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Ringkasan

Serangga merupakan golongan binatang yang dominan 
di muka bumi ini dan telah hidup di bumi ini kira-kira 350 
juta tahun yang lalu. Selama kurun waktu tersebut, serangga 
telah mengalami perubahan evolusi dalam beberapa hal 
dan menyesuaikan kehidupan pada hampir setiap tipe 
habitat. Serangga merupakan organisme kosmopolitan dan 
keberadaannya selalu ada di semua relung di bumi ini. 
Kelimpahan dan keanekaragamannya kurang lebih mencapai 
50% dari kelimpahan dan keanekaragaman organisme di muka 
bumi. Serangga mempunyai peranan yang sangat beragam. 
Peranan serangga ini lebih banyak ditentukan oleh manusia 
dalam pembagiannya (antropocentris). 

Serangga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia 
dan keseimbangan ekosistem. Keberadaan serangga dalam 
suatu ekosistem saling terhubung dalam siklus rantai makanan 
dan berperan dalam keberlangsungan fungsi ekologi hutan. 
Serangga memiliki hubungan keterikatan rantai makanan 
terhadap individu pohon yang berada di hutan. Sebagai bagian 
dari ekosistem hutan, serangga memiliki peran penting dalam 
menjaga keseimbangan ekosistem hutan melalui perannya 
sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Serangga 
parasitoid dan predator merupakan serangga yang memiliki 
peranan penting dalam pengendalian hama secara biologis 
yang aman bagi lingkungan. Segala organisme yang mati 
akan diurai kembali oleh dekomposer menjadi nutrisi yang 
bermanfaat bagi makhluk hidup. Aktivitas penyerbukan 
tanaman dan industri sutera memberikan pendapatan yang 
mencengangkan. 

Serangga merupakan organisme yang baik untuk digunakan 
sebagai indeks perubahan lingkungan. Hampir setiap perubahan 
lingkungan yang berkepanjangan akan membawa perubahan 
dalam komunitas organisme yang menempati lingkungan itu. 
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Potensi serangga dalam penerapan indikator untuk memantau 
perubahan kualitas lingkungan sangat luas (tidak terbatas). 
Serangga dapat berfungsi sebagai indeks perubahan parameter 
tertentu.  

Entomologi hutan merupakan suatu ilmu yang mempelajari 
tentang serangga di hutan, bagaimana peranan serangga 
di dalam ekosistem hutan, bagaimana ciri-ciri serangga, 
perilakunya, perkembangan hidupnya, daya reproduksinya, 
klasifikasinya, dan bagaimana kerusakan yang disebabkan oleh 
serangga pada pohon dan semak, serta bagaimana interaksi 
serangga dengan tanaman, hewan, dan lingkungan fisiknya. 
Entomologi hutan melibatkan pertimbangan peran serangga 
dalam ekosistem hutan. 

Istilah hama sepenuhnya bersifat antroposentris dan subjektif. 
Hama merupakan label yang diberikan kepada organisme 
yang aktivitas ekologisnya menyebabkan kerugian bagi 
manusia. Tanaman merupakan komunitas tanaman inang 
yang dimanfaatkan sebagai habitat dan sumber pakan 
serangga-serangga herbivora. Hanya dikarenakan manusia 
menanam tanaman tersebut untuk keperluan sendiri, sehingga 
memberikan label hama kepada herbivora yang memakan 
tanaman. Keberadaan serangga-serangga tersebut pada 
ribuan tahun yang lalu telah diabadikan di dalam Al-Qur’an, 
diantaranya nyamuk (QS. Al-Baqarah (2): 26), lebah (QS. 
An-Nahl (16): 68–69), kisah semut pada masa Nabi Sulaiman 
AS (QS. An-Naml (27): 18), dan kisah munculnya serangan 
belalang dan kutu pada masa Nabi Musa AS (QS. Al-A’raf (7): 
133).

Pada tahun 1980-an, Pemerintah memprakarsai program Hutan 
Tanaman Industri (HTI) untuk memenuhi kebutuhan bahan 
baku industri berbasis hutan. Perubahan hutan alam menjadi 
hutan tanaman ternyata juga berdampak pada hilangnya 
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keanekaragaman hayati dan memunculkan permasalahan 
hama. Permasalahan hama di Hutan tanaman memiliki 
dampak yang lebih besar jika dibandingkan dengan hutan 
alam. Adanya inang yang melimpah akibat dari penanaman 
jenis monokultur menyebabkan hama memiliki sumber 
makanan yang melimpah. Sudah banyak kasus serangan 
hama di beberapa hutan yang dikelola secara monokultur. 
Serangan Hyblaea puera yang menyebabkan kerusakan 
serius pada tegakan jati di Jawa. Neotermes tectonae yang 
menyerang batang dan cabang jati sehingga menyebabkan 
kerugian ekonomi. Tegakan Mahoni yang sangat menderita 
akibat serangan penggerek pucuk Hypsipyla robusta dan juga 
Xystrocera festiva serangga penggerek batang sengon yang 
mampu menyebabkan kematian pada tegakan sengon. Lebih 
dari 24 jenis pohon di hutan telah terserang oleh serangga 
hama, akan tetapi pada kesempatan ini disampaikan beberapa 
jenis serangga hama yang menyerang tegakan pohon yang 
ditanam secara monokultur yang menjadi fokus penelitian 
sejak tahun 1995 hingga sekarang, yaitu jenis-jenis hama 
perusak daun (leaf feeding), serangga pengisap cairan pohon 
(sap feeding), serangga penggerek batang (pinhole and stem 
borers), dan serangga perusak akar tanaman (root-feeding).

Serangan hama sampai dengan saat ini tetap menjadi masalah 
krusial dalam setiap pengusahaan hutan. Masalah hama 
tanaman bukannya dibuat oleh alam, tetapi lebih berorientasi 
pada kepentingan manusia sendiri, sehingga pengembangan 
ilmu pengetahuan tentang aspek pengendalian hama masih terus 
dikembangkan. Salah satu penelitian yang sedang dilakukan 
bersama kolega dan mahasiswa di Departemen Silvikultur 
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan adalah bagaimana 
mendapatkan tanaman sengon unggul yang resisten terhadap 
serangan penggerek batang. 
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Ada tiga mekanisme resistensi tanaman terhadap serangan 
hama yaitu antixenosis (ketidaksukaan), toleran, dan antibiosis. 
Mekanisme antibiosis sampai saat ini merupakan mekanisme 
resistensi tanaman yang paling penting dan mulai diteliti untuk 
mendapatkan varietas tanaman baru yang tahan (resisten) 
terhadap hama. Penelitian yang masih dilakukan sampai saat 
ini adalah tentang seleksi spesies tanaman sengon yang resisten 
terhadap boktor dan penyakit karat puru. Tanaman sengon yang 
resisten memiliki nilai rata-rata pertumbuhan awal tanaman 
yang lebih tinggi daripada tanaman sengon yang rentan. Hasil 
peneltian ini memberikan harapan baru bahwa penggunaan 
spesies tanaman yang resisten terhadap serangan hama dapat 
terus kita kembangkan pada jenis tanaman-tanaman yang lain. 
Harapan kami ke depan, dengan adanya pengelolaan hama 
secara terpadu dapat menjaga keseimbangan ekosistem hutan 
dengan terus menjaga keseimbangan serangga, baik yang 
berperan sebagai serangga fitofag (hama), maupun serangga-
serangga bermanfaat lain di dalam suatu habitat/ekosistem.
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1. Hutan: “Rumah Besar” Bagi Serangga

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan 
laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) 
sesudah (kering)-nya, niscaya tidak akan habis-habisnya 
(dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana.” (QS. Luqman: 27)

Firman Allah di atas menunjukkan betapa luasnya Ilmu 
Allah. Ilmu Allah mencakup apa yang ada di langit dan 
di bumi. Sebagaimana Allah menyeru hamba-Nya untuk 
senantiasa membaca dengan menyebut nama Allah “Bacalah 
dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan” 
(QS. Al-Alaq: 1). Kita semua menyadari bahwa membaca 
merupakan kunci utama masuknya ilmu pengetahuan. Dari 
membaca membuat kita merenung dan memikirkan tentang 
apa yang Allah ciptakan di bumi ini. Sehingga menumbuhkan 
ide dan gagasan tentang ciptaan Allah untuk bisa kita  
teliti. Membaca merupakan kunci terlaksananya sebuah 
penelitian.

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. 
Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamikah yang 
menumbuhkannya?” (QS. Al-Waqi’ah: 63–64)

Firman Allah SWT di atas memberikan makna kepada seluruh 
umat manusia bahwa Allah mendorong manusia untuk 
memperhatikan apa yang mereka tanam. Termasuk segala usaha 
yang sudah manusia lakukan untuk menumbuhkan tanaman 
yang mereka tanam, seperti pengolahan tanah sampai masa 
tumbuh benih, memelihara tanaman dari serangan hama dan 
penyakit, sehingga menghasilkan tegakan hutan yang terdiri 
dari tanaman-tanaman yang terpelihara dari serangan hama 
dan penyakit. Ketika kita memperhatikan dengan seksama 
kandungan ayat di atas, akan membuat kita terdorong untuk 
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terus meneliti, menggali hal-hal yang belum banyak manusia 
ketahui. Berawal dari penelitian-penelitian sederhana sehingga 
mampu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.

Serangga merupakan golongan binatang yang dominan 
di muka bumi ini dan telah hidup di bumi ini kira-kira 350 
juta tahun yang lalu. Selama kurun waktu tersebut, serangga 
telah mengalami perubahan evolusi dalam beberapa hal dan 
menyesuaikan kehidupan pada hampir setiap tipe habitat 
(Borror et al. 1996). Serangga merupakan organisme 
kosmopolitan dan keberadaannya selalu ada di semua relung 
di bumi ini. Kelimpahan dan keanekaragamannya kurang 
lebih mencapai 50% dari kelimpahan dan keanekaragaman 
organisme di muka bumi (Speight et al. 2008). Serangga 
mempunyai peranan yang sangat beragam. Peranan serangga 
ini lebih banyak ditentukan oleh manusia dalam pembagiannya 
(antropocentris). Sebagian besar serangga di hutan, dalam 
konteks hubungannya dengan manusia dapat dimanfaatkan 
dalam kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Beberapa serangga memiliki peran yang berbeda-
beda di hutan: ada serangga yang berperan sebagai polinator, 
yaitu serangga yang aktivitasnya menyerbuki tanaman; ada 
serangga yang menyediakan makanan untuk hewan dan produk 
lain untuk konsumsi manusia; ada serangga yang berfungsi 
sebagai agen pengendali hayati hama lain; ada serangga yang 
berperan dalam memperkaya tanah; dan ada juga serangga 
yang berperan sebagai fitofag (pemakan tanaman) (Coulson 
dan Witter 1984).

Serangga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia 
dan keseimbangan ekosistem hutan. Di dalam suatu ekosistem 
hutan, terdapat variasi stratifikasi tajuk. Terdapat hubungan 
yang jelas antara jumlah jenis dan susunan strata pohon dengan 
keanekaragaman serangga yang terkait dengannya. Secara 
umum, semakin besar keragaman dalam arsitektur tanaman, 
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semakin besar keragaman serangga di dalamnya. Apabila 
kita lihat dari aspek ekosistem, segudang peran serangga 
yang sangat penting dalam jejaring makanan mempengaruhi 
berjalannya fungsi suatu ekosistem. Keberadaan serangga 
dalam suatu ekosistem saling terhubung dalam siklus rantai 
makanan dan berperan dalam keberlangsungan fungsi ekologi 
hutan. Serangga memiliki hubungan keterikatan rantai 
makanan terhadap individu pohon yang berada di hutan. 
Sebagai bagian dari ekosistem hutan, serangga memiliki 
peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem 
hutan melalui perannya sebagai produsen, konsumen, dan 
dekomposer. Aliran energi merupakan rangkaian urutan 
berpindahnya energi dari satu tingkatan trofik ke tingkat trofik 
di atasnya (Price 1997). Di dalam rantai makanan, energi dari 
sinar matahari berpindah ke tanaman (produsen), kemudian 
tanaman dimakan oleh serangga fitofag (konsumen tingkat 
ke-1), serangga fitofag dimangsa oleh serangga predator atau 
diparasit oleh serangga parasitoid primer (konsumen tingkat 
ke-2), lalu serangga predator dapat dimangsa oleh predator 
yang lebih besar lagi atau serangga parasitoid primer diparasit 
oleh serangga parasitoid sekunder (konsumen tingkat ke-3) 
dan seterusnya, dan akhirnya diuraikan oleh pengurai atau 
dekomposer (Herlinda et al. 2021). Hasil dari penguraian ini 
akan meresap ke tanah dan diserap oleh tanaman untuk diolah 
menjadi nutrisi. 

Selama perjalanan penelitian yang saya lakukan di 
Laboratorium Entomologi Hutan, Departemen Silvikultur, 
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, banyak pelajaran yang 
bisa saya dapatkan melalui penelitian-penelitian berbagai 
serangga yang memberikan manfaat terhadap ekosistem hutan 
dan juga manusia. Tidak hanya jenis serangga hama yang 
menyerang tegakan pohon yang ditanam secara monokultur 
yang menjadi fokus penelitian saya sejak saya mengabdi, 
berbagai jenis serangga bermanfaat juga saya teliti hingga 
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saat ini. Di antaranya ada lebah madu, ulat sutera, kutu lak, 
serangga parasitoid, dekomposer, serangga penyerbuk, dan 
juga keanekaragaman serangga sebagai indikator ekosistem.

2. Peran Penting Serangga Hutan

2.1. Serangga Bernilai Ekonomi 
Lebah merupakan kelompok serangga sosial yang semua 
kesatuan kehidupannya dikenal dengan istilah koloni. Setiap 
koloni lebah terdiri dari seekor ratu, beribu-ribu lebah 
pekerja dan beberapa sampai ribuan ekor lebah jantan, tetapi 
pada suatu musim sering terdapat koloni tanpa lebah jantan. 
Masing-masing anggota koloni yaitu kasta mempunyai 
tugas sendiri-sendiri dan dapat dibedakan dari ukuran dan 
bentuk tubuhnya (Haneda 1996). Terdapat lebih dari 20.000 
jenis lebah yang ada di dunia, akan tetapi hanya empat jenis 
yang dikenal sebagai lebah madu, yaitu Apis dorsata, Apis 
mallifera, Apis florea, dan Apis indica (Sulistyorini 2006). 
Madu dan lebah sudah sejak lama dikenal secara luas oleh 
masyarakat. Lebah melakukan aktivitasnya pada pagi hingga 
sore hari. Aktivitas terbang lebah kelulut terbanyak terjadi 
pada pukul 09.00 WIB yaitu lebah mulai keluar meninggalkan 
sarang dan masuk kembali ke sarang pada pukul 11.00 WIB. 
Aktivitas keluar dan masuk sarang yang dilakukan oleh lebah 
kelulut dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Aktivitas keluar 
dan masuk sarang yang dilakukan oleh lebah kelulut juga 
berhubungan dengan pencarian pakan berupa polen dan nektar 
yang berasal dari bunga. Selain itu, lebah kelulut juga mencari 
resin dari tumbuhan sebagai bahan pembuatan sarang (Haneda 
et al. 2022).

Ulat sutera (Bombyx mori L.) merupakan salah satu jenis 
serangga yang dapat dibudidayakan dan dijadikan prospek 
usaha bagi masyarakat pedesaan yang turut berperan dalam 
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menunjang pembangunan nasional (Setiadi et al. 2011). 
Sebagaimana kita ketahui, produksi benang sutera Indonesia 
masih belum bisa mencukupi kebutuhan pasar, sehingga 
upaya peningkatan jumlah kokon dan benang sutera perlu 
dilakukan. Kokon dan benang sutera berasal dari proses 
pemeliharan ulat sutera, keberhasilannya sangat dipengaruhi 
oleh ketersediaan pakan ulat sutera yaitu daun murbei. Salah 
satu kendala yang dihadapi para petani sutera pada umumnya 
adalah produktivitas kebun murbei yang relatif masih rendah 
(Setiadi et al. 2011). Tanaman murbei sebagai pakan satu-
satunya ulat sutera merupakan salah satu faktor penting 
dalam usaha persuteraan. Kualitas dan kuantitas pakan ulat 
sutera berpengaruh terhadap produksi dan kualitas kokon 
yang dihasilkan (Pudjiono et al. 2016). Setiadi et al. (2011) 
telah melakukan penelitian terkait pengaruh penggunaan 
pupuk organik terhadap peningkatan produktivitas daun 
murbei. Hasilnya menunjukkan bahwa pemupukan dengan 
menggunakan pupuk organik cair memberikan respons terbaik 
terhadap peubah tinggi tanaman, bobot daun, panjang cabang, 
jumlah daun, dan jumlah cabang dibandingkan jenis pupuk 
kandang dan pupuk kompos. Lebih lanjut dikatakan bahwa 
aplikasi pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair  
memberikan keuntungan tertinggi dari pendapatan normal 
petani sutera.

Lak merupakan salah satu komoditi hasil hutan nonkayu 
yang sangat potensial sebagai salah satu devisa negara. Lak 
termasuk kelompok resin yang dihasilkan dari sekresi serangga 
dari spesies Laccifer lacca Kerr yang hidup pada tanaman 
inangnya. Di Indonesia, tanaman kesambi merupakan tanaman 
yang diprioritaskan untuk tanaman inang budi daya kutu lak. 
Dahulu, pemanfaatan lak hanya sebatas sebagai bahan pelitur, 
bahan segel pengaman surat berharga, pita kaset, dan bahan 
isolasi. Akan tetapi saat ini, lak memiliki kegunaan yang 
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lebih luas, di antaranya sebagai bahan kosmetik, zat aditif 
makanan, bahan semi konduktor, dan sebagai bahan kulit 
kapsul obat (Taskirawati et al. 2008). Menurut Suryanto et al. 
2018, pengusahaan lak di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, 
hanya berkembang di daerah Banyukerto yaitu di Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (KPH) Probolinggo, Perum Perhutani 
Unit II Jawa Timur sejak tahun 1963.

Harga komoditi lak di pasaran pada tahun 2019 adalah  
Rp10.000,00 per kg. Sementara pada tahun 2005–2006 harga 
komoditi lak mencapai nilai Rp60.000,00 per kg-nya (Kadha 
et al. 2019). Permasalahan yang ada saat ini adalah industri 
yang menggunakan bahan baku lak semakin berkembang, 
sementara produksi lak dalam negeri semakin menurun, 
sehingga menyebabkan kekurangan pasokan bahan baku. Salah 
satu penyebab rendahnya produksi lak di Indonesia adalah 
kondisi tanaman inang kesambi yang kurang baik dengan 
gejala pertumbuhan yang merana, daun menguning, dan 
rontok. Gejala tersebut dikarenakan kurangnya cairan floem 
pada pohon kesambi, sehingga menyebabkan pertumbuhan 
yang merana. Kurangnya cairan floem pada pohon kesambi 
adalah akibat pemanfaatan cairan floem yang dilakukan oleh 
kutu lak.  Kandungan gula yang terdapat pada cairan floem 
kesambi dimanfaatkan oleh kutu lak sebagai makanan. Hal 
ini mendorong Suryanto et al. (2018) untuk mengembangkan 
makanan sintetik bagi kutu lak, yaitu berupa injeksi molase 
yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan vitalitas 
tanaman inang serta meningkatkan produksi lak. Molase adalah 
tetes tebu yang merupakan produk sampingan dari industri 
pengolahan tebu menjadi sukrosa yang terdiri atas karbohidrat 
yang dapat difermentasi (sukrosa, glukosa, dan fruktosa) dan 
beberapa bahan gula non organik (Valli et al. 2012). Usaha 
peningkatan produksi lak juga diteliti oleh Haneda et al. (2020), 
yaitu dengan melihat pengaruh pemupukan terhadap panjang 
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cabang kesambi dan produktivitas lak. Rata-rata produktivitas 
lak paling tinggi adalah pada perlakuan pupuk dengan dosis 
kompos 10 kg + TSP 100 g + KCl 100 g + Urea 100 g. 

Serangan parasitoid dan predator pada budi daya kutu lak 
juga menjadi persoalan yang cukup penting karena dapat 
berdampak langsung pada penurunan produktivitas lak. Dalam 
rangka mengantisipasi serangan predator dan parasitoid bagi 
kutu lak, Suheri dan Haneda (2019) melakukan identifikasi 
keanekaragaman parasitoid dan predator kutu lak di lapangan. 
Tingkat parasitisasi di lapangan diketahui sudah mencapai 
93–96%. Tingginya fenomena parasitisasi dipengaruhi oleh 
lingkungan di sekitar kegiatan budi daya. Aktivitas budi 
daya kutu lak masih belum diselaraskan dengan kegiatan 
pemeliharaan dan penciptaan sirkulasi udara yang baik di areal 
gudang. Kegiatan pemeliharaan dan pencegahan serangan 
prasitoid harus dilakukan secara intensif untuk mendapatkan 
hasil yang optimal.

2.2. Serangga Bernilai Ekologis
Tanah sebagai komponen abiotik dalam suatu ekosistem 
merupakan sumber daya alam yang sangat mempengaruhi 
kehidupan. Bahkan secara khusus tanah merupakan habitat 
bagi biota tanah yang aktivitas hidupnya dilakukan di dalam 
tanah. Keberadaaan biota tanah seperti fauna tanah sangat 
penting bagi keseimbangan ekosistem tanah. Serangga tanah 
merupakan salah satu fauna tanah yang mampu merombak 
dan menguraikan bahan organik. Hal ini membuktikan bahwa 
keberadaan serangga tanah memiliki peranan besar dalam 
melakukan penguraian materi tumbuhan dan binatang yang 
telah mati sehingga dapat menyuburkan tanah. Di dalam ayat 
suci Al-Qur’an Allah telah berfirman “Dan tanah yang baik, 
tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; 
dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya 
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tubuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda 
kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS. 
Al- A’raaf ayat 58).

Dari firman Allah di atas, kita dapat mengambil hikmah 
bahwasannya kesuburan tanah sangat penting untuk 
menjadikan tanah menjadi baik sehingga tanaman-tanaman 
yang ditanam di atasnya dapat tumbuh dengan subur atas izin 
Allah. Kesuburan tanah sangat dipengaruhi oleh aktivitas 
fauna tanah yang memanfaatkan bahan organik yang terdapat 
di dalam tanah kemudian dirombak dan diuraikan sehingga 
menghasilkan energi. Fauna tanah baik makrofauna maupun 
mesofauna hingga mikrofauna sangat berperan penting 
terhadap perbaikan sifat-sifat tanah, baik sifat fisik, kimia 
maupun biologi, sehingga dapat meningkatkan kesuburan 
tanah.

Komponen fauna tanah merupakan penghuni lingkungan tanah 
yang memberikan sumbangan terhadap proses aliran energi 
suatu ekosistem. Hal ini dikarenakan kelompok fauna tanah 
dapat melakukan penghancuran terhadap materi tumbuhan dan 
binatang yang telah mati menjadi bahan organik dan anorganik 
yang lebih sederhana dan dikenal sebagai proses dekomposisi 
(Wallwork 1976). Segala organisme yang mati akan diurai 
kembali oleh dekomposer menjadi nutrisi yang bermanfaat 
bagi makhluk hidup. Terdapat beberapa serangga tanah 
yang berperan sebagai dekomposer, beberapa di antaranya 
adalah serangga ordo hymenoptera, orthoptera, dermaphtera, 
coleoptera, dan isoptera. Dekomposer akan menghancurkan 
organisme secara organik dengan hasil berupa energi, materi 
anorganik, dan bahan organik lain yang lebih sederhana. Oleh 
karena itu, kekayaan fauna tanah sebagai dekomposer perlu 
dijaga dengan baik demi keseimbangan ekosistem (Haneda 
dan Sirait 2012).
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Ordo Collembola merupakan fauna tanah yang menempati 
posisi tertinggi di lahan kelapa sawit (Haneda dan Sirait 2012). 
Adanya Collembola pada suatu lahan dapat dijadikan sebagai 
indikator terhadap dampak penggunaan herbisida. Pada tanah 
yang tercemar oleh herbisida terlihat jumlah Collembola 
yang ada jauh lebih sedikit dibandingkan pada lahan yang 
tidak tercemar (Suhardjono 1997). Ordo Collembola juga 
merupakan salah satu serangga tanah yang mendominasi lahan 
karet bersama-sama dengan Ordo Acari menurut penelitian 
Haneda dan Asti (2014). Collembola atau serangga ekor pegas 
berukuran kecil (0.25–6 mm), memiliki kebiasaan hidup pada 
tempat-tempat yang tersembunyi dan kebanyakan hidup di 
dalam tanah, reruntuhan daun, di bawah kulit kayu, dan daun 
yang membusuk (Haneda dan Asti 2014).

Serangga memiliki berbagai peran di alam, salah satunya 
adalah sebagai penyerbuk. Serangga merupakan salah 
satu agen penyerbuk biotik yang memiliki berbagai 
mekanisme untuk melangsungkan penyerbukan, dan 
serangga penyerbuk suatu jenis tumbuhan tidak dapat 
digantikan dengan agen penyerbuk lainnya (Ramadhani et 
al. 2022). Serangga penyerbuk merupakan serangga yang 
memberikan layanan jasa ekosistem yang sangat penting 
bagi keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Dari perspektif 
ekologi tumbuhan, serangga penyerbuk memiliki peran 
yang sangat besar dalam  menjaga keberadaan suatu spesies 
tumbuhan melalui proses penyerbukan serta mempertahankan 
keanekaragaman genetik tumbuhan pada suatu populasi.  
Apabila ditinjau dari perspektif kehidupan manusia dan 
hewan, serangga penyerbuk memiliki peran dalam proses 
terbentuknya buah dan biji yang menjadi sumber pakan bagi 
manusia dan hewan (Widhiono et al. 2016). Saat ini lebih 
dari 35% tanaman buah di dunia penyerbukannya bergantung 
pada serangga (Klein et al. 2006). Beberapa serangga 
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yang merupakan serangga penyerbuk adalah serangga dari 
ordo Hymenoptera, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, dan 
Thysanoptera (Anggunira et al. 2019).

Penelitian serangga penyerbuk pada habitat hutan telah 
dilakukan sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, di 
antaranya pada hutan alam, hutan tanaman (pinus, agathis, 
dan jati), serta hutan rakyat (Widhiono et al. 2016). Beberapa 
serangga penyerbuk diketahui merupakan serangga penyerbuk 
spesialis, serangga penyerbuk tersebut hanya menyerbuki 
satu jenis pohon tertentu. Menurut Anggunira et al. (2019), 
kelompok serangga ini dapat membawa atau mengumpulkan 
serbuk sari dan memiliki daya adaptasi yang berbeda, sehingga 
hanya spesies tertentu yang mampu melakukan penyerbukan 
pada suatu tanaman tertentu. Anggunira et al. (2019) melalui 
penelitiannya tentang serangga penyerbuk spesialis pada 
bunga Raflessia zollingeriana Koord. menemukan bahwa 
serangga dari ordo Dipetra, famili Calliphoridae, genus Lucilia 
merupakan serangga yang berperan dalam penyerbukan 
Raflessia zollingeriana Koord. Serangga penyerbuk Lucilia 
dan Krisomia merupakan serangga penyerbuk Raflessia price, 
juga di Raflessia kerri dan Raflessia patma (Hidayati dan 
Walck (2016). 

Selain bunga Raflesia yang memiliki satu jenis serangga 
penyerbuk, ada juga tumbuhan Ficus yang hanya memiliki 
satu jenis serangga penyerbuk. Siklus hidup tumbuhan Ficus 
tidak terlepas dari interaksi antara tumbuhan tersebut dengan 
makhluk hidup lainnya, yaitu serangga penyerbuk. Serangga 
tersebut bersimbiosis secara mutualisme dengan tumbuhan 
Ficus karena keduanya mutlak saling membutuhkan untuk 
melengkapi siklus hidupnya. Tumbuhan Ficus hanya dapat 
diserbuki oleh serangga penyerbuk Agaonidae yang hanya 
dapat berkembangbiak dalam bunga Ficus (Ramadhani et al. 
2022). Organ reproduksi pada Ficus berupa kumpulan bunga 
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betina dan bunga jantan yang dilingkupi oleh dasar bunga yang 
membesar sehingga menyerupai buah. Struktur ini disebut 
dengan sikonia atau fig (Harrison et al. 2000). Keragaan organ 
reproduksi yang menyerupai buah tersebut membuat Ficus 
memerlukan agen penyerbuk khusus yang dapat menyelinap 
masuk ke dalam buah dan melakukan penyerbukan. Ramadhani 
et al. (2022) melihat adanya keterbatasan informasi mengenai 
biologi reproduksi Ficus. Biologi reproduksi tumbuhan 
Ficus diperlukan untuk mengetahui adanya peran serangga 
penyerbuk dalam proses kematangan benih Ficus. Tumbuhan 
Ficus menghasilkan hormon pertumbuhan yang dikenal 
dengan Etilen. Etilen merupakan hormon pertumbuhan yang 
menginisiasi rantai metabolit dan fisiologis yang mengawali 
pematangan sikonia Ficus. Pelepasan Etilen pada sikonia 
mencapai masa puncak saat sebelum serangga penyerbuk keluar 
dari sikonia, kemudian ketika mencapai proses pematangan, 
sikonia akan menghasilkan senyawa atraktan yang menarik 
satwa penyebar biji (Marei dan Crane 1971).

Serangga parasitoid adalah bagian dari musuh alami serangga 
yang dapat mengendalikan serangan hama. Parasitoid hidup di 
dalam tubuh inangnya (yaitu serangga lain), baik pada sebagian 
atau seluruh siklus hidupnya, dan mampu membunuh inangnya 
atau hanya memarasit inangnya saja. Parasitoid, ada yang 
menyelesaikan siklus hidupnya di dalam satu inang saja, ada 
juga yang menyelesaikan siklus hidupnya dengan melibatkan 
beberapa inang (Coulson dan Witter, 1984). Utami et al. 
(2018) telah melakukan penelitian mengenai keanekaragaman 
serangga parasitoid pada serangga hama Arthroschista 
hilaralis pada tegakan jabon yang dikembangkan dengan pola 
agroforestri dan pola monokultur. Beberapa spesies serangga 
parasiotid yang berhasil diketahui memarasiti serangga hama 
Arthroschista hilaralis pada tegakan jabon dengan pola 
agroforestri di antaranya Phanerotama sp., Apanteles sp., dan 
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Brachymeria sp., sementara hanya ada satu spesies parasitoid 
yaitu Apanteles sp. yang ditemukan di dalam tegakan jabon 
yang dikembangkan dengan pola monokultur. Hasil penelitian 
juga menyebutkan bahwa laju parasitisasi serangga parasitoid 
terhadap hama Arthroschista hilaralis pada pola agroforestri 
lebih tinggi dibandingkan dengan monokultur, dan tingkat 
parasitisasi serangga parasitoid Apanteles terhadap larva 
Arthroschista hilaralis pada pola agroforestri lebih tinggi 
pada instar satu dibandingkan dengan stadia larva yang 
lain. Pola tanam pohon yang divariasikan dengan jenis 
tanaman lain seperti pola agroforestri, berpengaruh terhadap 
keanekaragaman jenis serangga parasitoid dan laju parasitisasi 
hama. Pengelolaan habitat juga diperlukan dalam rangka 
melindungi tegakan pohon dari serangan hama (Utami et al. 
2018).

2.3. Indikator Kualitas Lingkungan
Menurut McGeoch (1998), konsep bioindikator merupakan 
pendekatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait 
penurunan kualitas lingkungan dengan kategori indikator 
berdasarkan aspek ekologi, lingkungan, dan biodiversitas. 
Serangga merupakan organisme yang baik untuk digunakan 
sebagai indeks perubahan lingkungan. Potensi serangga dalam 
penerapan indikator untuk memantau perubahan kualitas 
lingkungan sangat luas (tidak terbatas). Serangga dapat 
berfungsi sebagai indeks perubahan parameter tertentu seperti 
kandungan oksigen, pH, salinitas, kandungan kelembapan 
tanah, pemadatan tanah, dan konsentrasi kontaminan yang 
terakumulasi dalam jaringan. Serangga juga dapat digunakan 
untuk menunjukkan perubahan yang lebih luas dalam kualitas 
lingkungan atau struktur komunitas (Coulson dan Witter 1984).



| 13 |

Serangga memegang peranan penting bagi kelangsungan 
ekosistem hutan tanaman. Kebaradaannya dalam suatu 
ekosistem saling terhubung dalam siklus rantai makanan dan 
berperan dalam keberlangsungan fungsi ekologi hutan. Ketika 
pohon dijarangi yang berakibat pada pengurangan jumlah 
individu pohon maka akan berakibat pada penurunan jumlah 
kelimpahan individu serangga dan perubahan iklim mikro di 
dalam ekosistem hutan. Kegiatan penjarangan di Indonesia 
selama ini masih berorientasi pada kerusakan tegakan tinggal, 
pemadatan tanah, dan limbah pemanenan (Akbar et al. 2018). 
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar et al. (2018), 
aktivitas penjarangan ternyata memberikan dampak terhadap 
perubahan kondisi lingkungan dan komunitas serangga. 
Diketahui bahwa setelah kegiatan penjarangan, kelimpahan 
serangga cenderung mengalami penurunan jumlah serangga. 
Kecenderungan penurunan jumlah individu setelah kegiatan 
penjarangan dapat diakibatkan oleh mortalitas dan aktivitas 
migrasi karena berkurangnya sumber makanan atau preferensi 
habitat.

Faktor lingkungan memiliki pengaruh terhadap kehidupan 
makhluk hidup seperti serangga. Perbedaan karakteristik 
habitat maupun lingkungan menghasilkan jenis-jenis serangga 
yang berbeda pula (Vu 2009). Kepekaan serangga terhadap 
perubahan lingkungan menjadi faktor penentu keberadaannya 
di alam (Taradipha et al., 2018). Hal ini juga berkaitan dengan 
kemampuan serangga dalam merespons gangguan lingkungan 
dengan pola tertentu (Rahayu 2016). Taradipha et al. (2018) 
telah melakukan penelitian terkait karakteristik lingkungan 
terhadap komunitas serangga. Disampaikan bahwa berdasarkan 
hasil analisis dapat diketahui bahwa lokasi yang memiliki 
potensi gangguan dari tingkat terendah hingga tertinggi adalah 
hutan kota, perkantoran, terminal, dan area sekitar pabrik. 
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Adanya potensi meningkatnya gangguan lingkungan pada 
suatu habitat berkorelasi terhadap menurunnya kelimpahan 
individu serangga. 

Pendekatan yang bisa dilakukan dalam menentukan jenis 
serangga yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bioindikator 
lingkungan adalah dengan melakukan pengkajian daya 
toleransi suatu jenis terhadap kondisi lingkungan tertentu 
(Kalor et al. 2018). Berdasarkan tingkat sensitifitas, daya 
toleransi, dan kemampuan adaptasinya, spesies organisme 
dibagi menjadi spesies spesialis dan spesies generalis (Kalor et 
al. 2018). Spesies generalis adalah spesies yang keberadaannya 
tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lingkungan tertentu yang 
terdapat pada suatu habitat, sehingga dapat ditemukan pada 
berbagai habitat. Sementara spesies spesialis adalah spesies yang 
keberadaannya terpengaruh oleh faktor lingkungan tertentu 
dan hanya dapat ditemukan pada habitat tertentu. Adanya jenis 
spesies generalis dan spesies spesialis dapat dijadikan sebagai 
tolak ukur dalam mengelompokkan suatu jenis serangga 
yang berperan sebagai bioindikator kondisi lingkungan. Di 
dalam penelitian Taradipha et al. (2018) disebutkan bahwa 
adanya variasi kondisi karakterstik lingkungan dan potensi 
gangguan yang ada menyebabkan adanya perbedaan pola 
distribusi beberapa jenis serangga. Kelimpahan individu pada 
variasi empat habitat juga berbeda. Spesies spesialis memiliki 
ciri frekuensi jenis yang rendah, kelimpahan individu yang 
rendah, dan distribusi yang terbatas. Serangga-serangga yang 
dikategorikan serangga spesialis menunjukkan bahwa mereka 
memiliki sensitifitas serta kerentanan yang tinggi terhadap 
gangguan lingkungan.
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3. Serangga Hutan Sebagai Hama

Pada tahun 1980-an, Pemerintah memprakarsai program 
Hutan Tanaman Industri (HTI) untuk memenuhi kebutuhan 
bahan baku industri berbasis hutan (Nair 2000) sebagai 
antisipasi adanya deforestasi. Perubahan hutan alam menjadi 
hutan tanaman, ternyata juga berdampak pada hilangnya 
keanekaragaman hayati dan memunculkan permasalahan 
hama. Permasalahan hama di hutan tanaman memiliki 
dampak yang lebih besar jika dibandingkan dengan hutan 
alam. Adanya inang yang melimpah akibat penanaman jenis 
pohon monokultur menyebabkan hama memiliki sumber 
makanan yang melimpah. Sudah banyak kasus serangan 
hama di beberapa hutan yang dikelola secara monokultur. 
Serangan Hyblaea puera yang menyebabkan kerusakan 
serius pada tegakan jati di Jawa. Neotermes tectonae yang 
menyerang batang dan cabang jati sehingga menyebabkan 
kerugian ekonomi. Tegakan Mahoni yang sangat menderita 
akibat serangan penggerek pucuk Hypsipyla robusta dan juga 
Xystrocera festiva serangga penggerek batang sengon yang 
mampu menyebabkan kematian pada tegakan sengon (Nair 
2000).

Serangga hama mampu menyerang hampir di setiap bagian 
tanaman, mulai dari perakaran sampai pada tajuk dan 
buah (Gambar 1). Gambar 1 menunjukkan ilustrasi sebuah 
pohon yang dapat diserang oleh berbagai jenis hama pada 
setiap bagian-bagiannya. Hampir setiap bagian pohon dapat 
dimanfaatkan sebagai sumber makanan bagi serangga, 
sehingga aktivitas tersebut menyebabkan kerusakan pada 
setiap bagian pohon. Sebagian besar menyebabkan kerusakan 
pada daun, pucuk, bunga, buah, cabang, batang, dan akar. 
Beberapa serangga membutuhkan beberapa bagian pohon 
yang berbeda-beda sebagai sumber makanannya selama satu 
siklus hidupnya (Wylie dan Speight 2012).
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Gambar 1.  Skema pohon yang diserang hama pada setiap 
bagiannya (Jones dan Elliot 1986)

Lebih dari 24 jenis pohon di hutan telah terserang oleh 
serangga hama (Nair 2000), akan tetapi pada kesempatan ini 
disampaikan beberapa jenis serangga hama yang menyerang 
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tegakan pohon yang ditanam secara monokultur yang menjadi 
fokus penelitian sejak tahun 1995 hingga sekarang. Yaitu jenis-
jenis hama perusak daun (leaf feeding), serangga pengisap 
cairan pohon (sap feeding), serangga penggerek batang 
(pinhole and stem borers), dan serangga perusak akar tanaman 
(root-feeding). Beberapa jenis serangga hama yang ditemukan 
di Indonesia yang menjadi fokus penelitian, terangkum di 
dalam Tabel 1.

Tabel 1. Jenis-jenis serangga hama yang ditemukan di 
Indonesia yang menjadi fokus penelitian

Serangga Hama Inang Dampak 
Serangan Referensi

Stem borer insect: 
Xystrocera festiva 
(Coleoptera: 
Cerambycidae)

Sengon 
(Falcataria 
moluccana)

Menyebabkan 
kualitas kayu 
menurun, batang 
mudah patah, 
kehilangan 
hasil, dan bisa 
menyebabkan 
kematian pohon.

Husaeni EA dan 
Haneda NF. 
2010

Supriatna AH, 
Haneda NF, dan 
Wahyudi I. 2017

Pinhole borer 
insect:
Xyleborus perforans 
(Coleoptera: 
Scolitidae), 
Xyleborinus 
perexiguus 
(Coleoptera: 
Scolitidae), 
Platypus parallelus 
(Coleoptera: 
Platypodidae)

Merawan 
(Hopea odorata)

Menyebabkan 
pertumbuhan 
pohon terhambat, 
tajuk mengalami 
defoliasi hingga 
menyebabkan 
kematian pohon

Haneda et al. 
2020

Leaf feeding:
Ulat kantong 
Pteroma plagiophleps 
Hampson 
(Lepidoptera: 
Psychidae)

Sengon 
(Falcataria 
moluccana),
Kayu Bawang 
(Dysoxylum 
mollissimum 
Blume)

Kematian tanaman 
dan kehilangan hasil

Darmawan 
UW, Triwidodo 
H, Hidayat P, 
Haneda NF, dan 
Lelana NE. 2018 

Utami S dan 
Haneda NF 2012
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Serangga Hama Inang Dampak 
Serangan Referensi

Red borer:
Zeuzera sp. 
(Lepidoptera: 
Cossidae)

Eucalyptus 
pellita

Tajuk mudah patah, 
batang menjadi 
bengkak

Suheri M, 
Haneda NF, 
Jung YH, Sukeno 
S, dan Moon HK. 
2020

Leaf feeding:
Moduza procis 
cramer (Lepidoptera: 
Nymphalidae)

Jabon merah 
(Anthocephalus 
macrophyllus)

Daun menjadi 
gundul, 
mengganggu 
fotosintesis

Wali M, Haneda 
NF, dan Maryana 
N. 2018

Leaf feeding:
Arthroscista hilaralis 
Walk. (Lepidoptera: 
Pyralidae)

Jabon 
(Neolamarckia 
cadamba 
[Roxb.] Bosser)

Memperlambat 
pertumbuhan 
tanaman, 
menyebabkan 
terjadinya mati 
pucuk (dieback), 
dan terbentuknya 
cabang epikormik

Utami S, 
Triwidodo H, 
Pudjianto, Rauf 
A,  dan Haneda 
NF. 2018

Leaf feeding:
Pteroma plagiophleps 
(Lepidoptera: 
Psychidae), 
Ooecophylla sp. 
(Hymenoptera: 
Formicidae), Sexava 
sp. (Orthoptera: 
Tettigonidae).

Sonneratia 
caseolaris

Melubangi daun dan 
menggunduli daun, 
menggulung daun, 
dan mempengaruhi 
pertumbuhan 
tanaman

Utami S. Kunarso 
A., Kurniawan 
A, Lelana NE, 
dan Haneda NF. 
2019

Root feeding:
Coptotermes 
curvignathus 
(Isoptera: 
Rhinotermitidae)

Produk Kayu 
dan hampir 
sebagian besar 
tanaman hidup

Menyebabkan 
kerugian ekonomi 
yang parah di 
Indonesia

Ramdhania D, 
Haneda NF, dan 
Achmad. 2016

Sap feeding:
Pinus boerneri  
(Hemiptera: 
Adelgidae)

Pinus Menyebabkan mati 
pucuk (dieback), 
menggunduli 
daun, kering dan 
menyebabkan 
kematian pohon

Rachmatsyah 
O, Siregar UJ, 
Haneda NF, 
Nandika D, dan 
Hidayat P. 2012

Haneda NF, 
Iriando SJS, dan 
Flowrensia L. 
2016.

Tabel 1. Jenis-jenis serangga hama yang ditemukan di 
Indonesia yang menjadi fokus penelitian (lanjutan)
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3.1. Pinus boerneri hama pengisap cairan pohon 
(sap feeding)

Pineus spp. merupakan spesies hama yang menyerang 
tanaman konifer (pinus). Stadia nympha dan imago menghisap 
cairan tanaman pinus pada bagian pucuk, daun, dan batang, 
sehingga mengakibatkan kematian pucuk dan menghambat 
pertumbuhan tanaman. Awalnya Pinus boerneri muncul dan 
menjadi hama serius yang menyerang tanaman Pinus spp. pada 
saat digalakkannya program penanaman (penghijauan) dengan 
jenis tanaman Pinus spp. di negara tropis dan suptropis, salah 
satunya Indonesia (Wylie dan Speight 2012).

Serangan Pinus boerneri pada tegakan pinus di Indonesia pada 
tahun 2012 mendapat perhatian serius. Menurut Rachmatsyah 
et al. (2012) terdapat 9 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 
di Jawa dengan tegakan Pinus yang positif terinfestasi Pinus 
boerneri dengan skala infestasi ringan hingga berat yang 
berkisar dari 25–100%. P. boerneri berkembang di daerah 
tropis/ Jawa, Indonesia, akan tetapi masih terbatas pada daerah 
dengan suhu rendah, kelembapan tinggi dengan ketinggian 
>900 mdpl. Berdasarkan pengamatan di lapangan, P. boerneri 
menyerang bagian pucuk pohon/tanaman, area pertumbuhan 
dan ketiak daun, kemudian menyebar ke kulit kayu pinus dan 
akan bersembunyi di celah-celah kulit pohon pinus. Serangan 
P. boerneri dilakukan dengan menusukkan bagian stilet pada 
tanaman, kemudian mengeluarkan dan menghisap cairan 
tanaman. Apabila serangan dilakukan secara berulang akan 
menyebabkan pertumbuhan pohon menjadi abnormal dan 
bahkan sampai mematikan pohon. Pohon yang terinfestasi P. 
boerneri dapat diketahui dengan melihat adanya lapisan lilin 
yang menempel pada bagian pohon yang terinfestasi (Gambar 
2).
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Gambar 2.  Pucuk pohon Pinus merkusii yang terinfestasi 
Pinus boerneri (Rachmatsyah et al. 2012)

P. boerneri juga menyerang tegakan pinus di Hutan Pinus 
Perum Perhutani Unit III KPH Sumedang. Penelitian yang 
dilakukan oleh Haneda et al. (2016), memperlihatkan bahwa 
pada tegakan pinus di Hutan Pinus Perum Perhutani Unit 
III KPH Sumedang mengalami tingkat kerusakan dengan 
skala infestasi ringan (>25% pucuk/tajuk pohon mengalami 
kerusakan) dan skala infestasi berat (>75% pucuk/tajuk 
mengalami kerusakan). Stadia nympha dan imago adalah 
stadia yang mendominasi skala infestasi berat dan banyak 
ditemukan pada bagian pucuk tanaman. Antisipasi serangan  
P. boerneri yang berkelanjutan, diperlukan kegiatan monitoring 
terhadap gejala dan tanda serangan P. boerneri. Selain itu, 
pengelolaan hama secara terpadu juga dibutuhkan untuk 
mencegah penyebaran serangan P. boerneri.
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3.2. Arthroschista hilaralis hama perusak daun 
(leaf feeding insect)

Jabon (Anthocephalus cadamba Miq.) termasuk dalam 
famili Rubiaceae merupakan jenis tanaman asli Indonesia 
yang memiliki kemampuan tumbuh yang cepat, serta batang 
yang lurus dan silindris. Hal ini yang membuat Jabon sangat 
diminati dalam industri pengolahan kayu. Kayu jabon dapat 
digunakan untuk lapisan depan dan belakang kayu lapis, 
bahan konstruksi, bahan baku papan partikel atau bubur 
kertas, dan lainnya (Mulyana dan Fahmi 2011). Hingga saat 
ini, tanaman jabon telah dikembangkan oleh masyarakat baik 
di kawasan rehabilitasi, HTI, maupun pada hutan rakyat. 
Namun, penanaman jabon secara monokultur dalam skala luas 
berpeluang menjadikan jabon rentan akan serangan hama. 

Arthroschista hilaralis merupakan salah satu hama defoliator 
yang banyak menyerang tanaman jabon, hama ini termasuk 
ke dalam Ordo Lepidoptera, Famili Pyralidae. Stadium larva 
merupakan fase perusak hama A. hilaralis. Hama ini memakan 
daun yang berakibat terganggunya proses fotosintesis dan 
terhambatnya pertumbuhan tanaman. A. hilaralis dapat 
menyerang tegakan jabon yang berumur muda maupun yang 
telah dewasa. Susanty (2014) melaporkan bahwa A. hilaralis 
menyerang tegakan jabon pada berbagai umur tanaman, 
yaitu 0.5; 1.0; maupun 1.5 tahun. Pada ketiga umur tanaman 
tersebut, intensitas serangan tertinggi terjadi pada umur tanam 
1.5 tahun (22%) dan terendah pada umur tanaman 0.5 tahun 
(13%). Hama A. hilaralis juga bersifat kosmopolit, hama ini 
dapat menyerang tegakan jabon yang berada di dataran rendah 
maupun di dataran tinggi. Rata-rata intensitas serangan A. 
hilaralis tergolong agak berat, yaitu 28% pada dataran rendah 
dan 30% pada dataran tinggi (Gambar 3).
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Gambar 3.  Kerusakan tanaman jabon akibat serangan A. 
hilaralis: a) kerusakan pada daun; b) penampakan 
kerusakan pada  pohon (Susanty 2014)

Hasil penelitian Susanty et al. (2014) melaporkan nilai rata-
rata masa generasi (T) A. hilaralis sebesar 23,5, nilai ini 
menunjukkan bahwa dalam waktu 23,5 hari individu betina 
mampu menghasilkan keturunan kembali. Berdasarkan nilai 
tersebut dapat diperkirakan bahwa dalam satu tahun hama 
A. hilaralis mampu menghasilkan 15 generasi. Selain itu, 
diperoleh nilai laju pertambahan intrinsik (r) sebesar 0,18 
yang menunjukkan bahwa tingkat kematian hama lebih 
rendah dibandingkan dengan tingkat kelahiran. Utami et al. 
(2018) melaporkan bahwa serangan A. hilaralis paling tinggi 
terjadi pada tegakan jabon umur 2 tahun dan pada musim 
hujan dengan insidensi dan intensitas serangan masing-masing 
sebesar 74,45% dan 55,21%. Adapun paling rendah pada 
tegakan jabon umur 4 tahun dan pada musim kemarau dengan 
insidensi dan intensitas serangan masing-masing sebesar 
45,99% dan 24,45%. Sementara itu, pada penelitian lainnya, 
Utami dan Ismanto (2015) melaporkan bahwa A. hilaralis 
menyerang tegakan jabon putih dengan persentase serangan 
sebesar 86%. Adapun gejala serangan hama ini adalah 
terdapatnya lubang-lubang daun bekas gigitan larva. Awalnya 
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larva menyerang tanaman dengan cara menggulung daun ke 
arah dalam kemudian larva akan menggigit daun. Utami et al. 
(2018) menguji dinamika populasi pada berbagai pengaturan 
tanam dengan membandingkan empat kali pengamatan yaitu 
pada musim hujan, akhir musim hujan, musim kemarau, 
dan akhir musim kemarau. Hasil uji menunjukkan bahwa 
A. hilaralis lebih melimpah di musim hujan daripada waktu 
pengamatan lainnya. Sebaliknya, A. hilaralis tidak ditemukan 
pada sampel sistem monokultur atau agroforestri pada akhir 
musim kemarau (Juli sampai September).

3.3. Zeuzera sp. hama penggerek Eukaliptus  
(red borer)

Eukaliptus adalah salah satu spesies cepat tumbuh (fast 
growing species) yang sangat penting untuk industri pulp 
dan paper. Genus Eukaliptus banyak dikembangkan karena 
memiliki jumlah jenis dan provenan yang sangat beragam, 
cepat tumbuh, umumnya memiliki bentuk batang yang baik dan 
lurus, produksi biji tinggi dan mudah bertunas serta memiliki 
potensi adaptasi yang tinggi terhadap kondisi lingkungan yang 
berbeda (Campinhos et al. 1993). Selain itu, Eukaliptus dapat 
menghasilkan produk hasil hutan bukan kayu yang sangat 
potensial berupa minyak atsiri. Minyak atsiri dihasilkan 
melalui proses penyulingan bagian-bagian tanaman eukaliptus 
seperti bunga, daun, dan kulit batang.

Salah satu hama utama di perusahaan HTI yang menyerang 
eukaliptus adalah penggerek kayu (Zeuzera sp.). Zeuzera sp. 
(Lepidoptera: Cossidae) termasuk dalam kelompok ngengat 
yang pada stadium larva akan membuat lubang pada batang dan 
cabang tanaman inang. Lubang yang dihasilkan berbentuk pola 
seperti lingkaran, oleh karena itu hama ini biasa disebut sebagai 
penggerek cincin, hama ini akan mengebor melalui bagian atas 
batang dan cabang (Gambar 4). Akibat dari serangan hama ini 
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salah satunya dapat mengganggu transportasi unsur hara dari 
tanah ke tanaman inang. Zeuzera sp. yang menyerang tanaman 
akan menyebabkan pengerdilan, pembengkakan batang, dan 
dalam beberapa kasus batang bagian atas yang rusak akan patah 
dan beberapa cabang lateral akan tumbuh pada batang utama. 
Hal ini akan mengakibatkan tegakan menghasilkan kualitas 
produk kayu yang buruk, sehingga tidak dapat digunakan 
sebagai kayu atau kayu lapis (Suheri et al. 2020).

Gambar 4.  Gejala kerusakan oleh Zeuzera sp.: (a) batang 
asimetris-membengkak; (b) frass di sekitar batang; 
(c) tajuk atas patah; (d) batang cabang seperti 
garpu (Suheri et al. 2020)

3.4. Xystrocera festiva Thombs. hama penggerek 
batang Sengon (stem borer)

Sengon (Falcataria moluccana) merupakan salah satu jenis 
pohon multipurpose tree species di Indonesia. Produktivitas 
sengon memiliki nilai yang tinggi, merupakan tanaman fast 
growing species, dan mudah beradaptasi pada berbagai jenis 
tanah. Selain itu, kayu yang dihasilkan multifungsi, baik 
sebagai bahan baku industri pulp dan kertas, konstruksi ringan, 
papan serat, papan partikel, vinir, korek api maupun kayu 
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bakar. Meskipun demikian, permasalahan hama masih menjadi 
permasalahan hingga saat ini. Salah satu contohnya adalah 
serangan hama penggerek batang Xystrocera festiva Thombs. 
(Coleoptera: Cerambycidae) atau sering disebut sebagai boktor 
atau uter-uter. Berdasarkan tahapan perkembangan hidupnya, 
larva boktor merupakan fase yang paling merusak karena 
mampu menyerang kambium dan bagian luar dari kayu gubal 
dan meninggalkan bekas berupa lubang gerek. Lubang gerek 
pada pohon sengon akan menyebabkan batang pohon menjadi 
rusak atau cacat (nilai jualnya turun), mengering, dan rentan 
tumbang oleh tiupan angin.

Supriatna et al. (2017) melaporkan bahwa serangan boktor 
dimulai sejak usia tegakan 3 tahun dengan persentase serangan 
20.26% dan dikategorikan sebagai kerusakan ringan (13.32%). 
Nilai persentase serangan pada usia tegakan 5 tahun lebih dari 
50%, angka ini tergolong besar dan dinilai merugikan bagi 
pengusahaan hutan sengon. Selain itu, tegakan yang terserang 
boktor banyak dijumpai lubang gerek hingga kedalaman 20 cm. 
Pada tegakan umur 4 tahun, persentase serangan meningkat 
sebesar 7.72%, sedangkan tingkat serangan meningkat sebesar 
5.29%. Pada tegakan umur 5 tahun persentase serangan dan 
tingkat serangan merupakan nilai tertinggi, masing-masing 
sebesar 53.71% dan 38.07% (Gambar 5). Serangan boktor 
akan menimbulkan kerusakan pada bagian dalam kulit hingga 
bagian gubal kayunya. Akibatnya proses penyerapan air dan 
unsur hara dari tanah serta fisiologi pohon akan terganggu. 
Apabila serangan terjadi berulang-ulang dan/atau jumlah larva 
boktor yang menyerang sangat banyak, maka pohon akan mati. 
Selain itu, serangan boktor juga dapat menyebabkan patahnya 
batang pada bagian yang terserang (kering). Patah tersebut 
dengan mudah terjadi apabila diterpa angin. Kerusakan yang 
terjadi pada batang sengon berupa lubang gerek dan saluran 
gerek. Akibatnya, volume dan kualitas kayu yang dihasilkan 
akan menurun.
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Gejala serangan hama boktor dapat diketahui dari adanya 
retakan pada kulit pohon (pecah-pecah). Retakan tersebut 
mengeluarkan cairan berwarna coklat sampai coklat kehitam-
hitaman, selain itu dapat ditemukan serbuk kayu yang cukup 
halus dan masih segar dengan warna keputih-putihan menempel 
pada kulit pohon. Serbuk ini merupakan hasil aktivitas larva 
sejak menetas dari telur yang memakan jaringan kulit dengan 
cara menggerek di sekitar lokasi larva berada. Adanya serbuk 
gerek yang menempel pada permukaan kulit batang pohon 
bagian luar tersebut dapat menjadi petunjuk terjadinya gejala 
serangan awal tanaman terserang hama boktor (Darwiati dan 
Anggraeni 2018).

Gambar 5.  Kondisi pohon sengon yang terserang boktor:  
(a) Larva yang tersembunyi di balik kulit kayu;  
(b) Kulit dan batang sengon mengering (Supriatna 
et al. 2017)



| 27 |

3.4. Pengembangan pengendalian boktor sengon 
menambah hasanah keilmuan

Sampai saat ini, boktor sengon Xystrocera festiva dianggap 
sebagai hama yang paling merugikan pada tegakan sengon. 
Laporan terbaru dari petani sengon di lapangan menyebutkan 
bahwa boktor sengon tidak hanya menyerang tegakan sengon 
sejak umur 3 tahun, akan tetapi sudah ada laporan bahwa boktor 
sengon sudah mulai menyerang sejak sengon berusia 1 tahun. 
Penelitian-penelitian terkait pengendalian sengon terus saya 
kembangkan. Penelitian tentang pengendalian boktor sengon 
yang sudah dilakukan di antaranya pengendalian boktor secara 
fisik/mekanik, pengendalian secara hayati, pengendalian 
secara kimiawi, pengendalian secara silvikultur, dan yang 
terbaru adalah pendekatan teknologi pemuliaan pohon dalam 
mengendalikan serangan boktor.

Penelitian tentang pengendalian boktor secara fisik mekanik 
dilakukan oleh Husaeni dan Kasno (1997), yaitu dengan 
memasang perangkap serangga menggunakan 5 buah lampu 
yang berbeda yaitu ungu, putih, biru, hijau, dan merah. 
Hasilnya menunjukkan bahwa kumbang boktor lebih tertarik 
pada cahaya lampu yang berwarna hijau dan biru daripada 
warna cahaya lainnya. Kumbang boktor merupakan serangga 
nocturnal dan pada umumnya, serangga nocturnal lebih peka 
terhadap cahaya ultraviolet dan biru, sehingga kumbang boktor 
tertarik dengan cahaya tersebut (Husaeni 2010).

Pengendalian boktor sengon secara fisik/mekanik dapat pula 
dilakukan dengan penyesetan bagian kulit batang sengon yang 
terserang. Boktor sengon diketahui meletakkan telur-telur 
mereka dibalik kulit batang sengon yang terkelupas, sehingga 
larva-larva boktor sengon hidup di antara kulit dan kayu gubal. 
Ketika kulit batang sengon diseset/dikelupas, maka larva-larva 
boktor sengon akan berjatuhan ke lantai hutan, kemudian akan 
mati (Husaeni 2010).
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Eksplorasi musuh alami X. festiva telah dilakukan oleh Husaeni 
et al. (1995) pada tahun 1995 untuk mengendalikan X. festiva 
secara hayati. Dari hasil ekplorasi ini telah berhasil ditemukan 
4 jenis musuh alami yang mampu mengendalikan serangan  
X. festiva, yaitu parasitoid telur yang tergolong famili 
Encyrtidae ordo Hymenoptera, parasitoid larva-pupa dari 
famili Cucujidae ordo Coleoptera, predator berupa semut 
merah dari famili Formicidae ordo Hymenoptera, dan predator 
dari famili Staphylinidae ordo Coleoptera. Penelitian lebih 
lanjut terkait efektivitas 4 jenis musuh alami ini juga dilakukan. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa parasitoid dari famili 
Encyrtidae dan teridentifikasi sebagai Anagyrus sp. tergolong 
jenis parasitoid yang mempunyai daya cari (searching capacity) 
inang yang tinggi dengan persentase serangan berkisar 5–60% 
(Husaeni 2010). Pengendalian hayati X. festiva dengan 
menggunakan cendawan Beauveria bassiana dilakukan oleh 
Suharti et al. (1998) dalam Husaeni (2010), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa cendawan Beauveria bassiana dapat 
membunuh 95% dari jumlah larva yang ada.

Pengendalian secara silvikultur dilakukan dengan menerapkan 
teknik-teknik silvikultur tertentu pada suatu tanaman. 
Tujuannya adalah mencegah terjadinya masalah hama, 
sehingga dapat menciptakan tegakan hutan yang keadaanya 
tidak disukai oleh hama. Salah satu cara yang dilakukan adalah 
dengan penanaman pohon resisten. Konsep penggunaan pohon 
resisten berasal dari pengetahuan bahwa kebanyakan jenis 
pohon mempunyai sistem pertahanan terhadap hama yang 
menyerangnya (Husaeni 2010). Pengendalian hama dengan 
penanaman pohon yang resisten ini dirasa efektif, ekonomis, 
dan aman terhadap lingkungan (Pedigo 1996).

Resistensi pohon terhadap serangan hama merupakan cara 
adaptasi pohon yang memungkinkan pohon dapat mengatasi 
tekanan-tekanan dari serangga hama, sehingga pohon dapat 
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terus tumbuh dan berkembangbiak. Teknologi pemuliaan 
pohon sebagian diarahkan untuk menemukan cara adaptasi 
yang dilakukan suatu pohon, yang bisa digunakan untuk 
pengembangan pohon yang tahan terhadap hama. Tujuan 
utama pemuliaan pohon biasanya adalah untuk memperoleh 
varietas pohon yang dapat menghasilkan produksi yang tinggi 
(Husaeni 2010).

Usaha untuk mendapatkan bibit sengon unggulan resisten sudah 
dilakukan Siregar et al. (2011), yaitu dengan menguji hubungan 
trypsin inhibitor dan α-amylase inhibitor sengon terhadap 
perkembangan larva boktor. Prasetya (2007) menyebutkan 
bahwa di dalam pencernaan boktor terdapat enzim trypsin dan 
α-amylase, sementara pada pohon sengon terdapat senyawa 
yang bersifat inhibitor terhadap enzim trypsin dan α-amylase 
yang terdapat di dalam pencernaan boktor (Winarni 2003). 
Enzim trypsin di dalam pencernaan boktor berperan dalam 
pencernaan protein menjadi molekul sederhana yang siap 
diserap oleh sel (Siregar et al. 2020). Pohon sengon yang 
terlihat resisten terhadap boktor ternyata memiliki senyawa 
inhibitor yang dapat menghambat kerja enzim trypsin dan 
α-amylase yang terdapat dalam pencernaan boktor (Siregar et 
al. 2020). Senyawa inhibitor yang mampu menghambat kerja 
enzim trypsin dikenal dengan trypsin inhibitor, sementara 
senyawa inhibitor yang menghambat kerja enzim α-amylase 
dikenal dengan α-amylase inhibitor. Senyawa inhibitor yang 
terdapat pada pohon sengon memiliki aktivitas kerja yang 
berbeda-beda pada setiap bagian pohon, sehingga hal ini 
menarik minat penulis bersama rekan sesama peneliti dan 
mahasiswa untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait 
bagian mana dari pohon sengon yang memiliki aktivitas trypsin 
inhibitor dan α-amylase inhibitor paling besar. Informasi 
dari hasil penelitian ini tentu akan sangat berguna untuk 
bisa mendapatkan benih sengon yang unggul yang memiliki 
aktivitas senyawa trypsin inhibitor dan α-amylase inhibitor 
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yang dapat menghambat kerja enzim trypsin dan α-amylase di 
dalam saluran pencernaan boktor. Berdasarkan hasil penelitian 
Siregar et al. (2011), pada kondisi pohon yang sehat, memiliki 
aktivitas trypsin dan α-amylase inhibitor yang tinggi, sehingga 
larva boktor tidak dapat mencerna pohon sengon (atau dengan 
kata lain pohon sengon tidak diminati oleh larva boktor). Hal 
yang sama juga dikemukakan oleh Siregar et al. (2020), bahwa 
aktivitas trypsin inhibitor tertinggi terletak pada bagian kulit 
batang sengon provenan Solomon yang sehat.

4. Tantangan dan Strategi Pengelolaan  
Serangga Hutan

Serangan hama sampai dengan saat ini tetap menjadi masalah 
krusial dalam setiap pengusahaan hutan. Masalah hama pada 
tanaman bukannya dibuat oleh alam, tetapi lebih berorientasi 
pada kepentingan manusia sendiri. Keberadaan populasi hama 
pada suatu tanaman selalu dianggap merugikan sehingga 
manusia berusaha membasmi hama dengan cara apapun. 
Awalnya, pembasmian hama dilakukan secara sederhana, akan 
tetapi cara tersebut tidak mampu lagi membendung peningkatan 
populasi hama (Untung 2006). Adanya kekhawatiran dari 
para petani atau pengusaha hutan akan serangan hama yang 
dapat menurunkan produktivitas kayu yang dihasilkan, 
membuat mereka mengandalkan pestisida sintesis yang bisa 
mengendalikan serangan hama lebih efektif, penggunaannya 
lebih praktis, serta mendatangkan keuntungan ekonomi 
yang besar. Menurut Dadang et al. (2009), penyalahgunaan 
dan penggunaan insektisida sintetis yang berlebihan dapat 
menyebabkan beberapa efek yang merugikan, tidak hanya 
berdampak bagi keseimbangan ekosistem, tetapi juga 
berdampak pada kesehatan manusia karena residu insektisida 
yang tertinggal dalam produk yang dikonsumsi oleh manusia. 
Penggunaan pestisida dalam mengendalikan serangan hama 
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dapat menyebabkan resistensi dan resurgensi serangga target, 
dan dapat membunuh serangga nontarget yang merupakan 
musuh alami bagi hama yang merusak tanaman. 

Menurut Untung (2006), paparan pestisida jangka panjang 
dapat mendorong terjadinya karsinogenik, mutagenik, dan 
teratogenik. Oleh karena itu, perlu ada suatu pengembangan 
dan penerapan konsep pengendalian hama yang ramah 
lingkungan, mampu membunuh serangga hama tetapi aman 
bagi serangga nontarget yang berperan sebagai musuh alami 
maupun serangga yang bermanfaat bagi keseimbangan 
ekosistem. Pada tahun 1960-an, masyarakat mulai merasakan 
kekhawatiran akan dampak penggunaan pestisida yang terus 
meningkat dari tahun ke tahun, sehingga konsep pengelolaan 
hama terpadu mulai muncul. Pengelolaan hama mempunyai 
cakupan dan pengertian yang lebih luas daripada pengendalian 
hama. Pengelolaan hama terpadu memadukan semua teknik 
pengendalian hama secara optimal dengan memperhatikan 
kondisi ekosistem dan sistem sosial ekonomi dan budaya 
setempat. Oleh sebab itu, menjadi tantangan untuk terus 
melakukan penelitian terkait teknik-teknik pengendalian 
dalam rangka menuju pengelolaan hama secara terpadu.

Salah satu penelitian yang sudah dilakukan bersama 
dengan rekan-rekan tim peneliti di Departemen Silvikultur 
Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB adalah bagaimana 
mendapatkan tanaman sengon unggul yang resisten terhadap 
serangan penggerek batang (boktor). Resistensi tanaman dapat 
kita lihat melalui perbandingan sifat ketahanan yang dimiliki 
oleh tanaman. Sifat ketahanan yang dimiliki oleh tanaman dapat 
merupakan sifat genetik, atau dapat juga berasal dari kondisi 
lingkungan. Akan tetapi, sifat ketahanan genetik yang dimiliki 
oleh tanaman memiliki karakter yang relatif stabil. Menurut 
Painter (1951) terdapat tiga mekanisme resistensi tanaman 
terhadap serangan hama yaitu antixenosis (ketidaksukaan), 
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toleran, dan antibiosis. Antixenosis merupakan sifat ketahanan 
yang dimiliki tanaman yang mampu menyebabkan suatu 
serangga menjauhi atau tidak menyukai suatu tanaman, baik 
sebagai sumber pakannya atau sebagai tempat peletakkan telur. 
Hal ini bisa dikarenakan tanaman mengandung allelokimia 
yang menolak kehadiran serangga pada tanaman, atau karena 
tanaman memiliki struktur morfologi yang dapat menghalangi 
terjadinya proses makan dan meletakkan telur. Resistensi 
toleran terjadi karena kemampuan yang dimiliki oleh tanaman 
untuk sembuh dari luka yang disebabkan oleh serangan hama, 
sehingga adanya serangan hama tidak berpengaruh terhadap 
hasil panen. Antibiosis merupakan suatu zat yang dihasilkan 
oleh tanaman yang mampu mempengaruhi proses fisiologis 
pada serangga sehingga menyebabkan serangga mengalami 
penyimpangan atau kematian.  Mekanisme antibiosis sampai 
saat ini merupakan mekanisme resistensi tanaman yang paling 
penting dan dimulailah penelitian untuk mendapatkan varietas 
tanaman baru yang tahan (resisten) terhadap hama.

Penelitian terbaru saya tentang penggunaan spesies tanaman 
sengon yang resisten terhadap boktor juga saya lakukan bersama 
dengan Nugroho et al. (2021), yaitu dengan menggunakan 50 
famili tanaman sengon yang resisten dan 50 tanaman sengon 
yang rentan terhadap serangan boktor dan penyakit karat 
puru. Tanaman sengon yang resisten memiliki nilai rata-
rata pertumbuhan awal tanaman yang lebih tinggi daripada 
tanaman sengon yang rentan. Hasil penelitian ini memberikan 
harapan baru, bahwa penggunaan spesies tanaman yang 
resisten terhadap serangan hama dapat terus kita kembangkan 
pada jenis tanaman-tanaman yang lain. Harapan kami ke 
depan, dengan adanya pengelolaan hama secara terpadu dapat 
menjaga keseimbangan ekosistem hutan dengan terus menjaga 
keseimbangan serangga, baik yang berperan sebagai serangga 
fitofag (hama), maupun serangga-serangga bermanfaat yang 
lain di dalam suatu habitat/ekosistem.
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