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Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam budidaya Kelapa, pengendalia 

OPT wajib dilakukan.Hewan atau tumbuhan baik berukuran mikro ataupun makro 

yang mengganggu, menghambat, bahkan mematikan tanaman yang dibudidayakan 

dinamakan Organisme Pengganggu Tanaman.  

Kegiatan pengendalian OPT antara lain: Pengendalian Gulma, Pengendalian 

Hama dan Pengendalian Penyakit. Perkebunan tanaman kelapa sawit (Elaeis 

guineensis Jacq) akan berhasil  jika berbagai faktor yaitu faktor tanaman dan  faktor 

lahan dan juga organisme pengganggu tanaman dapat teratasi dengan baik dan benar. 

Faktor luar yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan budidaya tanaman kelapa 

sawit adalah adanya gulma, hama dan penyebab penyakit tanaman. Gangguan tersebut 

dapat merusak tanaman pada fase bibit, tanaman belum menghasilkan (TBM) maupun 

pada tanaman menghasilkan (TM).  Seperti terlihat pada gambar 7.1 berikut ini. 

 

Gambar 7.1 Hama Penyakit dan Tanaman Kelapa Sawit terserang hama 

Sumber: fajar hijau.com dan milatom.com 

 

A. PENGENDALIAN GULMA 

1. Gulma Tanaman Kelapa Sawit 

Tumbuhan yang tumbuh  pada tempat yang tidak dikehendaki dan  

merugikan tanaman yang diusahakan dinamakan gulma. Gulma merupakan 

tumbuhan pengganggu yang memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan 

dan produksi tanaman.  



 
 

Pengaruh gulma tidak terlihat secara langsung, dan umumnya berjalan 

lambat. Gulma perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit, mampu men-

jadi kompetitor utama dalam memperebutkan unsur hara, air, ruang tumbuh dan 

cahaya matahari. Beberapa spesies gulma juga dapat memproduksi zat racun 

yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman utama, dikenal dengan 'alelop-

ati'. 

a. Saga Rambat (Mikania micranta) 

Mikania micrantha merupakan gulma tahunan yang tumbuh merambat 

dengan cepat. Mikania termasuk dalam gulma penting pada kelapa sawit 

yang dapat tumbuh hingga ketinggian 700 mdpl. Mikania umumnya tum-

buh dominan pada areal kelapa sawit belum menghasilkan (TBM) hingga 

dapat meimbelit/menutupi  

Mikania juga menghasilkan senyawa alelopati berupa phenol dan fla-

von. Mudah berkembang biak melalui potongan. Batang M. micrantha 

tumbuh menjalar berwarna hijau muda, bercabang dan ditumbuhi rambut-

rambut halus. Panjang batang dapat mencapai 3-6m. Pada tiap ruas ter-

dapat dua helai daun yang saling berhadapan, tunas baru dan bunga.  

Helai daun berbentuk segitiga menyerupai hati dengan panjang daun 

4-13cm dan lebar daun 2-9cm.  Permukaan daun menyerupai mangkok 

dengan tepi daun bergerigi.  Bunga tumbuh berwarna putih, berukuran 

kecil dengan panjang 4.5-6mm, dan tumbuh dari ketiak daun atau pada 

ujung tunas. Biji dihasilkan dalam jumlah besar, berwarna coklat kehita-

man dengan panjang 2mm. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 7.2 

berikut ini! 



 
 

 

 
Gambar 7.2 Mikania micranta. 

Sumber: https://www.shutterstock.com/image-photo/mikania-micrantha-tropical-plant-

known-bitter-1282718755 

 

b. Putri Malu (Mimosa pudica) 

Putri malu atau Mimosa pudica adalah perdu pendek anggota suku po-

long-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara 

cepat menutup/"layu" dengan sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah 

anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, putri malu be-

reaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara 

karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Untuk 

lebih jelaskan perhatikan gambar 7.3 berikut ini.  

 

Gambar 7.3 Mimosa pudica 

Sumber: https://plantcaretoday.com/mimosa-pudica.html 

 

c. Babandotan/Wedusan (Ageratum conyzoides)  

https://www.shutterstock.com/image-photo/mikania-micrantha-tropical-plant-known-bitter-1282718755
https://www.shutterstock.com/image-photo/mikania-micrantha-tropical-plant-known-bitter-1282718755
https://plantcaretoday.com/mimosa-pudica.html


 
 

Bandotan (Ageratum conyzoides) adalah sejenis gulma pertanian ang-

gota suku Asteraceae. Terna semusim ini berasal dari Amerika tropis, khu-

susnya Brazil, akan tetapi telah lama masuk dan meliar di wilayah Nusantara. 

Disebut juga sebagai babandotan atau babadotan (Sd.); wedusan (Jw.); dus-

bedusan (Md.); serta Billygoat-weed, Goatweed, Chick weed, atau Whiteweed 

dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini mendapatkan namanya karena bau yang 

dikeluarkannya menyerupai bau kambing. Untuk lebih jelaskan perhatikan 

gambar 7.4 berikut ini. 

 

Gambar 7.4 Ageratum conizoides 

Sumber: https://www.jatiluhuronline.com/2018/11/daun-babadotan-ageratum-co-

nyzoides-l.html 

 

 

d. Imperata cylindrica (alang-alang) 

Alang-alang atau ilalang ialah sejenis rumput berdaun tajam, yang kerap 

menjadi gulma di lahan pertanian. Rumput ini juga dikenal dengan nama-

nama daerah seperti alalang, halalang. 

Alang-alang dapat berbiak dengan cepat, dengan benih-benihnya yang 

tersebar cepat bersama angin, atau melalui rimpangnya yang lekas menem-

bus tanah yang gembur. Berlawanan dengan anggapan umum, alang-alang 

tidak suka tumbuh di tanah yang miskin, gersang atau berbatu-batu. Rumput 

https://www.jatiluhuronline.com/2018/11/daun-babadotan-ageratum-conyzoides-l.html
https://www.jatiluhuronline.com/2018/11/daun-babadotan-ageratum-conyzoides-l.html


 
 

ini senang dengan tanah-tanah yang cukup subur, banyak disinari matahari 

sampai agak teduh, dengan kondisi lembap atau kering. Di tanah-tanah yang 

becek atau terendam, atau yang senantiasa ternaungi, alang-alang pun tak 

mau tumbuh. Gulma ini dengan segera menguasai lahan bekas hutan yang 

rusak dan terbuka, bekas ladang, sawah yang mengering, tepi jalan dan lain-

lain. Untuk lebih jelaskan perhatikan gambar 7.5 berikut ini. 

 

 

Gambar 7.5 Imperata cylindrica 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

e. Rumput Teki (Cyperus rotundus) 

Teki ladang atau Cyperus rotundus adalah gulma pertanian yang biasa 

dijumpai di lahan terbuka. Apabila orang menyebut "teki", biasanya yang 

dimaksud adalah jenis ini, walaupun ada banyak jenis Cyperus lainnya 

yang berpenampilan mirip. 

Teki sangat adaptif dan karena itu menjadi gulma yang sangat sulit 

dikendalikan. Ia membentuk umbi (sebenarnya adalah tuber, modifikasi 

dari batang) dan geragih (stolon) yang mampu mencapai kedalaman satu 

meter, sehingga mampu menghindar dari kedalaman olah tanah (30 cm). 



 
 

Teki menyebar di seluruh penjuru dunia, tumbuh baik bila tersedia air 

cukup, toleran terhadap genangan, mampu bertahan pada kondisi 

kekeringan. Untuk lebih jelaskan perhatikan gambar 7.6 berikut ini. 

 

 

Gambar 7.6 Cyperus rotundus 

Sumber: https://flora.org.il/en/plants/CYPROT/ 

 

2. Pengendalian gulma 

Pengendalian gulma secara fisik dan kimia disekitar tanaman dan blok per-

tanaman 

a. Gulma disekitar pohon dengan jari-jari 3-4 meter (area piringan) 

dibersihkan memakai cangkul. 

b. Pada Tanaman mulai berproduksi, selesai dibersihkan dapat diberi pupuk 

organik secara teratur. Selain mencegah gulma juga dapat menyumbangkan 

unsur hara pada tanaman. 

c. Gulma dalam blok pertanaman dapat dikendalikan dengan cara dibabat 

dengan parang atau menggunakan peralatan mekanis lainnya.  

d. Gulma tanaman kelapa sawit juga dapat dibersihkan dengan menggunakan 

alat mekanis. Pembersihan dengan cara mekanis biasanya dalam area yang 

https://flora.org.il/en/plants/CYPROT/


 
 

luas dan datar dengan menggunakan hand-slasher, traktor dilengkapi rotari 

pemotong rumput dan pembajakan sekaligus bertujuan menggemburkan 

tanah 

e. Gulma seperti Alang-alang (Imperata cylindrica) disemprot menggunakan 

herbisida Sistemik, agar zat kimia dalam herbisida masuk dan mengikuti 

proses dalam tubuh gulma sehingga gulma mati secara menyeluruh baik, 

akar, batang, maupun daun. 

 Berikut salah satu contoh kegiatan pemberantasan gulma secara fisik dan 

kimia. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar7.7 berikut ini. 

 

Gambar 7.7  Pengendalian gulma pada lahan kelapa sawit secara 

fisik/manual 

Sumber: sawitindonesia.com 

 

 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fsawitindonesia.com


 
 

Gambar 7.8 pengendalian gulma secara kimia pada lahan kelapa sawit 

secara kimia 

Sumber: https://www.teorieno.com/2017/04/pengertian-pengendalian-

gulma.html 

B. PENGENDALIAN HAMA 

1. Hama Tanaman Kelapa Sawit 

Banyak hama yang mengganggu tanaman kelapa sawit yaitu terdiri dari 

dua golongan besar yakni  vertebrata dan invertebrata. Hama seperti babi hutan,  

rayap, tikus hutan, sedangkan hama dari kelompok invertebrata di antaranya 

adalah ulat api, kumbang tanduk. Contoh hama-hama tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. Gajah 

Gangguan gajah selalu muncul di pembukaan areal baru bekas hutan, 

gangguan hanya bersifat sementara namun kerusakan yang ditimbulkannya 

sangat luar biasa.  Pengendaliannya cukup dengan ditakut-takuti suara tem-

bakan, api unggun atau pemagaran kawat listrik. 

b. Babi hutan 

Babi hutan terdapat beberapa spesies, antara lain; Sus scrofa, Susvitatus, dan 

Susbarbatus, memakan apa saja (omnivora) misalnya memakan tanaman 

muda kelapa sawit baik di pembibitan maupun pada tanaman yang belum 

menghasilkan.  

c. Ulat Api  

Hama utama yang dapat menurunkan produksi 30-40 % dalam 2 tahun 

setelah kehilangan daun sebanyak 50 % atau lebihadalah ulat api.  

Hama ini biasanya menyerang atau memakan daun  dimulai dari daun bagian 

bawah. Daun-dauan yang terserang biasanya berlubang atau sobek hingga 

tinggal tulang-tulang daunnya, pada serangan hebat daun akan habis sama 

sekali.  

Pengendalian Ulat api dilaksanakan dengan sistem pengendalian hama 

terpadu (PHT) yaitu berdasarkan monitoring populasi kritis, mengutamakan 

https://www.teorieno.com/2017/04/pengertian-pengendalian-gulma.html
https://www.teorieno.com/2017/04/pengertian-pengendalian-gulma.html


 
 

pelestarian, dan pemanfaatan musuh alami. Bagaimana menentukan 

populasi kritis?  yaitu dilakukan   monitoring terhadap Ulat Api. Dalam 

keadaan aman, monitoring dilakukan dengan mengamati 1 pohon contoh/ha 

kelapa sawit setiap bulan sekali.  Setiap contoh diamati 2 pelepah yang 

terletak pada bagian bawah dan tengah tajuk kelapa sawit. Apabila terjadi 

serangan Ulat Api, maka jumlah pohon contoh ditambah menjadi 5 

pohon/ha dan diamati setiap 2 minggu sekali. Pengamatan dilakukan 

terhadap 1 pelepah/pohon contoh, yakni pada pelepah yang diduga paling 

banyak dijumpai Ulat Api. Apabila perlu dilakukan tindakan pengendalian, 

maka pada saat sebelum pengendalian, populasi Ulat Api harus dihitung, 

begitu pula 1 minggu setelah pengendalian.  Hal ini dimaksudkan untuk 

menentukan perlu tidaknya pengendalian ulangan. Penggunaan insektisida 

sistemik diupayakan sebagai tindakan terakhir dan dipilih jenis yang aman 

terhadap lingkungan, parasitoid, dan predator. Untuk lebih jelasnya per-

hatikan gambar 7.9 berikut ini. 

 



 
 

 

Gambar 7.9 Gajah, Babi hutan dan Ulat Api (Setora nitent dan setora asigna) 

Sumber: http://konfrontasi.com/content/ragam / babi-hutan-ngamuk-petani-tewas-

diseruduk. https://mitalom.com/cara-mengendalikan-hama-pada-tanaman-

kelapa-sawit/ dan https://www.pustakapetani.com/2019/02/mengen-

dalikan-ulat-api.html 

 

Tingkat populasi Ulat Api kritis disajikan pada tabel berikut: 

NO. Jenis UPDKS Populasi kritis 

(Jumlah ulat per pelepah) 

1. S. asigna 5-10 

2. S. nitens 5-10 

Tabel 7.1 Jenis-jenis Ulat Api dan populasi kritis pelepah 

Sumber: Pahan, 2012 (diedit penulis, 2019) 

 

Jenis insektisida yang dapat digunakan untuk pengendalian Ulat Api adalah 

sebagai berikut: 

   Tabel 7.2 Jenis-jenis  insektisida untuk memberantas Ulat Api pada Kelapa Sawit 

Sumber: Pahan, 2012 

No. Jenis insektisida Dosis 

tepat 

Pengaplikasian Hama 

sasaran  Bahan aktif Contoh 

produk 

1. B. thuringiensis Thuricide HP 300-

500g/ha 

penyemprotan U.api 

2. Deltametrin Decis 2,5 EC 200-300 

ml/ha 

penyemprotan U.api,  

http://konfrontasi.com/content/ragam%20/%20babi-hutan-ngamuk-petani-tewas-diseruduk
http://konfrontasi.com/content/ragam%20/%20babi-hutan-ngamuk-petani-tewas-diseruduk
https://mitalom.com/cara-mengendalikan-hama-pada-tanaman-kelapa-sawit/
https://mitalom.com/cara-mengendalikan-hama-pada-tanaman-kelapa-sawit/
https://www.pustakapetani.com/2019/02/mengendalikan-ulat-api.html
https://www.pustakapetani.com/2019/02/mengendalikan-ulat-api.html


 
 

 

d. Tikus  

Hewan yang sering ditemukan di areal kebun kelapa sawit adalah tikus 

belukar (Rattus tiomanicus), tikus sawah (Rattus  rattus  argentiventer),  

tikus rumah (Rattus rattus diardii) dan tikus huma (Rattus exulans). Dari 

keempat jenis tikus di atas, tikus belukar merupakan dominan di 

perkebunan kelapa sawit. 

Menyerang tanaman kelapa sawit yang berumur 0 – 1 tahun pada bagian 

titik tumbuh/umbut, merusak bunga jantan dan bunga betina, menggigit dan 

mengerek buah tanaman kelapa sawit. 

Hewan ini dapat menimbulkan kehilangan produksi mencapai 5 %. 

Perlukaan buah akibat keratan tikus dapat meningkatkan kadar asam lemak 

bebas minyak kelapa sawit. Oleh karena itu hama ini perlu dikendalikan. 

Hama tikus ini pada umumnya agak sulit untuk diberantas, karena tempat 

hidupnya luas dan sering berpindah-pindah. Pengendalian hama tikus dapat  

dilakukan dengan cara antara lain: 

1) Dengan cara merusak sarangnya dan pengasapan/ emposan serta 

membunuhnya pada saat hama tikus keluar dari sarangnya (secara 

mekanis). 

2) Memakai metode masuh alami atau predator seperti  burung hantu, 

kucing, ular (secara biologis). Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 

7.10 berikut ini. 

 



 
 

Gambar 7.10 Tikus pada lahan kelapa sawit 

Sumber: www.borneonews.co.id 

 

e. Kumbang Tanduk  

Menimbulkan masalah pada seluruh perkebunan kelapa sawit  di 

Indonesia yaitu dari Oryctes rhinoceros. Kumbang ini secara morfologi 

berukuran panjang 4 cm berwarna coklat tua kehitaman. Pada bagian kepala 

memiliki tanduk kecil sehingga sering disebut kumbang tanduk atau 

kumbang badak. 

Kumbang betina mempunyai bulu lebat pada bagian ujung perutnya, 

sedangkan yang jantan tidak berbulu. Kumbang yang baru keluar langsung 

menyerang kelapa sawit, kemudian kawin.selanjutnya kumbang betina 

meletakkan telurpada bahan organik yang sedang mengalami pembusukan 

seperti batang kelapa/kelapa sawit mati, kotoran kerbau/sapi, 

kompos/sampah dan lain-lain. Telur menetas dalam waktu 9-14 hari. 

Larva berwarna putih, berbentuk slinder, gemuk dan berkerut-kerut, 

melengkung membentuk setengah lingkaran. Kepala keras dilengkapi 

dengan rahang yang kuat. Larva berkembang pada kayu lapuk, kompos dan 

pada hampir semua bahan organik yang sedang mengalami proses 

pembusukan dengan kelembaban yang cukup. 

Tempat yang paling baik untuk berkembangbiak adalah batang kelapa 

sawit dan kelapa yang membusuk. Belum pernah diketahui bahwa larva 

kumbang ini menimbulkan kerusakan terhadap tanaman. Stadia larva terdiri 

dari atas 3 instar, dan berlangsung dalam waktu 106-141 hari. 

Pupa berwarna coklat kekuningan, berada dalam kokon yang dibuat dari 

bahan-bahan organik di sekitar tempat hidupnya. Masa kepompong 

berlangsung antara 18-23 hari. Kumbang yang baru jadi akan tetap tinggal 

ditempatnya antara 15-20 hari (masa preimago), kemudian baru terbang 

keluar. Kumbang dapat hidup sekitar 90-138 hari. 



 
 

Akibat yang ditimbulkan: 

Kumbang mulai melakukan aktivitas penyerangan mulai senja sampai 

agak malam (sampai dengan jam 21.00 WIB). Dari hasil pengamatan dan 

pengintaian, bahwa kumbang  tanduk banyak menyerang kelapa maupun 

kelapa sawit pada malam sebelum turun hujan. 

Keadaan tersebut ternyata merangsang kumbang untuk keluar dari 

persembunyiannya. Kumbang tanduk menyerang tanaman kelapa sawit 

yang baru ditanam di lapangan sampai berumur 2.5 tahun. 

Jarang sekali dijumpai menyerang kelapa sawit yang sudah 

menghasilkan (TM). Akan tetapi dengan dilakukannya pemberian mulsa 

tandan kosong kelapa sawit (TKS) yang lebih dari satu lapis, maka masalah 

hama ini sekarang juga dijumpai pada areal Tanaman Menghasilkan. 

Tanaman muda yang mengalami banyak serangan adalah tanaman yang 

baru pindah tanam. Hal ini terutama terjadi di areal yang berdekatan dengan 

perkampungan yang bersemak dan banyak tanaman kelapa atau kotoran 

sapi. Serangan sangat langka pada areal yang baru dibuka dan jauh dari 

perkampungan.  

Kumbang tanduk jantan maupun Kumbang tanduk betina menyerang 

kelapa sawit. Kumbang tanduk hinggap pada pelepah daun yang agak 

muda, kemudian mulai menggerek ke arah titik tumbuh kelapa sawit. 

Panjang lubang gerekan dapat mencapai 4.2 cm dalam sehari, jika titik 

tumbuhnya habis maka tanaman akan mati. Pucuk kelapa sawit yang 

yerserang, bila membuka daunnya tampak seperti kipas atau bentuk lain 

yang abnormal.  Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 7.11 berikut ini. 



 
 

 

Gambar 7.11 Hama Kumbang tanduk dan kerusakan serangannya 

Sumber: sawitplus.com 
 

Cara Mengeendalikan   

Dilakukan dengan monitoring secara teratur setiap bulan, terhadap  15 

% jumlah seluruh tanaman (sampel tanam; setiap 6 baris diambil 1 baris 

tanaman). 

Selama periode kritis yaitu masa 2 tahun pertama setelah kelapa sawit 

dipidah tanam ke lahan, apabila ditemukan 3-5 ekor kumbang/ha, maka 

pemberantasan harus dilakukan. Pada tanaman kelapa sawit yang berumur 

lebih dari dua tahun, akibat serangan hama ini menjadi kurang berbahaya. 

Dengan demikian, populasi kritis dinaikkan menjadi 15-20 ekor/ha. 

Untuk menghambat perkembangan larva kumbang tanduk yaitu dengan 

cara menutup batang kelapa sawit bekas replanting dengan kacangan 

penutup tanah sesegera  mungkin. Hal ini dapat mencegah serangga untuk 

meletakkan telurnya pada batang mati tersebut. Tindakan pemberantasan 

yang dapat dilakukan dengan cara : 

1) Manual yaitu pengumpulan kumbang satu persatu, dengan 

menggunakan alat kail dari kawat. Tindakan ini dilakukan tiap bulan 

apabila populasi kumbang 3-5 ekor/ha, setiap dua minggu jika populasi 

kumbang 5-10 ekor/ha, dan setiap minggu jika populasi kumbang lebih 

dari 10 ekor. 



 
 

2) Menghancurkan tempat peletakkan telur secara manual dan dilanjutkan 

dengan pengumpulan larva untuk dibunuh, apabila jumlahnya masih 

terbatas. 

3) Memberantas secara kimiawi dengan cara menaburkan insektisida 

butiran karbosulfan sebanyak (0.05-0.10 g bahan aktif per pohon, 

setiap 1-2 minggu) atau 3 butir kapur barus/pohon, setiap1-2 kali/bulan 

pada pucuk kelapa sawit. 

4) Mengendalikan larva kumbang tanduk pada mulsa TKS di areal 

Tanaman Menghasilkan dengan cara menaburkan biakan murni jamur 

Metarrhizium anisopliae sebanyak 20 g/m2. 

5) Membuat perangkap kumbang tanduk  dengan menggunakan  ferotrap. 

Ferotrap tersebut terdiri atas satu kantong feromon sintetik (etil-4 metil 

oktanoat) yang digantungkan dalam ember plastik kapasitas 12 liter.  

6)  

f. Belalang  

Gejala serangan 

Berupa bekas gigitan pada bagian tepi daun, terutama pada daun-daun yang 

muda. Pada serangan berat  perkembangan bibit tanaman terhambat. 

 

Cara Mengendalikan 

Mengendalikan hama belalang dapat dilakukan antara lain : 

1) Menggunakan musuh alami seperti burung dan hewan lainnya.  

2) Mengumpulkan dan membakar bagian tanaman yang terserang 

3)  Menggunakan insektisida. 

Untuk lebih jelasnya cermati gambar 7.12 berikut ini. 



 
 

 

Gambar 7.12 Valanga nigricornis 

Sumber: www.bajasawit.com 

 

g. Tungau Merah  

Gejala serangan 

Warna daun dari hijau menjadi perunggu mengkilat (bronz). Hama ini 

membahayakan karena dapat berkembang sangat pesat baik pada musim 

kemarau maupun musim hujan. Pada serangan yang berat dapat 

menyebabkan kerusakan tanaman dipesemaian maupun di pembibitan 

utama. 

Cara Mengendalikan 

Dilakukan secara kimia yaitu dengan cara menggunakan akarisida yang 

mengandung bahan aktif tetradifon 75,2 g/l. Contohnya adalah Tedion 75 

EC. 

h. Siput /Keong 

Menyerang dan merusak tanaman kelapa sawit terutama tanaman yang 

masih muda ( dalam pembibitan ), dikenal orang yaitu bekicot. 

Jenis siput yang menyerang di pembibitan kelapa sawit adalah  Achatina 

fulica F. 

Gejala serangan 

http://www.bajasawit.com/


 
 

1) Merusak daun-daun muda tanaman kelapa sawit yang baru dipindahkan 

dari pesemaian ke polybag pembibitan utama 

2) Menyisakan beberapa daun saja dan bahkan habis, akibat serangan hama 

ini pertumbuhan tanaman terhambat 

 

Cara Mengendalikan 

1) Mengatur naungan dan pencahayaan pada pesemaian hal tersebut 

merupakan upaya pencegahan 

2) Mengumpulkan dan memusnakan siput-siput tersebut atau dimanfaatkan 

sebagai pakan ikan lele 

3) Menyebarkan campuran kapur  dengan Ca-arsenat disekitar pagar-pagar 

pelindung lahan pembibitan 

4) Menggunakan umpan yang terdiri dari campuran dedak dan metaldehyde 

dengan perbandingan 100: 5 pada tempat-tempat yang banyak terdapat 

bekicot/siputnya 

C. PENGENDALIAN PENYAKIT 

1. Penyakit Tanaman Kelapa Sawit 

Penyakit pada tanaman kelapa sawit dapat menyerang di pembibitan, 

sebelum tanaman menghasilkan buah (TBM) dan setelah tanaman 

menghasilkan buah (TM).  

a. Penyakit di pembibitan 

Penyakit di pembibitan kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 1. 

   Penyakit Patogen Gejala kerusakan Pengendalian 

Pada daun 

muda 

Glomerella cingu-

lata 

Botryodiplodia spp 
Melanconium spp 

- Bercak kecil pucat beru-

bah menjadi coklat 

dengan pinggir yang 
pucat. 

- Ujung daun dapat men-

galami nekrosis yang be-

rat. 

Naungan yang ber-

lebihan dikurangi, 

pertukaran udara yang 
cukup dan 

menyemprot dengan 

fungisida 



 
 

   Penyakit Patogen Gejala kerusakan Pengendalian 

- Umumnya muncul pada 
pembibitan awal yang 

kondisinya lebih hangat 

dan lembab 

Blast (ha-

war) 

Pythium sp Penyakit akar yang me-

nyebabkan nekrosis (ke-

matian jaringan), daun tua 

dan daun muda menjadi 
kerdil, hijau olive dengan 

ujung daun yang men-

galami nekrosis 

Periksa tanah pada 

polibag agar mempu-

nyai kelembaban yang 

cukup atau beri mulsa 
pada permukaan tanah 

pada polibag 

Curvularia 

blight 

Curvularia sp - Muncul terutama pada 
pembibitan utama dengan 

pertumbuhan yang buruk. 

- Bercak-bercak kecil dan 

coklat tua dengan ling-
karan halo kuning/coklat 

yang tegas, pada kondisi 

lanjut/berat, keseluruhan 
daun mengering 

Aplikasikan fungisida 

preventif.  Buang dan 

hancurkan bibit lemah 

atau terserang penya-
kit 

Bercak 

Corticum 

Corticum sp - Penyakit pada pembib-

itan utama. 

- Daun tua menunjukkan 

gejala luka berbentuk 
garis berwarna coklat 

yang kemudian men-

gering dan meninggal-

kan gejala daun dengan 
warna abu-abu sampai 

abu-abu keputihan 

dengan pinggir 
keunguan 

Aplikasikan fungisida 

preventif.  Buang dan 

hancurkan bibit yang 
lemah/terserang 

Bercak Hel-

mintho- 

sporium 

Helminthosporium 

sp 

- Penyakit pada bibit tua 

ketika kondisi pembib-

itan semakin rapat 

- Berupa bercak-bercak 
coklat tua yang dikeli-

lingi lingkaran klorotik 

yang berubah warna 

menjadi kuning.   
- Daun mulai dari pinggir 

yang mengering 

Aplikasikan fungisida 

preventif.  Pastikan ja-

rak bibit benar.  Buka 
jalan angin pertukaran 

udara jika bibit terlalu 

rapat.  Buang dan 
hancurkan bibit yang 

lemah/terserang 



 
 

   Penyakit Patogen Gejala kerusakan Pengendalian 

Busuk daun 

atau umbut 

Fusarium sp - Jarang muncul pada 
pembibitan yang diperla-

kukan dengan baik 

- Pucuk daun yang baru 

muncul menjadi kuning 
dan akarnya hitam 

- Pucuk daun dan daun 

yang terserang mudah 

dicabut dengan tanah. 
- Pada bagian pangkal dari 

daun yang terinfeksi ber-

bau menyengat 

Bibit yang terserang 

berat harus dihancur-

kan.  Pada serangan 
awal penyakit siram 

titik tumbuh dengan 

Thiram 80 WP setiap 

minggu selama 4 
minggu.  Jika tanaman 

sembuh, sebaiknya 

tanaman diberi tanda 
dan di monitor 

perkembangannya.  

Jika pertumbuhan se-
lanjutnya buruk, afkit 

tanaman tersebut dan 

musnahkan 

Tabel 7.3  Jenis penyakit dan metode pengendaliannya  

Sumber: Rakhine, 2015 (diedit penulis,2019) 

 

Cara Mengendalikan  

Cara mengendalikan bisa dilakukan pada bibit kelapa sawit di pembibitan, 

dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 

 

1) Tindakan pencegahan 

Pengaplikasian jangka waktu 7 hari dengan menggunakan fungisida 

(seperti Thiram 80 WP).  Melakukan penyemprotan untuk pencegahan 

seharusnya dimulai ketika bibit mempunyai 4 helai daun yang terbuka 

sempurna 

2) Tindakan pengobatan 

Dilaksanakan dalam rangka kuratif tanaman ketika gejala penyakit 

sudah muncul pada bibit, diikuti dengan identifikasi penyakit yang ada, 

menggantikan penyemprotan pencegahan sampai penyakit tersebut 

terkendali. Sebaiknya penyiraman tidak dilakukan selama 12 jam 

setelah penyemprotan. 



 
 

3) Perlakuan selain pencegahan dan pengobatan 

a) Yang memainkan peranan penting dalam munculnya penyakit 

adalah manajemen pembibitan.  Perlakuan penyiraman, pemupukan, 

pemberian mulsa dan pengendalian gulma yang tepat dan baik akan 

menurunkan kemungkinan terjadinya penyakit terutama di pembib-

itan awal. 

b) Membakar bibit terserang,.  Jika ada bibit yang mati/jaringan tana-

man yang terserang dipotong, maka semuanya itu harus dibakar. 

c) Membersihkan dan membakar buah busuk, pelepah dan tumbuhan 

lain yang membusuk. Jika tidak berhasil setelah setengah  bulan, dil-

akukan penyemprotan fungisida “pengobatan”, maka Manajer Pem-

bibitan harus mempertimbangkan untuk melakukan pilihan perla-

kuan yang lain. 

b. Penyakit (TBM) 

Biasanya adalah penyakit busuk pangkal batang.  Disebabkan oleh Ganoderma 

boninense.   Jamur ini merupakan jamur tanah hutan hujan tropis. Jamur 

Ganoderma. boninense bersifat saprofit dan akan berubah menjadi patogenik 

apabila bertemu dengan akar tanaman kelapa sawit yang tumbuh di dekatnya. 

Serangan busuk pangkal batang dapat terjadi sejak bibit sampai tanaman tua, 

tetapi gejala penyakit biasanya baru terlihat setelah bibit ditanam di lahan.  Pen-

yakit ini dijumpai pada tanaman berumur 5 tahun.  Serangan penyakit ini yang 

paling tinggi dijumpai pada umur 10-15 tahun, tetapi hal ini bervariasi tergan-

tung pada kebersihan kebun dan sejarah tanaman di kebun tersebut.  Ke-

hilangan tanaman sampai dengan 80% telah dilaporkan pada tempat-tempat 

yang berasal dari konversi kelapa. 

Gejala Serangan 

1) Umumnya menyerang pangkal batang tanaman 

2) Yang tampak pertama kali adalah adanya bercak kekuningan pada pelepah 

muda.  Begitu penyakit ini berkembang warna kuning semakin jelas.  



 
 

3) Daun kelapa sawit yang tua menjadi layu, patah pada pelepahnya dan 

menggantung pada batang. Sedang pangkal batang menghitam, getah 

keluar dari tempat yang terinfeksi dan akhirnya batang membusuk dengan 

warna coklat muda. 

4) Adanya infeksi adalah munculnya bagian busuk pada pangkal batang. 

Bagian yang busuk ini kemudian berkembang ke atas dan sekitar batang 

5) Serangan penyakit ini pada bagian atas tanaman dapat terjadi dimana saja 

pada batang tanaman. Gejala pertama yang dapat dilihat  adalah adanya 

bagian atas tajuk patah 

 

Cara Mengendalikan 

Cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit busuk pangkal batang 

adalah sebagai berikut :  

1) Membersihkan lahan terutama terhadap sisa-sisa tanaman kelapa atau kelapa 

sawit 

2) Tidak melakukan penanaman kelapa sawit yang dekat dengan perkebunan 

kelapa 

3) Setiap setengah tahun sekali dilakukan sensus, untuk mengidentifikasi 

tanaman yang terserang/terinfeksi jamur  

 

 Tindakan pengendalian dapat dilakukan antara lain: 

1) Membongkar, mengumpulkan dan membakar tanaman yang terserang 

penyakit terutama bagi tanaman yang terinfeksi ada jamur yaitu: 

Membongkar pangkan batang dan perakarannya hingga kedalaman 15 -20 

cm serta dikeluarkan dari lahan perkebunan kelapa sawit. Memonitor 

tanaman yang terinfeksi tanpa ada jamur, tetapi masih tetap berproduksi, 

harus dimonitor / kontrol terus 

2) Menggali  parit sekitas 30 cm sekitar pohon yang terserang, dalamnya 1 m 

( parit isolasi ), kemudian pinggir parit disemprot dengan fungisida 



 
 

3) Memakai biofungisida Marfu-P 

Bahan aktif yang digunakan untuk biofungisida Marfu-P adalah spora-

konidia dan klamidospora jamur Trichoderma koningii (isolat MR 14).  

Hasil uji aplikasi Marfu-P menunjukkan bahwa satu bulan setelah perla-

kuan masih dijumpai adanya Ganoderma dan Trichoderma pada potongan 

akar yang sama. Ganoderma pada akar kelapa sawit dan pada potongan 

akar karet sudah melapuk setelah 3 bulan perlakuan Trichoderma.  Biofun-

gisida Marfu-P banyak digunakan oleh perusahaan perkebunan kelapa 

sawit milik negara dan swasta. Manfaat yang diperoleh dengan adanya ap-

likasi biofungisida Marfu-P adalah pengendalian BPB bersifat ramah ling-

kungan, sehingga bahaya pencemaran lingkungan oleh insektisida kimiawi 

dapat dihindari. 

 

 

c. Penyakit pada TM 

Beberapa penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit setelah 

menghasilkan buah (TM), yaitu: 

1) Garis kuning pada daun (Vascular Wilt Disease) 

2) Busuk pangkal batang (BPB) 

3) Busuk tandan buah 

 

d. Penyakit Vascular Wilt Disease/ Garis kuning pada daun 

Pada perkebunan kelapa sawit di Indonesia bukan merupakan penyakit 

yang berbahaya.  Penyebabnya adalah Fusarium oxysporum. Pathogen ini ma-

suk kedalam akar tanaman melalui jaringan yang rusak atau busuk. Kondisi 

yang lembab dan hangat merangsang perkembangan pathogen ini lebih cepat.  

 

Gejala serangan  



 
 

Beberapa tanda yang  bisa digunakan untuk mengetahui gejala serangan 

penyakit garis kuning pada daun adalah sebagai berikut : 

1) Biasanya menyerang pada tanaman yang berumur kurang dari 6 tahun, 

Gejala ditandai dengan adanya pelepah tanaman yang berwarna kuning ter-

ang, gejala lanjutnya ujung daun mengering dan akhirnya mati 

2) Tanaman yang terserang/ terinfeksi biasanya akan mati setelah 12 bulan  

3) Jaingan pengangkut air berubah warna dari orange menjadi coklat maka 

tanaman mati 

4) Jaringan pengangkut lainnya akan terganggu pada daerah yang terserang  

dan akhirnya menjadi nekrotik dan membusuk  

5) Serangan tampak pada daun muda, sejalan dengan tingkat serangan, gejala 

ini kemudian berkembang dan  menyebar keseluruh daun ditajuk tanaman 

6) Pelepah yang ada daunnya ini biasanya patah lebih kurang 60 cm dari 

pangkal dan menggantung secara vertikal di sekitar batang tanaman Daun-

daun tua menjadi layu, berubah warna menjadi kuning kecoklatan dan 

akhirnya mati.  

7) Jarang yang bertahan hidup lama jika tanaman sudah terserang atau 

terinfeksi. 

Cara Mengendalikan 

Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan penularan penyakit  

garis kuning pada daun adalah sebagai berikut: 

1) Menggunakan biji yang sehat dan bebas dari pathogen busuk pembuluh 

2) Menerapkan metode kultur teknis yang tepat seperti waktu penanaman 

yang tepat, penyiraman tanaman, pemupukan serta pemeliharaan 

lingkunan perkebunan kelapa sawit yang optimal.  

e. Penyakit Busuk Tandan Buah  

Penyebab utama dari penyakit busuk tandan adalah jamur Marasmius 

palmivorus, yang umum berkembang pada tumpukan daun dan serasah 

tanaman kelapa sawit.  Jaringan yang mati maupun bahan organik merupakan 



 
 

tempat terkumpulnya inokulum dalam jumlah yang besar, yang selanjutnya 

akan menginfeksi tandan buah yang sedang berkembang.  Tandan buah yang 

membusuk dan areal-areal disekitarnya merupakan sumber inokulum penyakit 

busuk tandan buah.  Penyakit ini banyak dijumpai pada saat musim basah yang 

panjang khususnya pada lahan yang didominasi tanah sulfat masam. 

 

Gejala Serangan 

1) Awalnya berkembang pada ujung tandan buah segar (TBS), yakni pada 

bagian buah yang terjepit/tergencet antara batang dan pelepah daun 

diatasnya. Jaringan miselium berwarna putih akan berkembang pada 

permukaan kulit buah 

2) Penyakit ini masuk kedalam jaringan kulit buah dan menghasilkan jaringan 

busuk bewarna coklat muda dan basah.  

3) Buah telah terserang jika sprora berwarna putih maupun kemerahan 

muncul.  

4) Buah yang terserang ini akan menyebabkan kandungan asam lemak bebas 

menjadi tinggi pada minyak kelapa sawit yang dihasilkan  

5) Lebih banyak dijumpai pada saat musim basah/ hujan yang panjang 

khususnya pada lahan yang umumnya tanah sulfat asam 

6) Sering terjadi pada permulaan pada panen, karena polinasi tidak terjadi 

sempurna  

Cara Mengendalikan  

Cara yang dapat dilakukan untuk menncegah dan mengen-dalikan penyakit 

tersebut sebagai berikut : 

1) Membersihkan kebun dari sisa-sisa bagian tanaman yang menjadi sumber 

inokulum terutama pada musim hujan dan memperbaiki sanitasi kebun. 

2) Mengumpulkan dan membakar tandan buah yang terserang 



 
 

3) Menggunakan fungisida yang selektif sehingga tidak mematikan serangga 

atau kumbang yang membantu dalam penyerbukan. Fungisida yang biasa 

digunakan adalah Difolatan 0,2 – 07,%,  dengan interval 2 minggu sekali 

 

LEMBAR PRAKTIKUM  

LEMBAR KERJA 1 

IDENTIFIKASI SERANGAN HAMA TANAMAN  KELAPA SAWIT dan 

KELAPA 

Tujuan: Mengenal berbagai jenis hama pada tanaman kelapa sawit dan kelapa 

Alat dan Bahan: 

1. Specimen tanaman terserang hama 

2. Loop 

3. Mikroskop binokuler 

4. Buku gambar  

5. Alat tulis 

6. Penggaris 

7. Penghapus 

Langkah kerja  

 Persiapkanlah alat-alat dan bahan parktik yang akan digunakan. 

1. Bagian kecil tanaman yang terserang hama diambil. 

2. Bagian-bagian specimen tanaman yang terserang hama diamati secara 

mikroskopis.  

3. Tanda-tanda/gejala serangan yang Anda amati lalu digambar pada buku 

gambar  

4. Prediksikan hama yang menyerang bagian kecil tersebut dengan 

berdiskusi dengan temannya.   

5. Buat laporan secara Kelompok untuk dipresentasikan didepan 



 
 

6. Kumpulkan laporan, setelah mendapat masukan dan umpan balik dari 

siswa lain dan guru. 

7. Foto dan vidiokan untuk mendukung laporan 

8. Laporan dikirim via WA atau email 

 

LEMBAR KERJA 2 

IDENTIFIKASI PENYAKIT PADA TANAMAN KELAPA SAWIT DAN 

KELAPA 

 

Tujuan: Mengenal berbagai jenis penyakit dan penyebabnya  yang menyerang 

pada tanaman kelapa dan  kelapa sawit  

 

Alat dan Bahan: 

1. Tanaman yang sakit (bergejala) yang akan diuji 

2. Larutan Bayclin 1% 

3. Alkohol 70% 

4. Akuades 

5. Kertas hisap steril/media agar PDA 

6. Cawan Petri 

7. Pinset 

8. Jarum preparat 

9. Pisau steril 

10. Laminar Air Flow 

11. Mikroskop monokuler/binokuler 

12. Kaca objek dan kaca penutup 

13. Lampu spiritus 

 

Langkah kerja  



 
 

1. Kegiatan pengujian penyakit pada tanaman dengan metode inkubasi dil-

akukan di dalam ruang steril/Laminar Air Flow 

2. 2-4 lembar kertas hisap steril yang telah dilembabkan/direndam dalam 

akuades 

3. Tanaman yang sakit/bergejala disipakan 

4. Potonglah tanaman yang sakit. Potongan tersebut direndam dengan 

larutan bayclin 1% selama 5 menit, kemudian tiriskan  

5. Potongan tanaman yang sakit kemudian ditanam dalam cawan 

6. Inkubasikan selama 4-7 hari dalam suhu ruang 

7. Setelah inkubasi selesai, miselium dan karakteristik cendawan tersebut 

diamati bentuk spora dan hifa dari cendawan tersebut di bawah mikros-

kop 

8. Buat laporan secara Kelompok untuk dipresentasikan didepan 

9. Kumpulkan laporan, setelah mendapat masukan dan umpan balik dari siswa 

lain dan guru.  

10. Foto dan vidiokan untuk mendukung laporan 

11. Laporan dikirim via WA atau email 

 

LEMBAR KERJA 3 

KALIBRASI KNAPSACK SPRAYER 

 

Tujuan: Mengukur dan menyetel cairan yang keluar dari alat semprot dan areal yang 

dapat dijangkau sesuai  dengan rekomendasi pada label produk dan 

memperoleh  ketepatan aplikasi. 

 

Alat dan Bahan: 

1. Sepatu Boot 

2. Masker 



 
 

3. Kaos tangan karet 

4. Alat semprot 

5. Meteran 

6. Kalkulator 

7. Alat tulis 

8. Air 

Langkah kerja  

1. Sprayer disiapkan dan periksa kondisinya.  Kemudian isi dengan air bersih 

sepertiganya 

2. Semprotkan sprayer ke bawah lantai, dan ukur lebar penyemprotan (meter) 

3. Kecepatan aliran nozzle per menit (liter/menit) diukur 

4. Kecepatan jalan operator per menit (meter/menit) diukur 

5. Volume semprot per hektar dihitung  

6. Kebutuhan bahan semprot per tangki dihitung 

7. Foto dan vidiokan untuk mendukung laporan 

8. Llaporan dikirim via WA atau email 
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LANGKAH-LANGKAH KALIBRASI

Ukur kecepatan aliran nosel3

Ukur lebar penyemprotan2

Periksa kondisi sprayer, 

isilah tangki dengan air 

bersih

1
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Dimana :

f  = kecepatan penyemprotan 

(liter/menit)

r = lebar penyemprotan 

(meter)

d = jarak penyemprotan 1 

menit (meter/menit)

a = volume penyemprotan 

liter/hektar)

c = konstanta 10000 (jumlah 

m2 per hektar)

Hitung volume semprot

per hektar dg rumus :         

c x  f

r x d

atau liter / ha   =

10000 x lt / menit

m   x m/mnt

5

Ukur kecepatan jalan

operator
4

a  =
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6. Menghitung kebutuhan bahan semprot pertangki, 

dengan rumus :

Kapasitas tangki x dosis bahan/obat                     

Volume penyemprotan

Untuk menghitung ini harus diketahui kapasitas

tangki dan dosis bahan semprot yang akan

digunakan



 
 

CAKRAWALA 

Mengoptimalkan Serangga Untuk Pengendalian Hama dan Produksi 

 

Gambar 7.39 Gambar Macam-macam Serangga 

Sumber: www.bajasawit.com 

 

 Serangan hama dapat mengganggu produktivitas sawit apabila minim pengendalian mau-

pun dimonitor secara berkala. Saat ini, pengendalian hama tidak lagi bergantung kepada 

produk kimiawi. Melainkan sudah mengarah kepada metode berbasis non kimiawi dan 

organik. 

 Industri sawit di masa depan perlu mengoptimalkan ilmu tentang serangga atau ento-

mologi. Kendati, sekarang ini masih sedikit penelitian di bidang entomologi terutama 

berkaitan pengendalian hama. Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia, Prof Dr. Da-

mayanti Buchori,  menjelaskan pengembangan riset entomologi untuk sawit sangatlah 

penting untuk dijalankan lebih lanjut.  Serangga dapat memberikan manfaat untuk men-

jadi pengendali hama alami. Yang menjadi kendala adalah sangat sedikit ahli serangga 

di  Indonesia yang mumpuni dan masih sedikit menekuni sawit.  “Ke depan,  keterli-

batan  ahli serangga sangatlah dibutuhkan untuk menghasilkan temuan baru. Inovasi ini 

dapat  diaplikasikan untuk pengendalian hama ramah lingkungan,” katanya dalam Semi-

nar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia (PEI) Cabang Palembang 2018 dengan 

Tema “Serangga untuk Pertanian Berkelanjutan dan Kesehatan Lebih Baik”, pada 12-13 

Juli 2018. Senada dengan Damayanti. Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si., Pengamat Ento-

mologi, mengakui penelitian mengenai serangga pada industri kelapa sawit saat ini masih 

sangat sedikit. “Saat ini, Malaysia terdepan dalam penelitian tentang serangga pada kelapa 

sawit. Kita masih banyak mengggunakan penelitian-penelitian dari Malaysia.” 

http://www.bajasawit.com/


 
 

Menurut Herlinda, pentingnya riset entomologi di  bidang sawit untuk mendorong 

produktivitas sehingga kita memiliki banyak referensi dalam negeri. “Untuk itu, dibutuh-

kan pengendalian hama sawit perlu pendekatan holistik secara lanskap dengan pengolaan 

habitat dan relung musuh alami hama tersebut. Sehingga konservasi musuh secara luas 

efektif mengendalikan hama sawit.” 

Damayanti Buchori menambahkan berdasarkan penelitian global, serangga polinator se-

dang mengalami penurunan populasi global. “Penelitian itu juga mengungkap bahwa 

penurunan populasi serangga penyerbuk akan berdampak pada pangan, termasuk juga 

tanaman kelapa sawit,”ujarnya. 

Dalam Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indonesia ini dibuka oleh Wakil 

Rektor Bidang Akademik. Sambutan-sambutan pada seminar ini diberikan oleh Ketua 

Pengurus PEI dan Dekan Fakultas Pertanian Unsri. 

Laporan kegiatan dilakukan oleh Ketua Pelaksana, Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si., Ketua 

PEI Cabang Palembang menyampaikan bahwa seminar diikuti oleh lebih dari 250 orang 

pemakalah penunjang, peserta, dan undangan.  Seminar Nasional PEI Cabang Palembang 

ini diikuti oleh kalangan dosen, peneliti, praktisi dan pemerhati bidang entomologi yang 

berasal dari 21 provinsi di Indonesia mulai dari Ujung Barat Banda Aceh, Daerah Is-

timewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kali-

mantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan 

Bangka Belitung, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera 

Utara, Sumatera Selatan, Maluku, Lampung, dan ujung timur Papua Barat dan tim ento-

mologi dari negera tetangga (Malaysia).  Sebagai upaya penghargaan PEI Cabang Palem-

bang terhadap penulis maka pada akhir kegiatan, diberikan penghargaan kepada 12 ma-

kalah terbaik dan 15 orang presenter terbaik dan 1 poster terbaik. Acara ditutup oleh Ketua 

PEI Cabang Palembang. 

 

Serangga pengendali hama 

Dr.Bandung Sahari, Vice President of Sustainability PT Astra Agro Lestari Tbk, men-

jelaskan tantangan yang dihadapi oleh industri agribisnis seperti kelapa sawit salah 

satunya  hama. “Hama mengganggu proses pertumbuhan tanaman sehingga produktivitas 

kelapa sawit menjadi turun,” tambahnya. Menurut Bandung, pendapatan masyarakat juga 

turun  yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Jika tidak secepatnya ditangani 

dengan baik dalam jangka panjang akan mengancam keberlanjutan produktivitas minyak 



 
 

sawit dan lingkungan jika pestisida menjadi pilihan utama. Dalam pandangan Bandung 

Sahari,  penelitian serangga dapat menunjang pengendalian hama ramah lingkungan san-

gatlah penting. Proses polinasi (penyerbukan) pada kelapa sawit juga bergantung dengan 

serangga. Tidak efektifnya penyerbukan menyebabkan banyaknya buah partenokarpi 

(tidak berbiji) dengan kandungan minyak yang rendah. Di perkebunan sawit, serangga 

dapat dimanfaatkan untuk pengendalian hama. Pengenđalian hama dilakukan dengan in-

troduksi musuh alami seperti serangga predator Sycanus sp. Ditambahkan Bandung, se-

rangga dapat berperan menjadi parasitoid untuk mengendalikan ulat api dengan menye-

diakan makanan alaminya yaitu nektar melalui penanaman tanaman berbunga sep-

erti turnera subulata, casia sp, antigonon leptopus. 

“Entomologi atau ilmu tentang serangga menjadi signifikan dalam industri kelapa sawit,” 

kata Bandung Sahari yang hadir dalam Seminar Nasional Perhimpunan Entomologi Indo-

nesia pada 12-13 Juli 2018. 

 

CONTOH SOAL 

1. Pemakaian Pestisida X untuk penyemprotan hama serangga membutuhkan dosis 6,0 

liter/ha, sedangkan volume semprot 222 liter/ha. Berapakah Pestisida X yang dibu-

tuhkan dalam volume 15 Iiter (volume isi tangki alat semprot)? 

 

Jawab: 

Kebutuhan pestisida =     15 liter    x 6,0 liter 

                                      222 liter 

                                  = 405 ml 



 
 

JELAJAH INTERNET 

Silahkan Lihat Vidio dengan Smart phone Anda untuk menscan kode QR 

dibawah ini! Tentang Pengendalian Gulma, dan Hama Tanaman Penghasil 

Minyak (Kelapa Sawit) 

1.  https://www.youtube.com/watch?v=Nf2SIc47vB8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=hLt0V4QD9UY 

3. https://www.youtube.com/watch?v=wDXLSAd0alLk 

 

             

 

RANGKUMAN 

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman harus dilaksanakan 

dengan prinsip-prinsip standar 

2. Hama pada tanaman perkebunan penghasil minyak (kelapa sawit dan 

kelapa) adalah: gajah, babi hutan, tikus, ulat api, kumbang tanduk dan 

berbagai serangga lainnya. 

3. Penyakit pada tanaman kelapa sawit adalah jamur Ganoderma 

 

TUGAS MANDIRI 

Dalam pengendalian OPT pada lahan perkebuan penghasil minyak (Kelapa 

Sawit dan Kelapa)  diharuskan melalui tahap-tahap dari awal sampai akhir. Se-

butkan tahap-tahap pengendalian OPT tanaman perkebunan penghasil minyak. 

Untuk menyelesaikan tugas tersebut carilah informasi dari sumber belajar dari 

buku referensi atau jelajah internet. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Nf2SIc47vB8
https://www.youtube.com/watch?v=hLt0V4QD9UY
https://www.youtube.com/watch?v=wDXLSAd0alLk


 
 

 

 

 

 

PENILAIAN HARIAN 

Soal 

1. Perhatikan ciri gulma ini: batangnya berbentuk segitiga, kadang-kadang 

bulat dan tidak berongga. Daunnya tersusun dalam tiga deretan tanpa 

lidah daun pada pertemuan pelepah dan helai daun. Gulma tersebut ada-

lah gulma golongan .... 

2. Perhatikan ciri gulma sebagai berikut : berdaun sempit mempunyai ciri 

karangan bunganya dalam bentuk anak bulir, dapat bertangkai atau tidak 

dengan tiap anak bulir terdiri atas satu atau lebih bunga kecil. Setiap 

bunga kecil tersebut biasanya dikelilingi oleh sepasang daun pelindung 

yang tidak sama besarnya. gulma tersebut adalah.... 

3. Perhatikan gulma berikut : Siklus hidup gulma ini lebih dari satu tahun, 

namun tidak lebih dari dua tahun. Pada tahun pertama gulma ini 

menghasilkan bentuk roset, pada tahun kedua berbunga, menghasilkan 

biji, dan akhirnya mati. Pernyataan di atas adalah ciri-ciri gulma.... 

4. Pengetahuan yang diperlukan untuk menentukan saat pengendalian 

gulma yang paling tepat agar pengendalian yang dilakukan dapat efektif 

yaitu 

5. Diketahui kebutuhan cairan semprot 320 liter/ha. Untuk mengendalikan 

hama seluas 0,5 ha, konsentrasi semprotan yang dianjurkan untuk pes-

tisida 45 EC adalah 0,04%. Jika kapasitas alat semprot yang digunakan 

8 liter, berapa liter formulasi dagang yang dibutuhkan untuk menangani 

areal tersebut? 

6. Pemakaian Pestisida X untuk penyemprotan hama serangga membutuh-

kan dosis 6,0 liter/ha, sedangkan volume semprot 222 liter/ha. Be-

rapakah Pestisida X yang dibutuhkan dalam volume 15 Iiter (volume isi 

tangki alat semprot)? 

 

REFLEKSI 

Setelah mempelajari bab ini, Anda pasti  menjadi lebih paham tentang 

konsep dasar pengendalian OPT dan prinsip-prinsipnya pada tanaman perke-

bunan penghasil minyak. Dari semua materi yang telah dipelajari mana yang pal-

ing sulit untuk dipahami?  

Coba Anda diskusikan dengan teman sekelompokmu dan juga dengan 

guru mata pelajaran tersebut. Semoga dengan berdiskusi dan bertanya pada guru 



 
 

Anda maka materi yang belum dipahami menjadi paham dan mudah dalam pem-

belajaran. 
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