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HAMA ULAT PENGOROK DAUN PADA JAMBU METE
Acrocercops syngramma adalah hama yang menyerang daun
muda tanaman jambu mete. Akibat serangan hama ini jaringan daun seperti
mengelupas dan kering, pada serangan berat semua daun akan kering dan
gugur. Siklus hidup hama ini selama 17-24 hari.
Di Indonesia hama ulat pengorok daun pada jambu mete atau A.
syngramma dikenal sebagai hama kurang penting (minor pest), namun
juga perlu diperhatikan keberadaannya karena serangannya dapat
menimbulkan kerusakan dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman jambu
mete. Berbeda dengan negara lain seperti di India, ulat A. syngramma
termasuk hama utama (major pest) pada jambu mete, selain itu juga
menyerang mangga dan black plum. Kerusakan yang cukup parah dapat
terjadi di pembibitan dan tanaman muda mencapai 2-80% pada daun
muda. Diperkirakan sebanyak 11 larva/ ulat ditemukan makan pada setiap
daun.
Jenis A. syngramma merupakan ulat pengorok daun yang
bersifat polifag dan lebih menyukai daun yang masih muda, sehingga
serangan ditemui pada fase vegetatif.
Larva berupa ulat pengorok daun terutama pada daun yang
masih muda yang menyebabkan jaringan daun mengelupas. Selanjutnya
daun akan keriput, kering dan gugur. Kerusakan yang diakibatkan oleh
serangan ulat A. syngramma dapat mengganggu proses fotosintesis
tanaman. Jika terjadi serangan ulat A. syngramma pada beberapa daun,
selanjutnya daun tersebut akan mengering dan jatuh, sehingga merugikan
tanaman dan menunjukkan kerugian yang serius dalam produksi. Hal ini
dapat dijelaskan bahwa luas daun yang rusak oleh ulat A. syngramma
berkorelasi dengan kehilangan hasil jambu mete.

Gambar 1. Gejala serangan hama pengorok daun A. syngramma pada daun jambu mete

Pada awalnya ulat A. syngramma menyerang daun dengan
membentuk garis berliku liku kemudian memakan daging daun. Akibat
serang tersebut, kutikula epidermis seperti membengkak, kemudian tersisa
lapisan luar dan atas daun, serta seperti melepuh berwarna putih keabuabuan. Gejala serangan akan nampak terbentuk liang yang berliku-liku
pada daun yang dimakan (Gambar 1). Ulat akan membuat lubang keluar
pada epidermis daun, setelah lebih kurang dua minggu ulat memakan
jaringan mesofil daun sehingga lapisan epidermis mengelupas. Bila hal ini
terjadi maka ulat akan keluar dari rongga daun dan membuat rongga baru,
sehingga dalam satu daun bisa terdapat lebih dari satu liang dan ditemukan
populasi ulat A. syngramma (Gambar 2), selanjutnya bagian daun yang
diserang akan kering dan gugur.

Hama ulat pengorok daun A. syngramma termasuk Ordo
Lepidoptera, Famili Gracillariidae dan Genus Acrocercops.
Famili
Gracillariidae merupakan serangga yang berukuran kecil dengan lebar
sayap 0,4-2 cm. Serangga ini mempunyai warna yang beragam, dan
memiliki sayap panjang. Pada
Genus Acrocercops
dijelaskan bahwa bentuk
larva dapat menyebabkan
kerusakan pada beberapa
tanaman penting, termasuk
jambu mete (A. syngramma) .
Daur hidup A.
syngramma yaitu mula-mula
telur yang berbentuk bulat
telur dan pipih diletakkan oleh
imago satu persatu pada
permukaan daun-daun yang
Gambar 3. Ulat pengorok daun A. syngramma
muda. Larva ulat yang baru
instar tua berwarna jingga
menetas berwarna putih,
berbentuk hampir silindris, lonjong posterior, kemudian mengorok di
antara epidermis daun bagian atas dan bawah. Instar muda ulat ini
berwarna hijau kekuningan, sedang instar tua berwarna jingga (Gambar 3),
kemudian berubah menjadi merah. Panjang larva dewasa adalah 5-9 mm.
Periode larva berkisar antara 10-15 hari. Pada saat akan memasuki tahap
pupa, ulat akan menjatuhkan diri ke tanah, dan siklus pupa terbentuk di
dalam tanah 7-9 hari. Pupa yang terbentuk mengeluarkan pelindung
membran. Tahap selanjutnya akan terbentuk ngengat dewasa berukuran
kecil dengan warna hijau atau kelabu perak. Daur hidup hama ini adalah 20
sampai 25 hari.
Upaya pengendalian hama A. syngramma pada jambu mete
dapat dilakukan dengan cara kultur teknis, yaitu menggali permukaan
tanah di sekitar perakaran pohon jambu mete dengan tujuan
menghancurkan pupa atau menguburkannya pada kedalaman tertentu,
sehingga ngengat dewasa tidak dapat kembali ke permukaan. Disamping
itu dianjurkan dengan pemanfaatan musuh alami seperti parasitoid dan
predator. Parasitoid yang berpotensi sebagai musuh alami hama pada
jambu mete adalah jenis tawon dari famili Platygastridae, Braconidae,
Ichneumonidae, dan lalat famili Tachinidae. Parasitisasi oleh tawon dan
lalat ini untuk mencegah perkembangbiakan telur, nimfa, larva, pupa
sampai dengan dewasa. Jenis predator yang berpotensi sebagai musuh
alami di pertanaman jambu mete adalah semut dari famili Formicidae, labalaba dari famili Salticidae, Lycosidae, Heteropodidae, Oxyopidae,
Araneidae dan Agelenidae, tawon dari famili Vespidae, lalat dari famili
Asilidae Syrphidae, Chrysopidae, kumbang dari famili Coccinellidae dan
Carabidae, kepik famili Reduviidae serta belalang sembah. Pelestarian
musuh alami dalam rangka pengendalian secara biologi adalah untuk
meminimalkan penggunaan pestisida kimia sintetis atau digunakan bila
diperlukan. Populasi musuh alami sangat ditentukan oleh
keanekaragaman tanaman di kebun itu. Selain itu juga dilakukan
manipulasi lingkungan atau mengusahakan lingkungan yang sesuai untuk
kehidupan musuh alami tersebut (Widi Amaria/w_amaria@yahoo.com )
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HAMA ULAT KANTUNG PADA TANAMAN KEMIRI MINYAK
Kemiri minyak (Reutealis trisperma Blanco Airy Shaw) termasuk
dalam suku Euphorbiaceae. Dalam nama daerah, pohon ini dikenal juga
dengan nama Kemiri Cina, Jarak Bandung, Jarak Kebo, Kaliki Banten atau
Muncang Leuweuang (Sunda). Merupakan salah satu tanaman yang
potensial selain tanaman rehabilitasi lahan kritis juga sebagai sumber
biodiesel. Ditemukan banyak tumbuh secara alami di daerah Jawa Barat.
Tanaman ini dapat hidup pada daerah dengan ketinggian rendah sampai
pada ketinggian lebih dari 1.000 meter. Kondisi iklim yang optimal untuk
pertumbuhannya adalah pada suhu 18,7-26,2 °C, pH 5,4-7,1. Tinggi
tanaman dapat mencapai 15 meter atau lebih, kanopi tanaman yang cukup
rapat dan lebar.
Perawatan tanaman kemiri minyak termasuk mudah, terutama
jika tanaman tersebut sudah dewasa. Bahkan banyak yang menganggap
tanaman ini sebagai tanaman yang beracun dan mempunyai sifat fungisida,
sehingga tidak perlu mengkhawatirkan adanya serangan OPT, tetapi dari
hasil laporan diketahui ada beberapa hama dan penyakit yang
menimbulkan kerusakan secara ekonomi,, sangat merugikan bagi
perkebunan. Untuk mengurangi kerugian karena serangan OPT tersebut
perlu dilakukan usaha perlindungan yang efektif.
Salah satu hama yang menyerang tanaman kemiri minyak
adalah beberapa jenis ulat kantung. Ulat kantong termasuk ke dalam Ordo
Lepidoptera, famili Psychidae. Secara umum, larva ulat kantung (bagworm)
membuat kantung dari partikel daun, pasir, atau ranting-ranting dengan
bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Kantung akan semakin membesar
seiring dengan pertumbuhan larva. Pada kantung terdapat dua lubang,
yaitu lubang anterior dan posterior. Saat makan atau berpindah tempat,
larva akan mengeluarkan kepala dan tungkai asli yang terdapat pada toraks
melalui lubang anterior sedangkan feses akan dikeluarkan melalui lubang
posterior.
Beberapa ulat kantung yang ditemukan pada tanaman kemiri
sunan adalah Pteroma pendula, Clania lewinii dan Metisa plana
Pteroma pendula, membuat kantung dari potongan-potongan
daun kemiri sunan yang
sangat kecil kemudian
ditempelkan dengan rapi
menggunakan sutera yang
dikeluarkannya. Kantung
yang dibuat berwarna coklat.
Pada bagian posterior
kantung terdapat eksuviumeksuvium kepala larva yang
menempel. Setiap larva
berganti instar maka
eksuvium kepalanya akan
ditempelkan pada bagian
posterior kantung.
Telur Pteroma pendula berwarna putih kekuningan dengan
diameter antara 0,4 sampai 0,6 mm. Larva berwarna hitam pada bagian
kepala sedangkan pada bagian abdomen berwarna kekuningan dan
terdapat sedikit seta. Panjang tubuh larva adalah 4,3 mm dan lebar 1,2 mm.
Gejala kerusakan tanaman tampak berlubang-lubang kecil, larva memakan
bagian permukaan atas daun
dan menyisakan permukaan
bawah daun. Bagian yang
tersisa tersebut akan
mengering dan menjadi
berwarna coklat sedangkan
bagian lain daun yang tidak
dimakan tetap berwarna
hijau. Jika ulat kantung ini
tidak dikendalikan maka
dapat menyebabkan
serangan berat. Berdasarkan
hasil pengamatan tiap daun
terdapat 1-33 ulat kantung.
Dari kejauhan tanaman
kelihatan cokelat tampak seperti telah terbakar

Gejala kerusakan pada bagian daun rusak karena dimakan dan
akan memanfaatkan ranting-ranting sebagai pembungkus kantong.
Selanjutnya ulat bergerak dan makan daun dengan hanya mengeluarkan
kepala dari dalam kantong. Ulat C. lewinii bersifat polifag dengan
memakan dedaunan dari berbagai anggota Myrtaceae, Eucalyptus, teh
(Leptospermum), dan juga Bottlebrush ( Callistemon ) (Evans and Crossley
2010).
Larva C. lewinii
memiliki kulit keras pada
kepala dan dada yang
memiliki bintik-bintik coklat
dan pola putih. Hal ini
bertujuan untuk melindungi
kepala dan dada ketika bagian
ini keluar dari kantong untuk
berjalan dan makan. Perut
yang ada dalam kantong
memiliki kulit yang lunak dan
coklat gelap dengan deretan
spirakel
oranye di setiap
sisinya. Panjang Ulat kantong C. lewinii mencapai 3 cm. Ngengat jantan
dewasa berwarna coklat dengan sayap transparan, memiliki rentang
sayap sekitar 2 cm. berukuran lebih kecil dibandingkan dengan M. corbetti
yakni pada akhir perkembangannya panjang ulat dapat mencapai panjang
12 mm, dengan panjang kantong 15-17 mm.
Metisa plana
Metisa plana
ditemukan tergantung pada
daun kemiri minyakdengan
yang masih kecil, hanya 1-2
ulat kantung per pohon.
Namun tetap harus waspada
karena ulat kantung
merupakan hama penting
yang paling sering muncul
pada perkebunan sawit di
Malaysia. Potensinya untuk
mencapai titik puncak
seranganterjadi pada
populasi 4-5 instar, hidup pada kantong tersendiri dan stadia larva
berlangsung sekitar 50 hari. Pada waktu berkepompong, permukaan luar
kantong
terlihat halus,
berukuran panjang sekitar 15
mm dan menggantung seperti
kait di permukaan bawah
daun. Stadia kepompong
berlangsung selama 25 hari.
Ngengat M. plana
betina dapat menghasilkan
telur sebanyak 100-300 butir
selama hidupnya. Telur
menetas dalam waktu 18 hari.
Ulat berukuran lebih kecil
dibandingkan dengan M.
corbetti yakni pada akhir
perkembangannya panjang ulat dapat mencapai panjang 12 mm, dengan
panjang kantong 15-17 mm.(Khaerati dan Gusti
Indriati/era_kindly@yahoo.com)
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Clania lewinii (Lepidoptera: Psychidae)
Clania lewinii
adalah ulat kantung yang juga
ditemukan pada tanaman
kemiri minyak, namun
ditemukan masih dalam
bentuk populasi kecil yaitu 1-2
ulat kantung per pohon. Ulat
ini hidup dan menjadi
kepompong dalam kantong
sutra yang menempel rantingranting. Panjang tidak sama
tetapi sejajar, dan terbungkus
dalam sutra.

Penyunting Ahli
Ir.Yulius Ferry
Ir. Bedy Sudjarmoko, MSi
Ir. Dibyo Pranowo
Penyunting Pelaksana
Ir. Enny Randriani
Ir. Juniaty Towaha
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REVEGETASI LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH DENGAN TANAMAN KARET
Lahan pasca tambang timah didominasi oleh hamparan tailing,
overburden, dan kolong. Tailing timah mempunyai karakterisitik fisika dan
kimia tanah serta kondisi iklim mikro yang jelek. Untuk memanfaatkan
kembali lahan pasca tambang timah, terutama lahan tailing perlu dilakukan
reklamasi dan rehabilitasi. Berbagai aplikasi teknologi telah dan akan
dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Sejumlah
spesies tumbuhan spesifik lokal, tanaman eksotik seperti akasia, dan
tanaman budidaya dikembangkan sebagai tanaman untuk revegatasi lahan
pasca tambang timah. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada
manfaat ekonomis yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat dari
reklamasi tersebut. Observasi terhadap tanaman karet yang tumbuh
disekitar lahan bekas tambang timah menunjukkan bahwa pertumbuhan
tanaman karet cukup baik, tanaman karet berpotensi dijadikan salah satu
tanaman untuk revegetasi lahan bekas tambang timah di Bangka.
Di Bangka-Belitung luas lahan bekas tambang timah juga
semakin bertambah dan sampai saat ini sudah mencapai 400.000 ha yang
terdiri dari 65% lahan tandus dan 35% berbentuk telaga-telaga (kolong).
Lahan-lahan tersebut menjadi tidak bermanfaat, sementara dilain pihak
lahan pertanian semakin berkurang.
Reklamasi lahan bekas tambang timah tersebut telah dilakukan,
sampai tahun 2008 perusahaan
tambang timah telah mereklamasi
sekitar 11.000 ha, namun 4.300
ha luas lahan yang telah
direklamasi tersebut dirusak oleh
masyarakat untuk kembali
menambang timah secara ilegal.
Selama ini reklamasi lahan bekas
tambang dilakukan dengan
menanaman tanaman akasia ( A.
Mangium dan A. Auriculiformis),
gamal dan sengon. Sejumlah
Gambar 1. Lahan bekas tambang timah di bangka tanaman sudah pernah dicoba
ditanam baik oleh perusahaan
maupun masyarakat, seperti kelapa, jambu monyet, pisang, pepaya,
kacang tanah sayuran. Namun budidaya pertanian di tailing timah sangat
intensif dan membutuhkan masukan modal yang besar dan tentu sulit untuk
dilaksanakan oleh petani umumnya.
Tanaman hasil reklamasi belum memberikan nilai ekonomi yang
berarti bagi masyarakat, seperti halnya menambang timah. Hal ini yang
menyebabkan masyarakat kembali menambang lahan yang sudah
direklamasi untuk memperoleh timah yang harganya lebih menjanjikan.
Penanaman tanaman karet (Havea brasiliensis Muell Arg) di
lahan bekas tambang dinilai merupakan salah satu alternatif utama untuk
mengatasi tidak produktifnya lahan tandus bekas tambang timah tersebut
sekaligus merupakan jawaban atas masalah lingkungan yang ditimbulkan
oleh sisa penambangan. Beberapa hal kenapa tanaman karet berpotensi
dikembang di lahan bekas bekas tambang. Pertama, tanaman karet
termasuk tanaman multiguna (multipurpose tree species, MPTS),
mempunyai adaptasi yang tinggi pada lahan-lahan marginal, seperti di
lahan yang berbatu di Sulawesi Selatan. Tanaman karet mempunyai akar
tunggang yang dalam secara teoritas lebih mampu mengatasi masalah
kekeringan. Tanaman karet bahkan mampu memberikan produktivitas yang
lebih tinggi pada lahan berpasir dengan bulan kering yang tegas
dibandingkan dengan lahan yang tidak memeiliki bulan kering (Suhendry et
al., 1996). Kedua, tanaman karet mampu memperbaiki sifat tanah melalui
pekayaan hara dengan karakter fisiologi pengguguran daunnya. Selain itu
tanaman karet dapat disadap dan menghasilkan getah hampir setiap hari
sehingga menghasilkan pandapatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Penelitian di Malaysia menunjukkan bahwa setiap tahun daun
karet dapat mengembalikan 45-90 kg/ha N, 3-7 kg/ha P, 10-20 kg/ha K dan
9-18 kg/ha Mg. Melalui pengguguran daunnya, ini merupakan karisteristik
tanaman karet. Dengan demikian diharapkan pemulihan lahan bekas
tambang dapat lebih cepat terjadi. Untuk daerah Bangka-Belitung tanaman
karet bukan tanaman baru, petani sudah sangat mengenal budidaya
tanaman ini walaupun belum menggunakan benih unggul, selain itu
tanaman karet dapat dikatakan menghasilkan pendapatan hampir tiap hari
sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga tani sehari-hari.
Selain itu saat ini telah tersedia klon karet penghasil lateks-kayu, sehingga
selain menghasilkan lateks juga menghasilkan kayu untuk memenuhi
kebutuhan kayu pertukangan dan meubiler.
Sebelum tanah bekas tambang ditanami dengan karet
diperlukan pembenahan, karena kondisinya yang tidak subur (Tabel 1.)
Tabel 1. Sifat kimia lahan bekas tambang sebelum dan sudah pembenaham

No.
1
2
3
4
5

Parameter
pH
Kadar N total (%)
P (ppm)
K (me %)
Timbal (Pb) (ppm)

Sebelum
5,1
0,01
0,15
0,03
12
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Sesudah
6,4
0,03
2,29
0,27
10

Gambar 3. Tanaman karet yang ditanam disekitar lahan bekas tambang

Pembenahan tanah lahan bekas tambang dapat dilakukan dengan
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biotik. Perbaikan fisik dilakukan dengan
menambahkan bahan-bahan pembenah tanah seperti bahan organik,
mineral dan agens hayati. Bahan organik dapat berasal dari pupuk
kandang, sampah atau tanaman air. Bahan pembenah tanah yang
berasal dari mineral dapat digunakan tanah liat atau zeolit, sedangkan
agens hayati dapat diperoleh dari perakaran tumbuhan pioner yang
tumbuh disekitar lahan bekas tambang atau menggunakan pupuk hayati
yang sudah banyak beredar. Kelebihan menggunakan pupuk hayati yang
berasal dari agens hayati di lokasi penggunaan antara lain bahan
pembawanya dapat disesuaikan dengan konsisi di lapangan dan
kemungkinnan besar agens hayati yang diperoleh sudah beradaptasi
dilikungan penggunaannya. Sedangkan kelemahan menggunakan pupuk
hayati yang beredar saat ini antara lain sebagian besar menggunakan
bahan pembawa zeolit yang dapat memasamkan tanah sedangkan lahan
bekas tambang pHnya memang rendah. Selain itu untuk mendatangkan
pupuk hayati dari luar daerah akan memerlukan biaya lebih mahal.
Banyak manfaat dari penggunaan pupuk hayati terutama pada
tanah yang mengandung pasir tinggi, antara lain dapat meningkatkan
kemampuan akar tanaman mengadsropsi air dan unsur hara sampai pada
batas minimum yang tersedia dalam tanah, sehingga tanaman lebih tahan
terhadap kekeringan dan efisien dalam memanfaatkan pupuk; dapat
menyerap unsur logam berat yang dapat meracuni tanaman. Pupuk hayati
mampu menambah jumlah mikroba tanah yang diperlukan oleh akar
tanaman, 250 kg pupuk hayati jumlah mikroba yang dihasilkan setara
dengan jumlah mikroba yang dihasilkan oleh kompos sebanyak 5 ton dan 2
ton pupuk kandang. Selain itu pupuk hayati dapat menghemat penggunaan
pupuk N 50%, P 27% dan K 20%.
Tanaman karet yang tumbuh disekitar lahan bekas tambang
menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman karet, mempunyai lilit pangkal
batang yang cukup baik (Tabel 2).
Tabel 2. Lilit batang dan laju pertumbuhan beberapa klon tanaman karet

Lilit batang (cm) pada umur
Klon

IRR39
IRR42
GT1

2
21.00
24.50
19.90

3

4

36.06
29.15
29.05

48.26
50.98
43.39

5
61.58
51.41
51.20

Laju pertumbuhan (cm/th)
Pasca
Pra sadap
sadap
13.53
8.97
10.43

4.58
2.03
1.47

Tanaman karet mempunyai adaptasi yang lebih tinggi,
penyebaran tanaman karet di Indonesia hampir disemua wilayah. Tanaman
karet mampu beradaptasi di tanah bekas tambang timah di BangkaBelitung dan berpotensi dijadikan tanaman revegetasi pada tanah bekas
tambang timah. Tanaman karet dapat tumbuh baik pada lahan marjinal di
Langga Payung. Klon PR 261 bahkan memiliki pertumbuhan lebih jagur
dari rata-rata pertumbuhan karet di daerah Langkat dan Deli Serdang.
Produktivitas karet di daerah ini cukup tinggi. Klon GT 1 dan PR 261 dapat
mencapai produktivitas rata-rata 8 tahun sadap lebih dari 2.000 kg/ha/th,
yang berarti lebih tinggi dari produktivitas karet pada lahan yang selama ini
dianggap sesuai untuk karet. Produktivitas yang tinggi tersebut erat
kaitannya dengan tingginya tegakan pohon per satuan luas karena
rendahnya gangguan penyakit Jamur Akar Putih (JAP) dan angin, serta
rendahnya intensitas serangan penyakit daun pada daerah ini.
Penanaman karet mampu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah dari
lahan marjinal tersebut. Klon PR 261, BPM 24, RRIM 703, PR 255, PR 300,
dan GT 1 dapat direkomendasikan untuk ditanam pada lahan marjinal.
(Bambang Eka Tjahjana/be_tjahjana@yahoo.com)
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BAHAYA PENGGUNAAN PESTISIDA KIMIA SINTETIK DALAM PENGENDALIAN
ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN
Penggunaan pestisida kimia pertama kali diketahui sekitar 4.500
tahun yang lalu (2.500 SM) yaitu pemanfaatan asap sulfur untuk
mengendalikan tungau di Sumeria. Sedangkan penggunaan bahan kimia
beracun seperti arsenic, mercury dan serbuk timah diketahui mulai
digunakan untuk memberantas serangga pada abad ke-15. Kemudian
pada abad ke-17 nicotin sulfate yang diekstrak dari tembakau mulai
digunakan sebagai insektisida. Pada abad ke-19 diintroduksi dua jenis
pestisida alami yaitu, pyretrum yang diekstrak dari chrysanthemum dan
rotenon yang diekstrak dari akar tuba Derris eliptica. Pada tahun 1874
Othmar Zeidler adalah orang yang pertama kali mensintesis DDT (Dichloro
Diphenyl Trichloroethane), tetapi fungsinya sebagai insektisida baru
ditemukan oleh ahli kimia Swiss, Paul Hermann Muller pada tahun 1939
yang dengan penemuannya ini dia dianugrahi hadiah nobel dalam bidang
Physiology atau Medicine pada tahun 1948. Pada tahun 1940an mulai
dilakukan produksi pestisida sintetik dalam jumlah besar dan diaplikasikan
secara luas. Beberapa literatur menyebutkan bahwa tahun 1940an dan
1950an sebagai “era pestisida”. Penggunaan pestisida terus meningkat
lebih dari 50 kali lipat semenjak tahun 1950, dan sekarang sekitar 2,5 juta
ton pestisida ini digunakan setiap tahunnya. Dari seluruh pestisida yang
diproduksi di seluruh dunia saat ini, 75% digunakan di negara-negara
berkembang.
Reaksi terhadap bahaya penggunaan pestisida kimia terutama
DDT mulai nampak setelah Rachel Carson menulis buku paling laris yang
berjudul “Silent Spring” tentang pembengkakan biologi (biological
magnification) tahun 1962. Sehingga minimal ada 86 negara melarang
penggunaan DDT, meskipun masih digunakan di beberapa negara
berkembang untuk memberantas nyamuk malaria. Pemerintah Indonesia
mengeluarkan 37 jenis bahan aktif pestisida yang dilarang untuk digunakan
pada tahun 1998, yaitu berdasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian No
949/kpts.270/12/1998, seperti tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Daftar pestisida terlarang menurut Kepmentan
No 949/kpts.270/12/1998

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NAMA BAHAN AKTIF
2, 3, 5 – T
2, 4, 5 – Triklorofenol
2, 4, 6 – Triklorofenol
Natrium 4 – Brom - 2, 5 – diklorofenol
Aldikarb
Aldrin
Arsonat (MSMA)
Cyhexatin
Diklorodifeniltrikloroetan (DDT)
Dibromokloropropan (DBCP)
Dielrin
Diklorofenol
Dinoseb
EPN
Endrin
Etilen Dibromidal (EDB)
Fosfor Merah
Halogen fenol
Heksaklorida (HCH) dan isomernya

NO
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NAMA BAHAN AKTIF
Heptaklor
Kaptafol
Klordan
Klordimefon
Leptofos
Lindan
Metoksiklor
Mevinfos
Monosodium metam
Natrium klorat
Natirum tribromofenol
Paration metal
Pentaklorofenol (PCP) dan garamnya
Senyawa arsen
Senyawa merkuri
Strikhnin
Telodrin
Toxaphene

Beberapa dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia pada
lahan pertanian yang telah diketahui, diantaranya: mengakibatkan
resistensi hama sasaran, gejala resurjensi hama, terbunuhnya musuh
alami, meningkatnya residu pada hasil, mencemari lingkungan, gangguan
kesehatan bagi pengguna, bahkan beberapa pestisida disinyalir memiliki
kontribusi pada fenomena pemanasan global (global warming) dan
penipisan lapisan ozon.
Penelitian terbaru mengenai bahaya pestisida terhadap
keselamatan nyawa dan kesehatan manusia sangat mencengangkan.
WHO (World Health Organization) dan Program Lingkungan PBB

memperkirakan ada 3 juta orang yang bekerja pada sektor pertanian di
negara-negara berkembang terkena racun pestisida dan sekitar 18.000
orang diantaranya meninggal setiap tahunnya. Di Cina diperkirakan setiap
tahunnya ada setengah juta orang keracunan pestisida dan 500 orang
diantaranya meninggal. Beberapa pestisida bersifat karsinogenik yang
dapat memicu terjadinya kanker. Berdasarkan penelitian terbaru dalam
Environmental Health Perspective menemukan adanya kaitan kuat antara
pencemaran DDT pada masa muda dengan menderita kanker payudara
pada masa tuanya. Menurut NRDC (Natural Resources Defense Council)
tahun 1998, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan penderita
kanker otak, leukemia dan cacat pada anak-anak awalnya disebabkan
tercemar pestisida kimia. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Harvard
School of Public Health di Boston, menemukan bahwa resiko terkena
penyakit parkinson meningkat sampai 70% pada orang yang terekspose
pestisida meski dalam konsentrasi sangat rendah.
Menyadari besarnya bahaya penggunaan pestisida kimia,
sehingga di beberapa negara maju, penjualan dan penggunaan pestisida
diatur oleh pemerintah. Sebagai contoh pada tahun 1972 di Amerika
Serikat dibentuk Environmental Protection Agency (EPA) yang
bertanggung jawab atas regulasi pestisida. Akan tetapi dalam
implementasinya penggunaan pestisida sulit untuk dikontrol, maka pada
tahun 1979 Presiden Carter mendirikan Interagency Integrated Pest
Management Coordinating Committe untuk memberi jaminan
pengembangan dan penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) atau
Integrated Pest Management (IPM). PHT merupakan sistem yang
mendukung dalam pengambilan keputusan untuk memilih dan
menggunakan taktik pengendalian hama, satu cara atau lebih yang
dikoordinasi secara harmonis dalam satu strategi manajemen, dengan
dasar analisa biaya dan keuntungan yang berpatokan pada kepentingan
produsen, masyarakat dan lingkungan.
Pada tahun 1978, mulai muncul dalam beberapa publikasi istilah
pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), akan tetapi secara
formal baru diintroduksi tahun 1985 ketika Kongres Amerika Serikat
membuat undang-undang tentang aksi keamanan pangan (Food Security
Act) yang dimulai dengan program 'Low Input Sustainable Agriculture'
(LISA) untuk membantu para petani menggunakan sumberdaya alam
secara efesien, melindungi lingkungan dan memelihara komunitas
pedesaan. PHT menurut Kogan (1999) merupakan model yang paling
efektif untuk menjamin program pertanian berkelanjutan (sustainable
agriculture).
Di Indonesia sendiri, konsep PHT telah tumbuh dan berkembang
dalam 20 tahun terakhir, walaupun dalam implementasinya masih sangat
bervariasi untuk berbagai daerah. Paradigma PHT menawarkan suatu
pendekatan dalam mengatasi permasalahan OPT di lapangan dengan
mempertimbangkan aspek ekologi, produksi, dan keterlibatan petani
dalam implementasinya. Tujuan akhir dari pendekatan PHT ini adalah
bagaimana pertanian berkelanjutan dapat diwujudkan dengan melibatkan
semua aspek terkait, baik sosial, ekologi, dan produksi pertanian.
Pengendalian hama ramah lingkungan dengan memanfaatkan
musuh alami dan insektisida alami untuk pengendalian hama merupakan
tulang punggung dalam implementasi PHT di lapangan.
Salah satu
kelemahan yang selama ini terjadi adalah bahwa implementasi PHT sejauh
ini hanya didekati dengan satu atau dua metode pengendalian saja.
Berbagai penelitian yang selama ini dikembangkan masih hanya sebatas
mengevaluasi satu atau metode pengendalian saja, namun sangat sedikit
informasi mengenai bagaimana jika beberapa metode diaplikasikan secara
terpadu?, apakah hasilnya lebih signifikan? atau justru sebaliknya?. Alam
sebenarnya telah menyediakan berbagai komponen pengendalian secara
alami, seperti: parasitoid, entomopatogen (misalnya virus atau cendawan),
tanaman yang berpotensi sebagai biopestisida dan lain-lain. Namun
demikian, komponen ini kemudian musnah akibat ekspoitasi lahan yang
berlebihan dan modifikasi ekosistem. Akibatnya, pengendalian hama
justru diserahkan pada keampuhan pestisida kimia yang tidak
menyelesaikan masalah tetapi justru menimbulkan permasalah baru yang
lebih besar. Evaluasi mengenai pemanfaatan komponen ekologi secara
terpadu perlu dikedepankan, terutama untuk menunjang implementasi
PHT dan biorestorasi agroekosistem yang telah tereksploitasi
(Samsudin/samsudin.afaqih@gmail.com)
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