiidae)
Rayap ini merupakan rayap subteran dan banyak ditemukan menyerang
tanaman E. urophylla di lapangan bersama-sama dengan M. gilvus,

Microtermes spp., Nasutitermes javanicus dan Capritermes buitenzorgi
(Handayani, 1991) serta mempunyai daerah sebaran yang luas meliputi
Sumatera (Indonesia), Thailand dan Vietnam (Ngatiman, 1990).
Rayap ini mempunyai 2 macam kasta prajurit, yaitu prajurit besar dan
prajurit kecil. Prajurit besar (dengan mandible) mempunyai panjang kepala 6,5
– 7,0 mm, sedangkan prajurit kecil mempunyai panjang kepala antara 4,4 –
4,6 mm. Kepala kasta prajurit berwarna coklat muda kemerah-merahan. Cara
hidupnya sama dengan M. gilvus.
Gejala serangan dan kerusakan yang ditimbulkan oleh rayap jenis ini
sama persis dengan gejala dan kerusakan yang ditimbulkan oleh rayap M.

gilvus.
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8. Coptotermes curvignatus (Isoptera, Rhinotermitidae)
Jenis rayap ini juga dikenal dengan nama anai-anai putih atau rengas.
Selain ditemukan di daerah Indonesia Bagian Barat, rayap ini mempunyai
sebaran meliputi India, Myanmar, Indocina, Malaysia dan Philipina. Disamping
menyerang tanaman Eucalyptus spp. Juga menyerang tanaman kehutanan
lainnya, seperti Dalbergia latifolia, Tectona grandis, Pinus merkusii, P. insularis,

P. caribaea, Swietenia mahagoni, Hevea brasiliensis, Albizia procera, Shorea
spp., Agathis spp., Intsia spp. dan Canarium spp. (Suratmo, 1979; Jurianto,
1992).
Rayap ini merupakan jenis rayap yang berukuran besar dengan panjang
prajurit mencapai 4,2 – 5,0 mm. Koloni bersarang di dalam kayu atau
permukaan tanah. Kasta prajuritnya bila diganggu akan mengeluarkan cairan
berwarna putih susu yang akan mengental bila berhubungan dengan udara
luar. Cairan tersebut dikeluarkan oleh kelenjar frontal melalui sebuah pori
(fontanel) yang terletak di bagian depan kepalanya dan digunakan sebagai
salah satu usaha mempertahankan diri.
Pusat sarangnya pada umumnya terdapat di dalam tanah walaupun
sarangnya dibuat dalam kayu, humus atau sampah-sampah lain yang terdapat
di dalam tanah. Rayap tanah ini selain merusak semua jenis kayu baik pohon
yang masih hidup maupun kayu-kayu mati, juga merusak arsip-arsip dan bukubuku.

C. curvignatus merupakan rayap subteran, sehingga mereka menyerang
pohon baik yang masih hidup maupun yang telah mati. Serangan dimulai dari
bagian-bagian pohon yang berada di dalam tanah yaitu melalui akar dan atau
leher akar atau melalui luka. Pada bagian pohon yang berada di atas tanah,
serangan rayap dicirikan dengan adanya lorong (tunnel) yang terbuat dari
tanah pada permukaan kulit pangkal batang. Berdasarkan pengamatan di
lapangan, jika pada batang pohon telah terbentuk lorong-lorong tidak selalu
berarti bahwa pohon tersebut akan terus diserangnya sampai mati.
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IX . KOLEKSI DAN PENGIRIMAN SERANGGA
SERTA BAHAN TANAMAN YANG SAKIT

1.

Tujuan Pembuatan Koleksi Serangga
Tidak semua serangga hama hutan yang ditemukan di lapangan dapat

langsung diketahui nama ilmiahnya kecuali beberapa serangga hama yang betulbetul sudah dikenal. Untuk identifikasi nama yang benar harus dilakukan kegiatan
koleksi dengan baik dan diawetkan dalam kondisi yang baik. Identifikasi serangga
dilakukan dengan pemeriksaan anatomis yang sering harus dibantu dengan alatalat khusus seperti kunci identifikasi atau koleksi yang sudah diidentifikasi,
mikroskop dan kaca pembesar lainnya.
Identifikasi yang lengkap tidak hanya berdasarkan koleksi tetapi juga
berdasarkan pengamatan di lapangan terhadap serangga yang masih hidup. Bila
contoh serangga yang diperiksa sudah tidak lengkap bagian-bagian tubuhnya
yang disebabkan oleh karena pembuatan koleksi yang tidak benar, maka
identifikasi sulit dapat dilakukan dan akibatnya informasi yang penting mengenai
serangga tersebut tidak dapat diperoleh. Berdasarkan hasil identifikasi yang tepat
dapat ditelusuri informasi lain mengenai serangga tersebut seperti daerah
sebarannya, tanaman inang, perilakunya dan yang terpenting adalah cara atau
metode pengendaliannya.
2.

Bahan Yang Dikoleksi
Untuk keperluan identifikasi biasanya diperlukan tidak kurang dari 20

spesimen serangga. Sebaiknya dibuat koleksi dari berbagai stadia seperti telur,
larva atau nimfa, pupa dan stadium imago atau dewasa. Untuk maksud-maksud
identifikasi sebaiknya koleksi serangga hama dilengkapi dengan bagian-bagian
pohon yang diserangnya, yang memperlihatkan gejala serangan yang jelas dan
khas bagi serangga hama tersebut.
Bagian-bagian pohon yang lunak seperti daun, pucuk, bunga dan buah
muda sebaiknya diawetkan dalam alkohol 70%. Di lapangan, serangga hama
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sering ditemukan hanya pada stadium pradewasa seperti telur, larva atau nimfa
dan pupa. Untuk memperoleh stadium dewasanya perlu dilakukan pemeliharaan.
3.

Alat-Alat Koleksi Serangga
Secara garis besar terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam

melakukan koleksi serangga yaitu pertama, mencari dan menangkap secara aktif
dengan menggunakan jaring (net) serangga, aspirator atau alat apa saja yang
dapat digunakan untuk mencari dan menangkap serangga tetapi hasilnya
serangga tangkapan tidak rusak. Cara kedua, secara pasif dengan menggunakan
perangkap artinya serangga tidak dicari tetapi dibiarkan datang sendiri dan masuk
ke dalam perangkap.
Biasanya serangga dapat pula ditangkap dengan tangan secara langsung
tanpa bantuan alat penangkap, tetapi harus hati-hati jangan sampai serangganya
menjadi rusak atau membahayakan yang menangkap karena gigitannya atau
sengatannya.
Secara umum alat-alat yang dapat digunakan dalam pembuatan koleksi
serangga adalah sebagai berikut :
a.

Pinset yang tidak terlalu keras dengan ujung tidak terlalu runcing.

b.

Botol koleksi terutama untuk koleksi basah yang diisi dengan bahan
pengawet seperti alkohol 70% atau formalin 4 %.

c.

Botol racun yang biasanya diisi dengan racun untuk mematikan serangga
yang baru ditangkap.

d.

Alat pengering serangga yang terbuat dari kaleng seperti kaleng bekas
biskuit, dinding sampingnya diberi lubang halus dengan paku.

e.

Envelop atau papilot kecil untuk menyimpan koleksi kupu-kupu.

f.

Aspirator untuk mengumpulkan serangga kecil dan bertubuh lunak.

g.

Pisau atau golok untuk membelah kayu untuk mengeluarkan serangga yang
ada di dalamnya.

h.

Kuas halus untuk memindahkan atau memisah-misahkan serangga berukuran
kecil dan bertubuh lunak.

i.

Kantong plastik berbagai ukuran untuk membungkus bagian-bagian tanaman
yang terserang hama.

j.

Kaca pembesar (hand lens) untuk memeriksa serangga.
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k.

Jaring serangga (insect net) untuk menangkap serangga yang sedang
terbang atau sedang hinggap di pohon.

l.

Alat perangkap serangga yang dipasang di tempat tertentu selama waktu
tertentu.

m. Buku catatan untuk mencatat keadaan lingkungan, keadaan pohon dan data
sekunder lainnya.
Gambaran umum beberapa alat yang digunakan dalam pembuatan koleksi
serangga adalah sebagai berikut :
Jaring serangga.
Terdapat tiga macam jaring serangga yaitu untuk menangkap serangga
yang sedang terbang (aerial net), jaring serangga untuk menangkap serangga
yang sedang hinggap pada tanaman (sweeping net) dan jaring serangga untuk
menangkap serangga air (aquatic net). Jaring yang biasa digunakan untuk
menangkap serangga hama tanaman adalah dua jenis jaring serangga yang
pertama.
Jaring serangga terdiri dari tiga bagian yang penting yaitu pegangan yang
terbuat dari kayu atau bahan lainnya (diameter 2 cm – 3 cm, panjang 1m – 5 m);
rangka dari kawat baja berbentuk lengkaran dengan diameter 30 cm – 40 cm;
kantong berbentuk kerucut yang terbuat dari kain yang tipis dan kuat, tinggi
kerucut kain berkisar antara 1,5 – 1,75 kali diameter lingkaran rangka kawat baja.
Perangkap serangga
Perangkap

serangga yang

sederhana

terdapat

tiga

macam,

yaitu

perangkap kaca (window pane trap), perangkap lubang (pitfall trap) dan
perangkap cahaya (light sheet trap). Perangkap kaca terdiri dari selembar kaca
bening dipasang berdiri tegak, dibagian bawah dipasang alat penampung
serangga yang berisi racun. Serangga yang terbang akan menabrak kaca dan
jatuh masuk ke dalam alat penampung. Serangga yang jatuh dikeluarkan dari
cairan racun, dicuci dengan alkohol kemudian diawetkan dalam alkohol atau
dikeringkan.
Untuk membuat perangkap lubang diperlukan bejaa plastik atau kaleng
bundar bekas biskuit atau potongan pipa pralon yang besar dengan permukaan
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dalam yang licin. Alat ini dimasukan ke dalam lubang yang digali di dalam tanah,
bibir atas bejana harus rata dengan permukaan tanah. Bagian atasnya ditutup
dengan kawat kasa yang cukup untuk meloloskan serangga tapi dapat
menghalangi binatang lain tidak masuk ke dalam perangkap. Di atasnya diberi
atap agar air hujan tidak masuk ke dalam perangkap. Perangkap ini digunakan
untuk menangkap serangga yang bergerak pada permukaan tanah. Perangkap
harus diperiksa tiap hari dan serangga yang tertangkap diambil untuk dikoleksi.
Perangkap cahaya digunakan untuk menangkap serangga yang aktif pada
malam hari. Bahannya terdiri dari kain putih yang dipasang seperti layar gambar
hidup, di depannya dipasang lampu pompa tekan (petromak) atau sumber cahaya
lainnya. Serangga yang tertarik oleh cahaya akan hinggap pada kain dan dapat
dikumpulkan dengan mudah.
Aspirator
Aspirator digunakan untuk mengumpulkan serangga yang kecil dan
bertubuh lunak. Untuk membuat aspirator diperlukan bahan sebagai berikut :
a.

Tabung gelas berdiameter 2,5 cm – 5 cm, tinggi 12 cm

b.

Dua buah pipa gelas atau plastik yang kaku berdiameter 7 mm panjang 8 cm
dan 13 cm.

c.

Tutup karet yang berlubang dua buah untuk memasukan pada pipa pada
butir 2.

d.

Satu meter pipa plastik yang lentur dengan diameter yang sesuai agar pipa
pada butir 2 dapat masuk.

e.

Kain tipis kecil penutup ujung untuk mematikan pipa penghisap.

Botol Racun atau Botol Pembunuh (Poison/Killing Botle)
Botol ini digunakan untuk mematikan serangga hasil tangkapan dengan
jaring serangga atau peranggap. Botol racun/botol pembunuh terdiri dari botol
yang kuat, tidak mudah pecah, bermulut lebar dan bertutup rapat tidak bocor.
Botol racun/botol pembunuh dapat diisi dengan dua macam racun, yaitu
racun yang cair atau racun yang padat berupa serbuk atau kristal. Racun yang
berupa cairan, yang bisa digunakan terdiri dari etil asetat, karbon tetraklorida,
dietil eter, kloroform atau larutan amonia. Sedangkan racun padat terdiri dari
sianida seperti natrium sianida, kalium sianida dan kalsium sianida. Insektisida
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dapat pula digunakan sebagai pengisi botol racun, misalnya diklorvos dengan
nama perdagangan DDVP, Vapona, Nogos, Herkol atau Nuvan.
Cara menyiapkan botol racun dengan racun cair adalah sebagai berikut: isi
botol racun dengan serbuk yang dapat mengisap cairan seperti serbuk gergaji
atau serbuk gabus sampai setinggi 2,5 cm – 3 cm. Tuangkan racun cair sehingga
serbuk gergaji atau serbuk gabus basah merata, cairan racun yang berlebihan
dikeluarkan. Di atas serbuk yang sudah dibasahi dengan racun cair ditaruh kain
tipis agar serbuk tidak berhamburan, pemasangan kain diatur sedemikian rupa
sehingga tidak mudah lepas. Kain dapat juga diganti bahan lain yang berliang
renik seperti karet busa atau plastik busa sehingga dapat ditembus oleh uap
racun. Kemudian botol diisi dengan gulungan guntingan kertas agar serangga
yang dimasukan ke dalamnya tidak bebas bergerak dan tidak rusak. Bila botol
racun/botol pembunuh sudah tidak efektif lagi maka ke dalam botol dapat
ditambahkan racun lagi seperlunya.
Cara menyiapkan botol racun/botol pembunuh dengan racun padat pada
dasarnya sama seperti pada racun cair, bedanya ke dalam botol dimasukan
serbuk atau kristal racun sampai setinggi 15 mm.
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan botol racun/botol
pembunuh adalah:
1. Botol racun harus diberi tanda yang jelas dan mudah dibaca. Pada label
ditulis ”RACUN” dan diberi gambar tengkorak.
2. Botol racun harus disimpan di ruangan yang khusus dan di tempat yang tidak
dapat dicapai oleh anak-anak serta jauh dari tempat makanan dan minuman.
3. Jangan disimpan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung karena
keefektifannya akan cepat menurun.
4. Jangan sekali-kali memeriksa botol racun dengan jalan menciumnya.
5. Serangga yang bertubuh lunak dan bertubuh keras jangan dimasukan dalam
satu botol racun yang sama.
6. Kupu-kupu dan ngengat dimatikan dalam botol racun yang terpisah dan
kemudian disimpan dalam amplop atau papilot.
7. Botol racun jangan diisi serangga terlalu banyak kecuali bila dimaksudkan
sebagai penyimpanan sementara.
8. Jangan menyimpan serangga terlalu lama di dalam botol racun sianida
karena akan terjadi perubahan warna serangga dan serangga akan keriput.
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9. Botol racun yang sudah tidak efektif dapat diisi lagi dengan racun cair atau
ditetesi dengan beberapa tetes air bila digunakan racun sianida. Botol racun
yang sudah tidak dipakai, agar dibakar atau dikubur.
Pengeringan Serangga
Serangga stadium dewasa biasanya dikoleksi dalam bentuk kering. Alat
pengering yang sederhana dapat dibuat dari kaleng bekas biskuit baik berbentuk
persegi maupun yang bundar yang mempunyai tutup yang rapat. Pada dinding
tegak kaleng dibuat lubang-lubang dengan paku ukuran kecil. Ke dalam kaleng
dimasukan serangga yang telah dimatikan dalambotol racun. Agar tidak terjadi
kerusakan pada tungkai dan antena atau embelan lainnya, maka ke dalam
kaleng dimasukan kertas tisue atau kapas atau potongan-potongan kertas yang
memisahkan serangga satu sama yang lain sehingga tidak bersentuhan. Setelah
serangga dimasukan ke dalam kaleng dan ditutup rapat, kemudian dijemur
selama 3 hari – 6 hari tergantung pada keadaan cuaca. Serangga yang telah
kering dipindahkan ke dalam kotak lain dan disiapkan untuk dikirimkan.
Bila jarum penusuk serangga mudah diperoleh, maka serangga dijarum
terlebih dahulu sebelum dijemur dan dipancangkan pada lempeng gabus atau
plastik busa. Penjaruman dilakukan pada bagian toraks (dada) serangga.
Bangsa Orthoptera (belalang/jangkrik) dijarum melalui garis tengah toraks;
bangsa Hemiptera (kepik) dijarum pada skutelum yang berbentuk segitiga,
jarum ditusukan disebelah kanan dan garis tengah skutelum; bangsa

Hymenoptera (tawon dan kerawai) dan bangsa Diptera (lalat) dijarum pada
toraks sedikit di belakang pangkal sayap depan di sebelah kanan garis tengah
toraks; bangsa Coleoptera (kumbang) dijarum pada pangkal sayap kanan;
bangsa Lepidoptera (kupu-kupu atau ngengat) dan bangsa Odonata (capung)
dijarum di tengah-tengah toraks pada bagian yang paling tebal. Untuk serangga
yang berukuran sedang dapat digunakan jarum yang kecil dan cukup panjang.
Pembuatan Koleksi Basah
Stadium pradewasa seperti telur, larva atau pupa serta serangga yang
berukuran kecil dan bertubuh lunak sering disimpan dalam bentuk koleksi
basah. Tempat untuk menyimpan koleksi basah biasanya berupa botol atau
bejana museum (museum jar) dengan tutup yang rapat.
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Bahan pengawet yang paling baik untuk koleksi basah adalah alkohol 70
atau 80 persen. Serangga bersayap yang berukuran sangat kecil sebaiknya
diawetkan dalam alkohol 95 persen untuk menghindarkan agar sayapnya yang
halus dan tipis tidak terputar atau terlipat. Bahan pengawet dengan konsentrasi
yang lebih tinggi juga digunakan bila serangga yang diawetkan dalam jumlah
yang besar, untuk mengimbangi pengenceran bahan pengawet oleh cairan yang
keluar dari tubuh serangga.
Larutan formalin bukan bahan pengawet yang baik karena serangga akan
mengeras sehingga sulit untuk dikerjakan bilamana suatu waktu perlu dilakukan
pemeriksaan atau diubah menjadi koleksi kering.

Larva sebagain besar

serangga, sebelum disimpan dalam alkohol 70 – 80 persen terlebih dahulu harus
direbus dalam air mendidih selama 1 – 5 menit agar warna larva tidak berubah
menjadi hitam selama penyimpanan.
Label Pada Koleksi
Setiap jenis serangga yang dikumpulkan dari lapangan harus disertai
dengan label yang berisi :
1.

Lokasi tempat serangga tersebut ditangkap atau dikumpulkan harus jelas,
bila mungkin harus dapat dicari pada peta atau dinyatakan dengan
koordinatnya. Selain itu perlu disebutkan jarak dan arahnya dari tempat
atau kota terdekat, misalnya, Komplek Hutan Merdeka, 38 km Timut-laut
Balikpapan, Kalimantan Timur.

2.

Waktu penangkapan/pengumpulan yang terdiri dari tanggal, bulan dan
tahun. Sebaiknya ditulis dengan mengikuti konvensi internasional yaitu
tanggal dan tahun ditulis dengan angka Arab sedangkan bulan ditulis
dengan angka Romawi. Angka-angka tanggal, bulan dan tahun dipisahkan
oleh titik atau oleh garis pendek, misalnya 12.II.2006, artinya serangga
tersebut ditangkap/dikumpulkan pada tanggal 12 Pebruari 2006.
Bila pengumpulan serangga dilakukan selama beberapa hari terus menerus,
maka tanggal yang mencangkup jangka waktu tersebut ditulis pada label,
misalnya 10 – 17.II.2006. Sedangkan bila penangkapan dilakukan dengan
perangkap cahaya selama tiga malam berturut-turut maka pada label ditulis
tanggal pertengahan yang mencakup jangka waktu tersebut misalnya
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8.II.2006 berarti penangkapan/pengumpulan serangga pada malam hari
dilakukan pada tanggal 7 sampai tanggal 9 Pebruaei 2006.
Bila serangga berasal dari hasil pemeliharaan, misalnya diambil dari
lapangan dalam bentuk pupa pada 12.II.2006 dan stadium dewasanya
(imago) keluar pada 27.II.2006 maka pada label ditulis ”pupa 12.II.2006,
em. 27.II.2006”.

3.

Nama pengumpul (kolektor) ditulis lengkap dan jelas pada label. Bila
pengumpul lebih dari tiga orang maka yang ditulis adalah nama kepala regu
diikuti dengan et al.

4.

Pengiriman Serangga
Serangga yang telah diawetkan baik secara kering maupun secara basah,

dikirimkan kepada ahlinya atau kepada Kepala Pusat Penelitian/Balai Penelitian
yang terkait dan terdekat untuk diidentifikasi.
Serangga yang telah dikeringkan dimasukan ke dalam kotak yang terbuat
dari katy atau plastik atau karton. Agar serangga tidak bersentuhan secara
langsung satu sama lain dan tidak menimbulkan kerusakan pada serangga, maka
di antara serangga-serangga tersebut ditaruh kertas tisue yang halus atau
potongan-potongan

kertas.

Sebagai

bahan

pengawet

selama

pengiriman

digunakan kapur barus/kamper yang direkatkan dengan selotip pada setiap sudut
kotak dengan maksud agar kapur barus/kamper tidak bergerak dan merusak
serangga.
Kotak yang talah berisi serangga tersebut kemudian dimasukan ke dalam
kotak yang lebih besar, antara kotak luar dan kotak dalam dipasang plastik busa
atau karet busa untuk meredam goncangan-goncangan yang mungkin terjadi
selama dalam pengiriman.
Pengiriman koleksi basah dilakukan dalam botol. Botol yang berisi serangga
yang diawetkan dengan alkohol 70 - 80 persen dibungkus dengan kertas tisue
atau pembungkus lunak lainnya, agar tidak terjadi kontak langsung diantara
sesama botol dalam pengepakan sehingga pecahnya botol dapat dihindarkan.
Botol yang sudah dibungkus kemudian dipak dan dimasukan ke dalam kotak yang
lebih besar. Antara botol-botol koleksi dengan kotak dipasang karet busa atau
plastik busa untuk meredam goncangan yang mungkin teradi selama dalam
perjalanan.
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X. PESTISIDA
Pestisida adalah subtansi kimia yang digunakan untuk membunuh atau
mengendalikan berbagai hama dalam arti luas (organisme pengganggu). Kata
pestisida berasal dari kata pest = hama (organisme pengganggu) dan cida =
pembunuh. Jadi artinya pembunuh hama yang bertujuan meracuni hama, tetapi
kurang atau tidak meracuni tanaman atau hewan.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 tahun 1973, difinisi
Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang
dipergunakan untuk:


Mencegah atau membrantas hama dan penyakit yang merusak tanaman,
bagian tanaman atau hasil pertanian.



Membrantas rerumputan.



Mengatur dan merangsang tumbuhan yang tidak diinginkan.



Mencegah atau membrantas hama liar pada hewan piaraan dan ternak.



Mencegah atau membrantas hama air.



Mencegah atau membrantas binatang dan jasad renik dalam bangunan
rumah tangga, alat angkutan dan alat pertanian.



Mencegah dan membrantas binatang yang dapat menyebabkan penyakit
pada manusia yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman,
tanah dan air.

Syarat pestisida yang ideal adalah:
1.

Mempunyai toksisitas oral yang rendah.

2.

Mempunyai toksisitas dermal yang rendah.

3.

Tidak persisten.

4.

Tidak meninggalkan residu.

5.

Tidak berakumulasi

6.

Efektif terhadap organisme sasaran.

7.

Mempunyai spektrum yang sempit.

8.

Tidak mematikan organisme bukan sasaran.

9.

Tidak fitotoksis.

10. Tidak menimbulkan resistensi pada organisme sasaran.
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11. Mudah didapat.
12. Murah.
13. Tidak mudah terbakar.
14. Dapat disimpan lama tanapa mengurangi nilai.
15. Tidak merusak alat.
Dalam dunia pertanian secara umum sampai saat ini dikenal dua
penggolongan pestisida, yaitu perstisida alami dan pestisida sintetis.
1. Pestisida Alami
Pestisida alami adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari bahanbahan yang terdapat di alam, diekstraksi, diproses, atau dibuat menjadi
konsentrat dengan tidak mengubah struktur kimianya.
Pestisida alami yang kini dikenal dapat dikelompokan menjadi tiga golongan
sebagai berikut :
a.

Pestisida botani (botanical pesticides) yang berasal dari ekstrak tanaman.
Seperti diketahui, berbagai jenis tanaman memproduksi senyawa kimia untuk
melindungi dirinya dari serangan hama. Senyawa inilah yang kemudian
diambil dan dipakai untuk melindungi tanaman lain.
Penelitian tentang tanaman-tanaman beracun botani di Indonesia dimulai
sejak didirikannya Pusat Ilmu Pengetahuan Botani oleh Belanda pada tahun
1888. Sementara itu penelitian tentang pemanfaatan tanaman tuba (Derris
sp.), bunga krisan liar (Pyrethrum sp.), dan bengkuang sebagai pestisida
sebagai pestisida botani dimulai sejak dekade 1950-an di Bogor. Saat ini
setidaknya terdapat lebih dari 2.000 jenis tanaman yang dikenal memiliki
kemampuan sebagai pestisida.
Berbeda dengan pestisida sintetis, pestisida botani umumnya memang tidak
langsung mematikan serangga yang disemprot. Pada umumnya insektisida
botani berfungsi sebagai berikut:
1. Repelen, yaitu menolak kehadiran serangga teritama disebabkan oleh
adanya bau yang menyengat.
2. Antifidan, mencegah serangga memakan tanaman yang telah disemprot,
terutama disebabkan oleh karena rasanya yang pahit.
3. Mencegah serangga meletakan telurnya dan menghentikan proses
penetasan telur.
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4. Racun syaraf.
5. Mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh serangga.
6. Atraktan, sebagai pemikat kehadiran serangga yang dapat dipakai pada
perangkap serangga.
7. Beberapa jenis pestisida botani berperan mengendalikan pertumbuhan
jamur (fungisida) dan bakteri (bakterisida) perusak tanaman.
Beberapa contoh tanaman penghasil pestisida botani:
Tabel 1. Jenis-jenis tanaman penghasil pestisida botani.
No. Nama Daerah
Nama Ilmiah
1.
Bunga krisan
Chrysanthenum
2.

Akar tuba

cinerariaetolium
Derris eliptica

3.
4.

Tembakau
Mimba

Nicotinia tabacum
Azadirachta indica

5.

Mindi

Melia azedarach

6.

Babandotan

Ageratum conyzoides

7.

Serai

Andropogon nardus

8.
9.

Saga
Lada

Abrus precatorius
Piper nigrum

10.

Jeringau

Acorus calamus
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Kandungan
piretrin
Retenon, deguelin,
eliptone, toxicarol
nikotin
Azadirachtin,
meliantriol, salanin,
nimbin
Azadirachtin,
meliantriol, salanin,
nimbin
Saponin, flavanoid,
polifenol
Sitral, sitronela,
geraniol, mirsena,
nerol, farnesol,
metil heptenon,
dipentena
toksalbumin
Alkaliod,
metilpirrolin,
piperovatin,
chavincin, piperin
Asaron, kolamenol,
kolamen, kolameon,
metil eugenol,
eugenol

11.
12.

Bengkuang
Bitung

Pachyrrhyzus erosus
Barringtonia acutangulata

13.

Daun cengkeh

Syzygium aromaticum

pachyrrhizid
Saponin dan
triterpenoids
eugenol

b. Pestisida biologis (biological pesticides) yang mengandung mikroorganisme
pengganggu serangga hama, seperti bakteri patogenik, virus, dan jamur.
Mikroorganisme ini secara alami memang merupakan musuh serangga hama,
yang kemudian dikembangbiakan untuk keperluan perlindungan tanaman.
Proses

manufaktur

memakainya

dari

organisme

sebagaimana

memakai

ini

telah

pestisida

memungkinkan
lainnya

dengan

petani
cara

menyemprot atau menebarkannya.
Pestisida biologi yang saat ini banyak dipakai adalah jenis insektisida biologi
(mikroorganisme

pengendali

serangga)

dan

jenis

fungisida

biologi

(mikroorganisme pengendali jamur).
Pestisida biologi dapat berasal dari bakteri, jamur, virus, dan protozoa.
Beberapa contoh mikroorganisme yang telah dapat dipergunakan sebagai
bahan dasar insektisida biologi (Tabel 2).
Tabel 2. Mikroorganisme yang telah dapat dipergunakan sebagai bahan dasar
insektisida biologi
No.
Mikroorganisme
Jenis
Pengendali Hama
1.
Bakteri
1. Bacillus thuringiensis
2. B. popilae
2.
Jamur
1. Beaveria bassiana

3.

Virus

4.

Protozoa

2. Metharhizum anisopliae
3. Verticillium lecani
Baculoviruses (Nuclear Polyhedrosis
Viruses (NPV)
1. Nosema locustae
2. N. fumiferanae
Pengendali jamur

1.

Jamur

1. Trichoderma spp.
2. Gliocladium spp.
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3. Verticillium spp.
4. Bacillus subtilis
c. Pestisida berbahan dasar mineral anorganik yang terdapat pada kulit
bumi. Biasanya bahan mineral ini berbentuk kristal, tidak mudah menguap,
dan bersifat stabil secara kimia, seperti belerang dan kapur. Minyak bumi atau
minyak nabati dan sabun pun dapatdipakai untuk mengendalikan hama. Pada
pertanian organik, minyak dan sabun sangat lazim dipakai.
Di Indonesia pemakaian minyak untuk mengendalikan hama dan penyakit
tanaman oleh petani padi di Pulau Jawa mulai banyak diberitakan sejak
terjadinya krisis moneter. Minyak yang banyak dipakai adalah minyak solar.
Sifat minyak yang bersahabat dengan lingkungan tidak perlu disangsikan lagi.
Penyemprotan minyak relatif lebih aman bagi manusia, hewan ternak, dan
musuh alami yang menguntungkan. Daya racun minyak sangat rendah jika
dibandingkan dengan jenis pestisida sintetis dan beberapa pestisida botani.
Minyak didefinisikan sebagai cairan alami yang tidak larut dalam air, memiliki
kekentalan (viskositas), dan mudah terbakar. Beberapa jenis minyak dapat
dilarutkan dalam air dengan bahan pengemulsi, seperti sabun atau senyawa
alkali untuk disemprotkan pada tajuk tanaman. Minyak yang dipakai untuk
pengendalian hama dapat berasal dari tumbuhan, binatang, atau minyak bumi
seperti minyak tanah dan minyak diesel.
Label ramah lingkungan yang dilekatkan pada ketiga jenis pestisida alami
tersebut sebenarnya mengacu pada dua hal. Pertama, residu pestisida alami lebih
cepat terurai oleh komponen-komponen alam, sehingga tidak akan menyebabkan
pencemaran air dan tanah. Kedua, daya racun dari pestisida alami bersifat selektif
artinya pestisida alami hanya mematikan hama jenis tertentu dan relatif aman
bagi musuh alami, manusia, mamalia, dan ikan.
Meskipun disebut ramah lingkungan, tidak berarti pestisida alami memiliki
daya racun (toksisitas) yang rendah. Beberapa jenis pestisida botani seperti
nikotin (tembakau) memiliki daya racun yang lebih tinggi dibandingkan dengan
pestisida sintetis, terutama jika termakan. Dengan demikian, kaidah keselamatan
kerja pada saat aplikasi pestisida alami harus tetap diperhatikan.
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Pemberian nama pestisida perlu memperhatikan kebiasaan internasional,
misalnya nama umum selalu ditulis dengan huruf kecil, sedang nama dagang
ditulis dengan huruf besar, disamping itu perlu dilengkapi dengan nama kimia,
struktur formula dan formulasinya, misalnya:
Insektisida
Nama Umum
Nama Dagang
Nama Kimia

Struktur Formula

Formulasi

: buprofezin
: APPLAUD, NNI-750, APPLAUD MIPCIN
: 2-fert-bytylimino-3-isopropyl-5-pheny-3.45.6tetrahydro- 2H- 1.3.5-thiadiazin-4-One
:

: WP = Wettable Powder
DC = Dust Concentrate
GR = Granule
EC = Emulsifiable Concentrate
SC = Suspension Concentrate

Klasifikasi Insektisida :
1. Berdasarkan cara masuk (mode of entry) :
a. Insektisida yang masuk melalui lambung.
Insektisida yang masuk melalui makanan dan befungsi mengganggu alat
pencernaan. Hal ini terjadi secara efektif pada serangga hama yang
mulutnya bertipe penggigit dan pengunyah atau tipe mandibulate.
Contohnya : Copper, Arsenat, Nicotin, Parathion.
b. Insektisida yang masuk melalui kontak.
Insektisida yang masuk melalui kutikula, serangga mengalami kontak
langsung dengan bahan kimia.
Contohnya : Sodium arsenat.
5. Insektisida yang masuk melalui alat pernafasan.
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Insektisida yang masuk kedalam tubuh serangga melalui alat pernafasan
(spiraculum) ialah fumigan.
Contohnya : HCN, H2S.
2. Berdasarkan cara bekerjanya (mode of action) :
a. Peracun fisik.
Insektisida bekerja secara fisik, misalnya menyebabkan terjadinya dehidrasi,
yaitu keluarnya air dari dalam tubuh serangga.
Contohnya : Silica aerogel.
6. Peracun protoplasma.
Insektisida bekerja dengan mengendapkan protein dalam tubuh serangga.
Contohnya : Sodium arsenat.
7. Peracun pernafasan.
Insektisida bekerja dengan jalan menghambat ektifitas enzim pernafasan.
Contohnya : HCN, H2S
8. Berdasarkan struktur kimia.
a. Insektisida Organoklorin, terdiri atas karbon, klorin, hidrogen dan kadangkadang oksigen. Kadang-kadang juga disebut “Chloronated hydrocarbon”.
Golongan ini sama toksiknya terhadap serangga, mamalia, burung dan ikan
dan jarang dipakai pada tanaman pertanian karena menyebabkan polusi
terhadap lingkungan, terutama sifat persistensinya dalam tanah.
Contohnya : Thiodan.
b. Insektisida Organofosfat, insektisida ini selalu mengandung fosfor dan dapat
diidentifikasi oleh S = P atau O = P. kelompok ini lebih toksik terhadap
manusia dan vertebrata dan invertebrata melalui penghambatan kerja
enzim tertentu didalam sistem syaraf . enzim-enzim ini adalah kolinesterase.
Contohnya : Malathion.
c. Insektisida Karbamat. Karbamat adalah sekelompok senyawa yang baru dan
mempunyai daya kerja serupa dengan organofosfat, bertindak sebagai
racun syaraf melalui penghambatan enzim kolinesterase. Dua kualitas yang
membuat insektisida ini populer adalah toksisitas yang rendah terhadap
manusia dan merupakan spektrum yang luas untuk mengendalikan
serangga. Insektisida ini digunakan secara luas dalam budidaya pertanian.
Contohnya : Sevin
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Cara pemakaian insektisida (Insecticide application methods):
1. Penyemprotan (spraying): merupakan metode yang paling banyak digunakan.
Biasanya digunakan 100 – 200 liter enceran insektisida per ha. Paling banyak
adalah 1000 liter/ha, sedangkan paling kecil 1 liter/ha seperti ULV (Ultra Low
Volume Concentration= insektisida yang dilarutkan kedalam sedikit pelarut dan
tidak memerlukan pengenceran lagi).
2. Penggunaan langsung dalam bentuk dusts, yaitu racun yang tidak diencerkan,
misalnya langsung dicampurkan dengan benih (direct dust admixture).
3. Penaburan seperti halnya dalam penggunaan granule (G). Granule adalah
insektisida dalam bentuk butiran yang aplikasinya dapat secara langsung.
4. Pnuangan atau penyiraman, misalnya untuk membunuh sarang (koloni) semut,
rayap, serangga tanah dipersemaian.
5. Ijeksi batang: dengan insektisida sistemik bagi hama penggerek batang, daun
dan sebagainya.
6. Perendaman/pencelupan (dopping)perti untuk benih/biji, kayu.
7. Pnguapan (fumigasi) misalnya pada hama gudang atau hama kayu.
8. Penyampuran (admixture), misalnya insektisida dalam formulasi dust yang
diberi bahan perekat, dicampur dengan biji sehingga membentuk pelindung.
9. Pengabutan (fogging)
Penyampuran insektisida
Insektisida sebagai bahan racun aktif (active ingredient) dalam formulasi biasanya
dinyatakan dalam berat/volume atau berat/berat. Bahan-bahan lain yang
dicampurkan dalam insektisida yang telah diformulasikan dapat berupa:
1. Pelarut (solvent) adalah bahan cair pelarut misalnya alkohol, minyak tanah,
xylene dan air. Biasanya bahan pelarut ini telah diberi deodorat (bahan
penghilang bau tidak enak) baik yang berasal dari pelarut maupun dari bahan
aktif.
2. Pengencer (diulent) berbentuk padat / bubuk seperti kaolin, tanah liat, tepung
gaplek, tanah diatome, (diatomaeus earth).
3. Sinergis, sejenis bahan yang dapat meningkatkan daya racun walaupun bahan
ini sendiri mungkin tidak beracun, seperti sesami (berasal dari biji wijen) dan
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piperonil butoksida, bahan pembasah (wetting agent) dari jenis deterjen yang
kering.
4. Perekat (sticker), untuk merekatkan insektisida pada target.
5. Emulsifer, merupakan bahan deterjen yang akan memudahkan terjadinya
emulsi bila bahan minyak diencerkan dalam air.
Beberapa hal lain yang perlu diketahui dalam kaitan dengan aplikasi pestisida,
adalah:
 Dosage, yaitu banyaknya (volume) racun (bahan aktif), walaupun dalam
praktek yang dimaksud adalah product formulation yang diaplikasikan pada
satu satuan luas atau volume, misalnya 1 liter/ha luasan, 100 cc/m3 kayu dan
seterusnya.
 Dosis (dose) atau takaran adalah banyaknya racun (biasanya dinyatakan
dalam berat, mg) yang diperlukan untuk masuk dalam tubuh organisme dan
dapat mematikannya, misalnya dosis yang mematikan atau lethal dose (LD)
dinyatakan dalam mg/kg (mg bahan aktif/kg berat tubuh organisme).
 Konsentrasi, adalah perbandingan (persentase) antara bahan aktif dengan
bahan pengencer/pelarut/pembawa.
 Volume semprot, adalah banyaknya insektisida bersama-sama dengan bahan
pembawa

yang

diperlukan

untuk

luasan

tertentu.

Untuk

mengetahui

banyaknya volume semprot jika kadar bahan aktif, konsentrasi adukan jadi dan
volume formulasi telah diketahui, dibawah ini diberikan cara menghitungnya:
VF X KBJ
VS =
KAJ
Dimana :

VS
VF
KBA
KAJ

=
=
=
=

volume semprot
volume konsentrasi
kadar bahan aktif
konsentrasi adukan jadi
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XI. PETUNJUK UMUM TENTANG KEAMANAN
DALAM BEKERJA DENGAN PESTISIDA

A.

Memilih Pestisida
1. Dalam

memilih

formulasi

pestisida

yang

akan

digunakan

untuk

mengendalikan suatu jasad pengganggu tanaman, lebih dulu harus
diketahui dengan pasti jenis jasad pengganggu yang menyerang
tanaman. Karena suatu formulasi pestisida hanya efektif terhadap jenis
jasad pengganggu tertentu, maka formulasi pestisida yang dipilih harus
sesuai dengan jenis jasad penggenggu yang akan dikendalikan.
2. Sebelum membeli pestisida bacalah lebih dulu label pada wadah atau
pembungkus

pestisida,

terutama

keterangan

mengenai

jenis-jenis

pengganggu yang dapat dikendalikan, cara menggunakan, dan bahaya
yang dapat ditimbulkan oleh pestisida itu. Belilah formulasi pestisida yang
berdasarkan keterangan pada label efektif terhadap jasad pengganggu
tanaman yang akan dikendalikan, dapat digunakan dengan alat yang
tersedia, dan aman untuk keadaan di tempat pestisida itu akan
digunakan.
3. Belilah hanya pestisida yang telah terdaftar dan diizinkan oleh pemerintah
(Departemen Pertanian) untuk digunakan, dikemas dalam wadah atau
pembungkus asli, dan dengan label resmi yang memuat keterangan
lengkap mengenai pestisida itu. Pada label pestisida yang terdaftar
senantiasa tercantum nomor pendaftaran,

nama dan alamat lengkap

pemegang pendaftaran/produsen pestisida yang bersangkutan. Jangan
membeli pestisida yang tidak terdaftar, karena pestisida yang demikian
belum teruji oleh lembaga yang berwenang sehingga manfaatnya
maupun bahayanya belum diketahui dengan pasti. Pestisida yang tidak
dikemas dalam wadah asli dan / atau yang pada wadahnya tidak terdapat
label resmi yang asli, tidak terjamin mutunya karena mungkin sekali
pestisida tersebut palsu yang sama sekali tidak efektif untuk digunakan
dan bahkan mungkin dapat merusak tanaman atau menimbulkan bahaya
lainnya.
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B.

Menyimpan Pestisida
1. Simpanlah pestisida dalam wadah atau pembungkus asli yang tertutup
rapat dan tidak bocor atau rusak, dengan label asli yang berisi
keterangan lengkap dan jelas. Jangan menyimpan pestisida dalam botol
atau wadah lain dan tanpa label. Pestisida yang demikian dapat dikira
minuman atau bahan makanan.
2. Simpanlah pestisida dalam lemari atau peti khusus yang dapat dikunci,
atau dalam ruangan khusus yang juga dapat dikunci, sehingga tidak
dapat terjangkau oleh anak-anak, hewan peliharaan atau ternak serta
jauh dari makanan, minuman, atau sumber api.
3. Simpanlah pestisida di tempat yang mempunyai ventilasi yang baik, tidak
terkena langsung sinar matahari dan tidak terkena air pada waktu hujan.
Selama dalam penyimpanan, usahakan wadah pestisida senantiasa
tertutup rapat sebab uap air, zat asam dam udara, suhu yang relatif
tinggi, sinar matahari dan air dapat merusak pestisida sehingga menjadi
kurang atau tidak efektif lagi.
4. Sediakan air dan bahan pembersih (sabun atau deterjen dan lain-lain),
bahan penyerap pestisida (pasir, kapur, serbuk gergaji atau tanah), sapu,
sekp dan wadah untuk tempat membuang pestisida yang tumpah. Lebih
baik lagi apabila pemadam api yang sering diperiksa agar selalu dalam
keadaan baik.
5. Periksalah secara teratur pestisida yang disimpan untuk mengetahui ada
tidaknya wadah pestisida yang bocor atau pestisida yang rusak.
6. Siapkanlah wadah kosong dari berbagai jenis dan ukuran untuk
digunakan mewadahkan pestisida apabila terjadi kebocoran.

C.

Menggunakan Pestisida
1. Gunakan

pestisida

hanya

apabila

keadaan

memang

benar-benar

memerlukan.
2. Sebelum mulai bekerja menggunakan pestisida, harus lebih dahulu
makan dan minum secukupnya
3.

Bacalah label pestisida dengan cermat dan ikutilah semua petunjuk yang
tercantum pada label tersebut.
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4.

Anak-anak, wanita hamil dan yang kesehatannya kurang baik, tidak
diperbolehkan bekerja atau dipekerjakan untuk menggunakan pestisida.

5.

Apabila ada luka pada kulit, tutuplah luka tersebut dengan baik sebelum
bekerja dengan pestisida. Usahakan bagian luka yang sudah ditutup
tersebut tidak bersentuhan dengan pestisida karena pestisida lebih
mudah terserap ke dalam tubuh melalui kulit yang terluka.

6.

Pekerja yang bekerja dengan pestisida harus memakai pakaian pelindung
khusus yang berlengan dan berkaki panjang. Sarung tangan harus
dipakai pada waktu mengencerkan atau mencampur pestisida yang
masih pekat. Sedapat mungkin pakailah sepatu bot, topi dan pelindung
muka (kacamata, penutup hidung dan mulut) pada waktu menggunakan
pestisida.

7. Bekerja dengan pestisida yang belum diencerkan (pekat) harus hati-hati.
8. Pada waktu bekerja, jangan makan, minum atau merokok.
9. Bukalah tutup wadah pestisida dengan hati-hati, sehingga pestisida tidak
memercik atau tumpah, kemudian tutup kembali dengan betul dan rapat.
Pestisida dalam wdah kantong akan lebih aman apabila membukanya
dengan pisau atau gunting daripada merobek.
10. Jangan mencium pestisida. Hindarkan pestisida terhirup melalui
pernafasan atau terkena kulit, mata, mulut atau pakaian.
11.

Lakukanlah penakaran, pengenceran atau pencampuran pestisida di
tempat terbuka atau dalam ruangan yang mempunyai ventilasi baik.

12.

Untuk

menakar,

mencampur,

mengencerkan,

mengaduk

dan

menggunakan alat-alat tersebut harus selalu dalam keadaan bersih.
Bersihkan dengan air yang banyak dan buanglah air untuk mencuci
tersebut di tempat khusus yang aman. Jangan menggunakan alat-alat itu
untuk keperluan lain, lebih-lebih untuk keperluan yang berhubungan
dengan bahan makanan dan minuman.
13. Apabila diperlukan air pengenceran, pakailah air bersih.
14. Periksalah alat penyemprot dan usahakan selalu dalam keadaan baik,
bersih dan tidak bocor.
15. Campurlah

pestisida

sesuai

takaran

yang

dianjurkan.

Jangan

menggunakan pestisida dengan takran yang berlebihan atau kurang dari
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yang dianjurkan. Aduk campuran tersebut sampai rata dengan hati-hati
agar tidak tumpah atau memercik.
16. Jangan mencampur dua atau lebih pestisida sekaligus apabila hal
tersebut tidak dianjurkan atau tidak tertulis pada label masing-masing
pestisida itu.
17.

Masukanlah campuran tersebut ke dalam tangki atau alat penyemprot
dengan hati-hati dan jaga jangan sampai tumpah. Jangan meniup nozzle
atau lubang semprot serta selang alat penyemprot yang tersumbat,
untuk mengatasi nozzle atau selang yang tersumbat, gunakanlah lidi
atau alat lain.

18. Untuk menghindarkan bahaya keracunan pestisida pada tanaman,
hendaknya alat-alat yang digunakan untuk herbisida tidak digunakan
untuk pestisida lain.
19. Usahakan tidak bekerja sendiri, terutama dalam bekerja dengan
pestisida yang relatif sangat beracun.
20. Jika menggunakan pestisida mutlak diperlukan pada malam hari,
usahakanlah penerangan yang memadai.
21. Anak-anak dan hewan piaraan tidak diperbolehkan mendekati atau
berada di tempat pencampuran atau penggunaan pestisida.
22. Jangan menyemprot atau menebarkan pestisida pada waktu akan turun
hujan, cuaca panas, angin bertiup kencang dan arah semprotan atau
sebaran berlawanan dengan arah angin.
23. Hindarkan semprotan terbawa angin ke tempat lain supaya tidak
mengenai tempat tinggal penduduk, tanaman di tempat lain, sungai
kolam, danau atau makanan ternak.
24. Perhatikan waktu terakhir penggunaan pestisida seperti yang tercantum
dalam label dari masing-masing pestisida itu.
25. Apabila pada waktu bekerja, pestisida mengenai pakaian, kulit, mata
atau bagian tubuh yang lain, bersihkanlah segera. Cucilah kulit yang
terkena pestisida dengan air dan bahan pembersih (sabun, deterjen dan
lain-lain). Apabila pestisida mengenai mata, cucilah mata yang terkena
dengan air bersih selama 15 menit.
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26. Jika merasa kurang enak badan, berhentilah bekerja dengan segera dan
baca petunjuk dalam label tentang pertolongan pertama dan segera
hubungi dokter dengan memberitahukan pestisida apa yang digunakan.
27. Bersihkan selalu muka dan tangan dengan air dan bahan pembersih
sebelum berisitirahat untuk makan, minum atau merokok.
28. Setelah selesai bekerja dengan pestisida, mandilah segera dengan
sabun.
29. Usahakan air bekas mencuci alat-alat penyemprot dan alat lainnya tidak
mencemari sungai, saluran air, kolam ikan, sumur dan sumber air lainnya
tetapi buanglah di tempat yang aman.
30. Wadah bekas yang sudah kosong jangan dipakai untuk menyimpan
makanan atau minuman, akan tetapi musnahkanlah dengan merusak,
membakar atau menguburkannya di tempat yang aman. Tanamlah
wadah bekas tersebut sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di
tempat yang jauh dari sumber air, tempat tinggal penduduk maupun
tempat umum lainnya serta berikan tanda.
31. Pasanglah tanda peringatan di tempat yang baru diperlakukan dengan
pestisida agar orang tidak memasuki tempat itu dan ternak tidak dibawa
atau dibiarkan masuk ke tempat tersebut.
32. Apabila pestisida digunakan dengan cara pengumpanan tempatkanlah
campuran umpan dan pestisida tersebut dalam wadah yang aman,
dipasang di tempat yang aman serta kumpulkan kembali umpan pada
saat tidak diperlukan agar anak-anak atau hewan tidak memakannya.
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