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TATA TERTIB PRAKTEK
LAPANGAN/LABORATORIUM
ILMU PERLINDUNGAN HUTAN
1. Praktikum mata kuliah Perlindungan hutan wajib diikuti
oleh semua mahasiswa Jurusan Kehutanan semester IV
yang mengambil mata kuliah Perlindungan Hutan .
2. Setiap praktikan diharapkan hadir 20 menit lebih awal
sebelum pelaksanaan praktikum dimulai.
3. Setiap praktikan wajib membawa buku panduan pada
saat mengikuti kegiatan praktikum baik dilapangan
maupun di laboratorium.
4. Bagi praktikan yang berhalangan hadir, diwajibkan
melapor kepada dosen mata kuliah, dan bagi yang sakit
harus disertai surat keterangan dokter
5. Setiap praktikan diwajibkan membuat laporan akhir
praktikum ketika kegiatan praktikum berakhir, dan
dikumpulkan paling lambat 1 (Satu ) minggu setelah
kegiatan praktikum berakhir.
6. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan
diatur kemudian sesuai kondisi yang terjadi.

viii

DAFTAR ISI
PRAKATA ......................................................................
TATA TERTIB PRAKTEK ............................................
DAFTAR ISI ...................................................................
DAFTAR TABEL ...........................................................
DAFTAR GAMBAR ......................................................

vii
viii
ix
xi
xii

BAB I
BAB II

1
5
5
9

PENDAHULUAN ..........................................
SERANGAN HAMA HUTAN ......................
2.1 Pengenalan Serangga Hutan ....................
2.2 Sistematik dan Morfologi Serangga ........
2.3 Bentuk Kerusakan Yang Disebabkan
Oleh Serangga ..........................................
BAB III SERANGAN PENYAKIT HUTAN ...............
3.1 Penyakit Pohon Hutan .............................
3.2 Penyebab Penyakit Hutan ........................
3.3 Jenis Penyakit Hutan di Indonesia ...........
BAB IV KERUSAKAN OLEH GULMA .......................
BAB V KEBAKARAN HUTAN ................................
BAB VI PELAKSANAAN PRAKTEK .......................
6.1 Pengamatan Serangan Hama di

11
21
21
24
29
51
55
59

Lapangan.................................................. 59
6.2 Pengamatan Serangan penyakit di
Lapangan.................................................. 65
6.3 Pengamatan Gulma di Lapangan ............. 70

ix

6.4 Pengamatan Faktor Biotik dan Abiotik
di Lapangan ............................................. 73
6.5 Pengamatan Patogen di Laboratorium.... 74
6.6 Pengamatan Hama di Laboratorium ........
DAFTAR PUSTAKA .....................................................
LAMPIRAN-LAMPIRAN..............................................
TENTANG PENULIS ....................................................

x

79
83
85
87

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1 Hasil Inventarisasi Pohon yang Terserang
Hama............................................................. 64
Tabel 6.2 Hasil Inventarisasi Pohon Sakit .................... 69
Tabel 6.3 Lembaran Isian Pengamatan......................... 74

xi

DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.1
Gambar 3.2
Gambar 3.3
Gambar 3.4

Gejala Busuk Hati....................................
Gejala Lodoh (Damping Off)...................
Gall formation on The Stems ...................
Skema Interaksi pada Konsep Segitiga
Penyakit ...................................................

24
31
33
34

Gambar 3.5 Penyakit Karat Daun (Jamur Hemileia
Gambar 3.6
Gambar 3.7

vastatrix B.et Br) ..................................... 37
Penyakit Bercak Daun Cercospora
(Jamur Cercospora coffeicola B.et Cke) . 37
Penyakit Jamur Upas (Jamur Corticium

salmonicolor B.et Br.) .............................
Gambar 3.8 Pseudomonas aeruginosa ........................
Gambar 3.9 Pseudomonas syringae ............................
Gambar 3.10 Meloidogyne spp......................................

37
39
39
40

Gambar 3.11 Paratylenchus spp. .................................. 40
Gambar 3.12 Virus TMV (Tobacco Mozaic Virus) ...... 41
Gambar 3.13 Skema Interaksi Pada Konsep Segi
Empat Penyakit ........................................ 45
Gambar 3.14 Skema Interkasi Pada Konsep Piramida
Penyakit ................................................... 48

xii

BAB I
PENDAHULUAN

Hutan sebagai suatu ekosistem bukan hanya terdiri
dari satu komunitas hewan maupun tumbuhan namun hutan
merupakan keseluruhan interaksi antara faktor tempat
tumbuh dan lingkungan (Odum, 1971). Untuk itu dalam
rangka tetap menjaga fungsi dan peran hutan maka
keberadaan ekosistem hutan termasuk komponen yang ada
di dalamnya harus mendapat perhatian yang cukup besar
sehingga kwalitas maupun kwantitas hutan beserta hasilnya
tetap terjaga. Dalam perkembangannya hingga saat ini,
hutan telah mengalami degradasi yang cukup besar,
akibatnya nilai dan fungsi hutan menurun sangat drastis.
Produksi hasil hutan setiap tahunnya tidak lagi sesuai
dengan harapan, kwantitas dan kualitashasil hutan tidak
menjawab kebutuhan pasar baik ditingkat nasional maupun
internasional. Keberadaan hutan yang selama puluhan tahun
menjadi primadona dengan keuntungan yang sangat besar
kini telah bergeser diganti dengan pengambilan peran dari
sektor-sektor non kehutanan. Salah satu faktor penyebab
terjadinya penurunan nilai dan fungsi hutan adalah serangan
penyakit pada pohon-pohon hutan baik dari tingkat semai
hingga pohon. Serangan penyakit pada komunitas pohonpohon hutan timbul karena adanya berbagai faktor baik dari
1

dalam hutan maupun dari luar hutan ataupun faktor-faktor
yang yang berhubungan dengan perkembangan hutan itu
sendiri (Widyastuti, dkk.2004).
Faktor-faktor penyebab kerusakan hutan terdiri dari
organisme hidup maupun karena faktor lingkungan fisik.
Beberapa faktor perusak komunitas pohon dalam satu
kawasan hutan adalah :
 Patogen (Penyebab Penyakit )
 Serangga dan hewan hama
 Lingkungan Abiotik dan biotik
 Tumbuhan Penggangu/ gulma
 Kebakaran, Satwa Liar dan Penggembalaan Ternak
Penyakit tanaman adalah suatu proses perubahan/
penyimpangan dalam suatu organism atau lebih dari
rangkaian proses fisiologis penggunaan energy yang
mengakibatkan hilangnya koordinasi didalam tanaman
inang (host). Termasuk didalamnya gangguan dan
kemunduran aktifitas seluler yang biasanya ditunjukkan
oleh perubahan morfologi tanaman inangyang disebut
gejala (symptom). Lingkungan abotik secara langsung
berperan sebagai factor tempat tumbuh hutan atau tanaman
penyusun hutan. Kelangkaan atau sebaliknya ketersediaan
factor abiotik yang berlebihan dapat menyebabkan
penyimpangan atau kerusakan pertumbuhan tanaman.
Penyimpangan ini dapat terjadi secara alami karena musim
atau bencana alam dan kesalahan pengelolaan. Faktor2

faktor abiotik yang mampu menimbulkan gangguan pada
tanaman menyebabkan kerusakan yang dikenal sebagai
penyakit abiotik atau non-infection disease. Gejala dari
penyakit abiotik mempunyai ciri-ciri yang khusus tetapi
tidak mudah untuk mengenalinya apalagi bila gejalanya
timbul bersama-sama dengan gejala lain yang disebabkan
oleh jamur patogen atau serangga hams. Selain itu dalam
keadaan lemah karena terkena penyakit abiotik, pohon lebih
mudah terserang patogen. Kerusakan abiotik seringkali
digolongkan sebagai kerusakan tak menular. Oleh karena
itu mengetahui gejala serangan penyakit abiotik pada
berbagai bagian tanaman perlu dilakukan identifikasi untuk
mengenal jenis bagian yang diserang serta menentukan
penyebab kerusakan tanaman.
Gulma sering menimbulkan berbagai masalah dalam
lahan pertanian. Kerusakan tanaman atau penurunan
produksi pertanian akibat gulma, pada umumnya, memiliki
korelasi yang searah dengan populasi gulma itu sendiri.
Dalam hal ini, faktor yang paling tampak adalah perebutan
penguasaan sarana tumbuh, ruang gerak dan nutrisi antara
tanaman dan gulma. Posisi gulma sebagai tumbuhan yang
tidak diinginkan menyebabkan pengendalian gulma
mendapat perhatian lebih. Salah satu cara untuk mengetahui
cara tepat dalam pengendalian gulma adalah dengan
analisis vegetasi.
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Keenam faktor diatas tidak berdiri sendiri sebagai
penyebeb penyakit hutan namun pada umumnya bekerja
secara bersama-sama sebagai faktor utama yang
menyebabkan terjadinya kerusakan dalam hutan. Secara
khusus untuk Patogen sebagai penyebab timbulnya
penyakit hutan terdiri dari beberapa komponen yakni jamur,
bakteri, virus, nematoda dan tumbuhan tingkat tinggi
parasitik (Widyastuti, dkk. 2004).
Komponen-komponen penyebab hama hutan,
penyakit hutan, faktor abiotik, gulma dan kebakaran hutan
perlu diketahui sedini mungkin sehingga langkah-langkah
preventif ataupun pengendalian terhadap kerusakan pohon
akibat serangan hama dapat segera dilakukan. Diharapkan
lewat pelaksanaan praktikum mahasiswa Kehutanan akan
lebih memahami secara mendetail komponen-komponen
penyebab hama hutan sehingga dapat mengambil keputusan
untuk melakukan tindakan pengelolaan dan pengendalian
hutan akibat serangan hama hutan, penyakit hutan, faktor
abiotic, gulma dan kebakaran hutan.

*****
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BAB II
SERANGAN HAMA HUTAN

2.1. Pengenalan Serangga Hutan
Serangga merupakan faktor biologis yang paling
banyak menyebabkan kerusakan pada hutan, sehingga di
dalam pengertian hama hutan yang paling banyak
dibicarakan adalah serangga. Dengan demikian ilmu hama
hutan sering pula disebut sebagai ilmu serangga hutan
(Forest Entomology). Forest Entomology adalah
merupakan cabang dari ilmu biologi yang secara khusus
mempelajari pengaruh serangga terhadap hutan dan hasil
hutan. Pandangan utama dari seorang ahli serangga hutan
terutama ditekankan pada pertimbangan ekonomis, yakni
mencegah kerusakan hutan dan hasil hutan dari serangan
serangga. Dalam ilmu ini akan dipelajari antara lain sifatsifat keadaan lingkungan dan reaksi fisik dari serangga
hutan, sebab dengan demikian aktifitas erangga dapat
dikendalikan.
Tetapi disamping itu juga harus mengerti tentang
hutan misalnya sejarah dan kebutuhan setiap individu
spesies pohon, reaksinya terhadap lingkungan dan sifat-sifat
yang membuat hutan tersebut peka atau resisten terhadap
serangga perusak. Dengan demikian maka seorang ahli
serangga hutan sebaiknya memiliki pengetahuan tentang
5

serangga dan hutan. Diantara serangga, ada yang secara
langsung merusak hutan dan hasil hutan, tetapi ada juga
yang hanya bersifat predator dan parasit terhadap serangga
perusak. Disamping itu ada pula jenis serangga yang tidak
termasuk parasit dan predator tetapi mempunyai peranan
yang sangat penting di dalam hutan. Sebagai contoh yakni
adanya jenis-jenis serangga yang hidup pada pohon atau di
bawah hutan yang sangat membantu proses pelapukan sisasisa kayu yang ada dalam hutan. Jenis serangga ini
mempunyai peranan yang sangat penting dalam hutan,
tetapi kurang memperoleh perhatian sehingga kurang sekali
diketahui aktifitasnya.
Peranan Serangga Dalam Hutan Setiap fase
pertumbuhan kayu, mulai dari biji sampai pada produksi
terakhir selalu terancam problema serangga secara terusmenerus. Bahkan sebelum biji dipungut sudah ada
kemungkinan diserang oleh serangga perusak tertentu,
terutama sekali dari golongan ngengat, kumbang dan
tawon. Serangan ini kadang-kadang berlangsung terus
sampai pada tempat-tempat penyimpanan biji. Persemaian
sering dirusak oleh serangga perusak daun atau oleh
serangga perusak akar. Pohon-pohon pada tingkat sapling
kadang-kadang diserang oleh serangga perusak daun,
penggerek batang, pengisap cairan, tetapi biasanya pohonpohon ini lebih tahan terhadap serangan. Periode
pertumbuhan pohon yang dianggap paling resisten terhadap
6

serangan serangga yakni antara tingkat seedling sampai
pada masak tebang. Penggerek kulit dan serangga perusak
daun biasanya berkembang cepat pada pohon-pohon yang
sudah melewati umur masak tebang. Pada akhirnya
pohonpohon yang sudah mati atau ditebang segera akan
menjadi sasaran oleh seranggaserangga perusak.
Demikian banyaknya jenis-jenis serangga yang
merusak pohon-pohon dan hasil-hasil hutan lainnya,
sehingga sangat sulit bagi seorang pengelola hutan untuk
dapat menghindari problema serangga ini. Bahkan sampai
pada penjual kayu selalu Timbulnya Serangan Hama pada
Hutan Persoalan hama dan penyakit bukanlah melulu
persoalan Entomologi atau Mikologi, tetapi merupakan
persoalan yang cukup kompleks yang menyangkut semua
faktor-faktor yang ikut membentuk masyarakat hutan.
Semua faktor baik faktor organik maupun faktor non
organik, mempunyai kedudukan yang sama dan harus
mendapat perlakuan yang sama pula. Dalam hutan alam
dimana kedudukan biologis masih terdapat seluruh faktor
yang membentuk masyarakat hutan baik faktor organik
maupun yang bukan organik berada dalam kekuatan yang
seimbang. Diantara semua faktor tersebut setiap saat terjadi
persaingan dalam usaha untuk menjadi faktor yang
dominan dan dengan adanya persaingan maka timbul
seleksi alami. Misalnya pohon sebagai faktor organik
mengalami seleksi alami yang terus menerus sehingga akan
7

menghasilkan jenis pohon-pohon yang kuat dan cocok
untuk daerah lingkungan tertentu, seleksi alami dimulai dari
biji dimana biji yang berasal dari pohon yang cukup tua dan
sehat akan tumbuh menjadi pohon yang baik.
Keseimbangan semua faktor dalam masyarakat
hutan alam dan terjadinya seleksi alami secara terus
menerus, menyebabkan hutan resisten terhadap serangan
hama dan penyakit. Apabila hutan alam dikonversi menjadi
hutan industri maka timbullah problema hama hutan. Hutan
industri apapun juga alasannya, merupakan suatu kegiatan
hasil manusia sebagai faktor ekologi yang dominan
konversi hutan alam menjadi hutan industri menyebabkan
timbulnya kegoncangan-kegoncangan dalam keseimbangan
biologis. Setiap perubahan yang dilaksanakan dalam suatu
lingkungan dan setiap usaha untuk mempengaruhi
lingkungan memerlukan perubahanperubahan atau usahausaha lebih lanjut untuk menciptakan timbulnya
keseimbangan baru dalam hutan. Sebelum keseimbangan
baru dapat dicapai biasanya terjadi kerusakankerusakan
atau kerugian-kerugian yang sebagai akibat daripada
peluapan populasi suatu jenis serangga tertentu. Misalnya
pada keadaan lingkungan yang memungkinkan dimana
parasit dan predator tidak ada atau minim sekali, suatu jenis
serangga dapat beranak dalam jumlah yang besar sebagai
akibatnya akan merusak kayu dalam jumlah yang besar.

8

2.2. Sistematik dan Morfologi Serangga
Sebelum mempelajari problematika hama, perlu
diketahui sistematik dan tandatanda serangga agar jenisjenisnya dapat dikenal. Serangga (Insekta atau Hexapoda)
tergolong dalam Phylum Arthropoda (Arthror = buku-buku,
podos = kaki), kelas Hexapoda (Hexa = enam), tanda-tanda
utama daripada kelas serangga ialah: kaki 6 buah, (3
pasang), tubuh beruas-ruas, mata majemuk (faset), tubuh
terdiri atas kepala, dada (thoraks) dan badan (abdomen),
toraks 3 ruas masing-masing ruas berkaki sepasang,
serangga dewasa (imago) umumnya bersayap, dua pasang
pada ruas-ruas kedua dan ketiga dari dada. Ordo-ordo yang
penting ialah: Orthoptera, Isoptera, Hemiptera, Coleoptera,
Lepidoptera.
Orthoptera, bangsa belalang, walang kayu,
jengkerik. Sayap-sayapnya lurus, tipe mulut menggigit dan
mengunyah. Berkembang biak dari telur menjadi nimfa
(serangga muda) kemudian menjadi imago (serangga
dewasa).
Isoptera, bangsa rayap. Kedua pasang sayapnya
sama besar dengan textur yang sama pula, (Iso = sama).
Metamorfose hemimetabola. Termasuk serangga sosial
yang hidup dalam koloni dengan pembagian tugas-tugas
yang sempurna. Tipe mulut menggigit dan mengunyah.
Hemiptera, bangsa kepik-kepik, kutu-kutu daun
dan lain-lain. Sebagian sayap depannya menebal (hemi =
9

separuh), sayap belakang seperti selaput. Tipe mulut
menusuk dan mengisap. Metamorfose hemimetabola.
Hymenoptera, bangsa lebah, kerawai dan semut.
Bersayap seperti selaput (Hymeno = dewa perkawinan), tipe
mulut menggigit dan mengunyah. Metamorfose sempurna
(holometabola) yaitu perkembangannya berturut-turut dari
telur, ulat (larva), pupa (kepompong) dan imago (dewasa)
Coleoptera, bangsa kumbang-kumbang. Sayap
depan mengeras (Coleos = seludang), menutupi sayap
belakang yang tipis. Tipe mulut menggigit dan mengunyah.
Metamorfose sempurna (holometabola).
Lepidoptera, bangsa kupu-kupu dan ngengat.
Sayap berlapis sisik-sisik halus seperti tepung, (Lepidos =
sisik), Metamorfose sempurna.
Diptera, bangsa lalat, sayap terdiri dari satu pasang.
Metamorfose sempurna. Disamping sifat-sifat morfologi
seperti di atas perlu diketahui beberapa pengetahuan
biologi. Berbeda dengan binatang bertulang belakang
(Vertebrata), serangga tidak mempunyai tulang belakang.
Sebagai penunjang badan terdapat rangka luar yang berupa
kulit dari bahan chitin. Oleh karena chitin ini bersifat tidak
fleksibel ia seringkali harus diganti apabila badan serangga
bertambah besar. Hal inilah yang disebut ekdisis
(pergantian kulit), yang biasanya terdapat pada stadium
larva dan nimfa. Tubuh serangga dapat dibagi atas tiga
bagian besar yaitu: Kepala (caput), dada (thorax) dan badan
10

belakang (abdomen). Pada kepala terdapat sepasang antena,
sepasang mata majemuk (faset), sebuah mata tunggal dan
alat-alat mulut. Dada terdiri dari tiga ruas, pada tiap-tiap
ruas terdapat sepasang kaki. Serangga dewasa (imago)
biasanya bersayap sepasang, masing-masing terdapat pada
ruas thorax kedua dan ketiga. Pada tiaptiap sisi ruas
daripada thorax dan abdomen terdapat sebuah lubang napas
yang disebut spirakel (stigma).
2.3. Bentuk Kerusakan Yang Disebabkan Oleh
Serangga
Bentuk kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh
suatu hama pada pohon atau tegakan hutan dapat dibagi
sebagai berikut:
1. Kerusakan langsung yakni :
a) Mematikan pohon
b) Merusak sebagian dari pohon
c) Menurunkan kualitas hasil-hasil hutan
d) Menurunkan pertumbuhan pohon/tegakan
e) Merusak biji dan buah
2. Kerusakan tak langsung yakni :
a) Merubah suksesi atau komposisi tegakan
b) Menurunkan umur tegakan
c) Menimbulkan kebakaran
d) Mengurangi nilai keindahan (estetis)
e) Membawa penyakit.
11

Semua bagian dari pohon yaitu dari akar, batang,
daun sampai buah dan bijinya dapat diserang hama. Semua
tingkat umur pohon/tegakan dari mulai biji disemai,
kecambah, tanaman persemaian sampai pohon sudah tua
atau masak tebang selalu ada kemungkinan untuk dapat
dirusak oleh hama. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka
hama hutan dapat dibagi sebagai berikut
1. Hama buah dan biji
Caryborus spp. Jenis-jenis Caryborus (Fam.
Bruchidae ordo Coleoptera) merupakan hama biji dari
jenis-jenis leguminosa. Caryborus ganagra menyerang
biji Bauhinia malabrica dan klampis (Acacia tomentosa)
dan jenis-jenis Cassia. Larvanya kecil, melengkung
berwarna putih kekuning-kuningan mencapai panjang 8
mm. Kumbang (imago) panjang 6-5 mm, kelabu
kecoklat-coklatan. Telur-telur diletakkan pada buah yang
masih muda. Segera setelah telur menetas, larva
menggerek masuk kedalam polong. Pupa terbentuk
didalam polong kemudian imagonya menggerek keluar.
Ctonomerus lagerstroemiae sejenis kumbang belalai
(Fam. Curculionidae, ordo Coleoptera) menyerang
wungu (Lagestroemia speciosa). Alcides hopeae, A.
crassus dan A. shorea merupakan hama buah-buah
meranti (Dipterocarpaceae), termasuk juga kumbang
Curculionidae. Dichocrocis
punctiferalis
(Fam.
Pyralidae ordo Lepideptera), ulat-ulatnya menyerang
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bunga dan buah jarak (Ricinus communis), Ploso (Butea
monosperma), jati dan lain-lain. Ulat mencapai panjang
15 mm, kuning coklat kemerahmerahan pada bagian
punggung. Kupu-kupunya kecil, lebar, bentangan sayap
1¾ - 2½ cm. Tirathaba ruptilinea (Fam. Pyralidae)
menyerang buah jarak, durian dan sawo. Catoremna
albicostalis (Fam. Pyralidae) menyerang buah-buah
Dipterocarpaceae.
2. Hama-hama persemaian
Semut dari (Fam. Formicidae, ordo Hymenoptera),
sering kali melarikan biji yang disemai. Gangguan oleh
semut dapat dicegah dengan membuat selokan sekeliling
persemaian (bila tersedia air) atau dengan mengadakan
penyemprotan dengan dieldrin dan lain-lain. Jenis-jenis
belalang (Fam. Achrididae dan Locustidae) biasa
memakan daun-daun dari tanaman muda. Hama belalang
sukar diberantas karena mereka berpindah-pindah
tempat. Pemberantasan yang efektif dilakukan pada
persemaian ialah dengan jalan mekanis (menangkap).
Gangsir (Gryllus sp dan Brachyrypes) dan anjing tanah
(Grylloptalpa africana dan Hirsuta sp) hidup dalam
lubang-lubang dalam tanah, pada malam hari keluar dan
menyerang tanaman muda dipersemaian. Bagian yang
diserang adalah leher akar Agrotis spp (Fam. Noctuidae,
ordo Lepidoptera) adalah jenis-jenis ulat tanah yang
sangat merugikan. Mereka menyerang pada malam hari
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dengan jalan menggerek leher akar yang menyebabkan
kematian tanaman muda. Pemberantasan ialah dengan
jalan mekanis (menangkap kupu-kupunya dengan lampu
pada malam hari) dan membuat selokan-selokan isolasi.
3. Hama-hama batang Tanaman muda
Xyloborus fernicatus (Fam. Scolytidae, ordo
Coleoptera) adalah jenis-jenis kumbang-kumbang kecil
yang menggerek dalam batang kesambi, sonokeling.
Panjang kumbang + 2 mm. Jenis-jenis Xyloborus mulamula menggerek dari kulit. Xyloborus morsattius,
menyerang Mahoni, kayu Ulin (Eusidoroxylon
zwagerii), Jati, Kemelandingan, dan Kesambi. Panjang
kumbang +1½ mm. Monohammus rusticator (Fam.
Corambycidae, ordo Coleoptera) merupakan hama
penggerek jati (boktor). Panjang lubang gorok mencapai
20 cm dan masuk ke dalam sampai empulur. Kumbang
(imago) terbang keluar melalui lubang yang lebarnya 1
cm. Panjang kumbang 2½ cm, berwarna kelabu.
4. Hama Pengisap
Sebagian besar hama-hama pengisap (mengisap
daun dan kulit batang-batang muda) adalah seranggaserangga dari ordo Hemiptera, famili Corlidae, Tingidae,
Capsidae,
Pontatomidae.
Serangga-serangga
ini
mengisap cairan daun dan batang dan menyebabkan
pohon menjadi kerdil dan kadang-kadang pula terjadi
kelainan-kelainan dalam pertumbuhan. Kepik-kepik
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yang penting ialah Anoplocnemis phasiana pada jenis
Leguminosa (Cassia spp, Albizzia spp dan Tessarotoma
yavanica pada Kosambi). Jenis kutu daun Cocoidae sp
dan Alcurodidae sp sangat mengganggu tanaman muda,
karena menyebabkan pertumbuhan lambat, tumbuh
lengkung, pembengkakan pada pucuk.
5. Hama Daun
Hyploea
puera
(Fam.
noctuidae,
ordo
Lepidoptera) hama daun jati menyerang mulai pada
permulaan musim hujan. Larva-larva muda mula-mula
hanya memakan daun-daun muda. Lambat laun ke larva
makan daun tua juga sehingga menyebabkan
kegundulan. Penyerangan yang berarti terjadi pada
bulan-bulan pertama dan kedua dari musim hujan. Pupa
(kepompong) terbentuk pada bulan Desember. Pupapupa berada di tanah diantara daun-daun dan serasah.
Pada bulan Oktober berikutnya kupu-kupu keluar dan
menyebarkan infeksi. Ulat pada instar terakhir + 35 mm,
bagian punggung berwarna ungu tua, di bawah berwarna
hijau. Hama ini menyerang laban (Vitex pubescens)
Pyrausta machoeralis (Fam. Pyralidae) merupakan hama
daun dari jenis Verbenacoae, termasuk Jati. Valanga
nigricarnis dan Patangga siccinata adalah jenis belalang
dari famili Acrididae, ordo Orthoptera yang sangat
mengganggu
daun
bermacam-macam
tanaman
kehutanan

dan

pertanian.

Attacus

atlas

(Fam.
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Saturniidae, ordo Lepidoptera) ialah jenis kupu-kupu
atlas yang ulatnya seringkali menggundulkan pohonpohon dadap, rasamala, dan tanaman-tanaman lain.
Eurema blanda dan Eurema hecabe (Fam. Pieridae, ordo
Lepidoptera) mengganggu tanaman Albizia falcataria
terutama tanaman muda di persemaian karena dapat
menyebabkan gangguan tumbuh sebagai akibat habisnya
daun. Kupu-kupunya berwarna kuning, terbang aktif
pada siang hari. Catopsila crocale (Fam. Pieridae, ordo
Lepidoptera) yaitu kupu-kupu putih yang ulatnya dapat
menggunduli tanaman-tanaman Cassia spp (Fistula dan
Siamea). Psychidae, ordo Lepidoptera adalah keluarga
ulat-ulat kantong. Pohon-pohon hutan yang sering
diganggu oleh Psychidae ialah Pinus merkusi, segawe
dan lain-lain. Milionia basalis (Fam. Geomtridae),
sejenis ulat jengkal yang merupakan hama Pinus
merkusii. Panjang ulatnya 4 cm, warna hitam dengan
garis-garis kuning, kepompong terbentuk dalam tanah
dan terbungkus dalam kokon. Sangat mengganggu
persemaian Pinus. Hypsipyla robusta (Fam. Pyralidae,
ordo Lepidoptera) merupakan hama pucuk dan daun dari
jenis-jenis mahoni Swietenia mahagoni dan Swietenia
macrophylla sangat berbahaya (mahoni daun kecil),
karena intensitas penyerangannya pada jenis ini lebih
besar. Ulatnya berwarna-warni, coklat sampai ungu dan
hitam pada instar terakhir menjadi biru kehijauan,
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panjang 2-3 cm. Lebar kupu-kupu (bentangan sayap) 2½
cm. 6. Hama Cabang Zeuzera cafeae (Fam. Cossidae,
ordo Lepidoptera) adalah penggerek cabang yang sangat
folifaga (berinang banyak), pada Jati, Laban, Kesambi,
Cemara (Casuarina spp), Damar (Agathis spp) Kayu
Sandal (Santalun album) atau penggerek cabang
berwarna merah, karena larvanya berwarna merah.
Serangganya menyebabkan lubang-lubang gerek pada
batang, kematian/kerusakan cabang dan kematian
tanaman muda. Ulatnya berwarna kemerah-merahan,
panjang 3 - 5 cm. Kupu-kupu bersayap putih dengan
bintik-bintik hitam yang berkilap logam.
6. Hama Batang
Duemnitus ceramicus (Fam. Cissidae, ordo
Lepidoptera) oleng-oleng menyebabkan lubang-lubang
gerek selebar 1-1½ cm. Panjangnya 20-30 cm,
melengkung, dinding lubang berwarna hitam, kadangkadang dengan lapisan kapur. Kerusakan-kerusakan ini
terdapat pada hutan-hutan jati di seluruh Jawa dan tanda
kerusakan tersebut dapat dilihat pada kayu-kayu di TPK.
Kupu-kupu: panjang 4-8 cm, bentangan sayap 8-16 cm,
berwarna kecoklatan. Larva: panjang 8 cm, lebar 1,5 cm.
Telur-telur diletakkan pada celah-celah kulit. Pohonpohon muda yang terserang kadangkadang menimbulkan
gejala-gejala pembengkakan pada batang. Pada pohon
tua,

tandatanda

serangan

sukar

diamati

karena
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seranggaini tidak mengeluarkan ekskeremen di luar
batang. Adanya lubang-lubang gerek ini sangat
menentukan kualitas batang.
Neotermes tectonae, (Fam. Kalotermitidae, ordo
Isoptera), inger-inger rangas Jati. Tanda seranggannya
ialah adanya bengkak-bengkak (gembol) pada batang.
Gembol- gembol dapat terbentuk pada ketinggian 2-20
m dari tanah, merupakan sarang rangas (rayap) jati. Di
dalam sarang tersebut terdapat lubang-lubang yang
bentuknya tidak teratur pada umumnya memanjang
batang (longitudinal). Sebuah sarang berisi koloni
Neotermes yang terdiri dari individu-individu pekerja,
prajurit dan reproduktif pengembang biakan raja/ratu,
yang jumlahnya berpuluh sampai beratus ribu ekor.
Pembengkakan batang terjadi sebagai reaksi kambium,
karena rangsangan yang disebabkan oleh serangan.
Dapat pula disebabkan sebagai akibat gangguan aliran
air dan garam-garam dari akar ke atas. Akibat gangguan
dari pada serangan inger-inger pertumbuhan pohon
menjadi kerdil dan dalam keadaan serangan hebat
mengakibatkan kematian pucuk. Sulung (laron) :
panjang 8-10 mm, coklat hitam Pekerja : putih, tak
bersayap Prajurit : 10-12 mm panjangnya Kepala coklat
tua dengan rahang-rahang yang kuat. Infeksi pertama
terjadi pada bekas-bekas patahan cabang, dan luka-luka
pada
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batang.

Pencegahan

serangan:

menghindari

kerusuhan-kerusuhan pada waktu penjarangan menebang
pohon-pohon yang telah diserang (bergembol).
Xylaborus destruens (Fam. Scolitidae, ordo Coleoptera),
penggerek batang jati. Kumbang-kumbang kecil (bubuk)
menyebabkan lubang-lubang kecil (pinpholes) selebar 12 mm. Hama ini disebut kumbang-kumbang “ambrosia“
karena mereka membawa spora-spora jamur ambrosia
untuk dipelihara sebagai makanannya. Jamur-jamur
ambrosia yang hidup dalam liang gerek Xylaborus
merupakan makanan larva. Serangan Xylaborus
biasanya berhubungan dengan pemeliharaan tegakan.
Apabila terdapat banyak tumbuhan liar, penjarangan
yang terlambat dan lain-lain, hal yang menyebabkan
gangguan tumbuh maka serangan Xylaborus sangat
mudah terjadi. Zeuzera indica, merupakan penggerek
(Fam. Cossidae) yang menyerang kayu-kayu pasang
(Quercus spp), Magnoliaceae,Lauraceae. Rupa ulatnya
hampir sama dengan Zeuzera coffeae, hanya sedikit
lebih besar.
7. Hama Akar
Phassus damar (Fam. Hepialidae, ordo
Lepidoptera), uter-uter. Ulatnya sangat polifage antara
lain pada jati, rasamala dengan panjang ulat mencapai 67½ cm, lebar bentangan sayap 79 cm dan berwarna
coklat kelabu.
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BAB III
SERANGAN PENYAKIT HUTAN

3.1. Penyakit Pohon Hutan
Penyakit tanaman adalah suatu proses perubahan/
penyimpangan dalam suatu organism atau lebih dari
rangkaian proses fisiologis penggunaan energy yang
mengakibatkan hilangnya koordinasi didalam tanaman
inang (host). Termasuk didalamnya gangguan dan
kemunduran aktifitas seluler yang biasanya ditunjukkan
oleh perubahan morfologi tanaman inangyang disebut
gejala (symptom). Ilmu penyakit hutan adalah ilmu yang
mempelajari tentang:
1. Hal-hal yang menyebabkan pohon menjadi sakit (biotik
dan abiotik)
2. Mekanisme
faktor-faktor
tersebut
sehingga
menyebabkan penyakit
3. Interaksi antara inang dan patogen atau penyabab lain
4. Metode pengendalian atau upaya pencegahan dan
pengurangan kerugian akibat penyakit
Berdasarkan penyebabnya, penyakit dibagi menjadi
dua yaitu penyakit biotik dan abiotik. Penyakit biotik terdiri
dari komponen inang, patogen (penyebab penyakit) dan
lingkungan, sedangkan penyakit abiotik terdiri dari
komponen inang dan lingkungan. (Widyastuti, dkk. 2004).
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Serangan penyebab penyakit dapat menggangu
fungsi fisiologis antara lain : (1) Pembentukan cadangan
Juvenile; (2) Pertumbuhan Juvenil baik pada semai maupun
tunas; (3) Perpanjangan akar dalam usaha untuk
mendapatkan air dan mineral; (4) Transportasi air; (5)
Translokasi Fotosintat; (6) Integritas Struktural.
Suatu organisme disebut PATOGEN apabila
memenuhi Postulat Koch “
 Patogen Ditemukan Pada Pohon Yang Terserang
Patogen
 Patogen Dapat Diisolasi Dan Diidentifikasi
 Patogen Dapat Diinokulasi Di Spesies Inang Yang
Sama Dan Menunjukan Gejala Yang Sama
 Patogen Dapat Diisolasi Kembali
Indikasi penyakit secara garis besar terbagi menjadi
dua bagian yakni (1) GEJALA (SYMPTOM) dan (2)
TANDA (SIGN). Gejala adalah kelainan atau
penyimpangan dari keadaan normal yang ditunjukan oleh
tanaman itu sendiri sebagai reaksi terhadap adanya Patogen,
sedangkan tanda adalah indikasi lain selain gejala dan
merupakan struktur vegetatif dan generatif dari Patogen
(Contohnya Tubuh Buah, Hifa dan Spora). Menurut letak
gejalanya maka gejala terbagi atas gejala local (Local
Symptoms) dan gejala sistemik (Systemic Symptoms).
Gejala lokal adalah gejala yang timbul hanya terbatas pada
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bagian-bagian tertentu pohon yang terserang; misalnya
pada daun, batang, akar atau buah, sedangkan gejala
sistemik adalah gejala yang timbul karena penyebab
penyakit menyerang seluruh bagian tanaman. Dilihat dari
sisi patogennya, gejala penyakit dapat dibedakan atas dua
yakni (1) Gejala primer yakni apabila patogennya tidak
berada langsung pada bagian tanaman yang bergejala (2)
Gejala sekunder apabila patogennya tidak berada langsung
pada bagian tanaman yang bergejala (Widyastusti dan
Sumardi, 2003).
Menurut proses terjadinya maka gejala penyakit
dapat dibedakan menjadi tiga gejala pokok yakni :
 Gejala Nekrosis (Necrosis Symptoms )
Nekrosis adalah gejala kerusakan berupa kematian
sel-sel jaringan tanaman. Kematian jaringan tanaman
biasanya didahului dengan adanya perubahan warna dari
hijau ke kuning kemudian menjadi coklat atau kemerahmerahan akibat serangan Patogen. Gejala ini
diantaranya: Kanker (Cancer), Bercak daun (Leaf Spots),
busuk jaringan (Tissue decay), layu vaskuler (Vascular
wilts) dan Mati pucuk (Shoot Blight /Die Back).
 Hipertropik atau Hiperplasia (Hypertropic)
Gejala hipertropik adalah pertumbuhan bagian
tanaman atau tanaman yang berlebihan yang
menunjukan ketidaknormalan pada sebagian atau seluruh
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tanaman. Gejala ini diantaranya : Sapu setan (Witches
Broom), Lepuh daun (Leaf Blister) dan Puru (Galls )
 Atrofi atau Hipopolasia
Gejala atrofi atau hipopolasia adalah terhambatnya
perkembangan atau pertumbuhan sebagian atau seluruh
jaringan tumbuhan akibat serangan Patogen. Gejala yang
termasuk kategori ini adalah : Klorosis umum (General)
dan kerdil (Dwarfing) (Widyastusti dan Sumardi, 2003).

Gambar 3.1 Gejala Busuk Hati
3.2. Penyebab Penyakit Hutan
Umumnya istilah yang dipakai untuk menujukan
penyebab penyakit hutan adalah “PATOGEN“. Istilah ini
hanya dipakai untuk penyebab penyakit hutan yang hidup
(BIOTIK). PATOGEN dapat dibagi atas beberapa bentuk
yakni :
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JAMUR
 Jamur adalah organisme tingkat rendah yang belum
mempunyai akar,batang dan daun sehingga disebut
THALLUS
 Tubuh jamur ada yang terdiri dari satu sel dan ada pula
yan terdiri dari banyak sel. Yang terdiri dari banyak sel
umumnya berbentuk benag (HIFA). Hifa yang
bercabang-cabang membentuk bangunan
anyaman yang disebut “MISELIUM“

seperti

 Beberapa ciri jamur diantaranya: (1) Tidak memiliki
jaringan pembuluh ; (2) Alat perkembangbiakan adalah
spora; (3) Tidak memiliki klorofil
 Beberapa kelas jamur yang umumnya menjadi penyebab
penyakit hutan antara lain: (1) Ascomycetes; (2)
Basidiomycetes; (3) Deuteromycetes; (4) Phycomicetes.

BAKTERI
 Bakteri merupakan tumbuhan bersel satu dan berdinding
sel, tetapi bersifat PROKARIOTIK (Tidak memiliki
membran sel)
 Pada umumnya bakteri berkembang biak melalui
mekanisme pembelahan secara sederhana. Kemampuan
bakteri untuk memproduksi individu sel dalam jumlah
yang sangat banyak dalam waktu singkat merupakan
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salah satu penyebab mengapa organisme ini dapat
bersifat merusak (Widyastusti dan Sumardi, 2003).

MIKOPLASMA
 Mikoplasma adalah organisme yang menyerupai bakteri
yang menyebabkan berbagai macam penyakit pada
manusia dan hewan.
 Penyakit tanaman akibat serangan Mikoplasma ditandai
dengan munculnya warna daun yang menguning dan
mengecil secara keseluruhan pada tanaman inag atau
dengan adanya perkembangan sapu setan (Witches
Broom) .
 Penyakit akibat Mikoplasma dapat ditularkan oleh
serangga. Pada awalnya pengendalian beberapa jenis
mikoplasma
dilakukan
secara
parsial
guna
mengendalikan vektornya.

VIRUS
 Virus merupakan penyebab penyakit yang paling
merusak, tidak hanya terjadi pada tanaman tetapi juga
manusia dan ternak.
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 Virus biasanya menghambat pertumbuhan tanaman dan
mengurangi
hasil
produksi,
bahkan
menimbulkan kematian tanaman inang.

mampu

TUMBUHAN PARASITIK TINGKAT TINGGI
 Tumbuhan ini dapat dibagi atas dua macam yakni Parasit
fakultatif (Setengah Parasit) dan Parasit Obligat (Parasit
Sejati )
 Berdasarkan tempat memparasit maka tumbuhan ini
terbagi atas dua yakni (1) Parasit Batang dan (2) Parasit
Akar
 Beberapa jenis tumbuhan tingkat tinggi parasitik yang
potensial dalam hutan adalah : Figworts, Tali Putri,
Dwarf Mistletoes, dan Leafy Mistletoes.

NEMATODA
 Nematoda parasit tanaman (Fitonematoda) memilki
beberapa ciri umum yakni : berukuran sangat kecil,
memanjang, berbentuk silinder dengan panjang ukuran
tubuh kurang dari 2,5 mm, tidak beruas atau mempunyai
lingkar dangkal.
 Nematoda non parasit memakan jamur,bakteri dan
nematode lainnya atau serangga kecil yang hidup dalam
tanah. Semua nematoda parasit tanaman mempunyai
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struktur tubuh yang khusus yang disebut “SPEAR“
(Lembing).

SERANGGA
 Serangga menyebabakan berbagai macam kerusakan
pada tanaman terutama sebagai akibat dari
aktivitasmakan serangga.
 Pada tanaman hutan dan tanaman peneduh, serangga
dapat menjadi penyebab utama hadirnya Patogen
penyakit hutan dikarenakan; (1) Serangga dapat
memuntahkan, mengekskresi atau mengijeksi bahan
tertentu kedalam jaringan tanaman yang mengakibatkan
berkembangnya gejala penyakit; (2) Interaksi serangga
dengan
mikroorganisme
yang
pada
akhirnya
menyebabkan penyakit.

ALLELOPATI
 Alelopati adalah efek yang merusak dari pelepasan
senyawa-senyawa Kimia organik oleh satu jenis tertentu
tanaman pada saat perkecambahan,pertumbuhan atau
metabolisme terhadap jenis tanaman lain.
 Beberapa Fitoksin yang menyebabkan Alelopati adalah:
Asam Fenolik, Vanillin, Benzaldehid, Glukosida,
Terpen, Kamfer
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3.3. Jenis Penyakit Hutan di Indonesia
a. Penyakit Akar
 Penyakit Busuk Akar
1) Penyakit Akar Putih
Penyakit Busuk Akar Putih (White Root-Rot)
ditemukan pada Pohon Akasia (Acacia sp) yang
disebabkan oleh Rigidoporus microporus.
2) Penyakit Akar Merah
Salah satu jenis penyebab penyakit busuk akar
yang disebut jamur akar merah,karena miselium
yang menempel pada akar terlihat berwarna merah
hingga kehitaman. Tanaman kehutanan yang
diserang antara lain Akasia dan Sengon. Gejala
serangan : Daun menjadi layu, pucat, merana dan
akhirnya mati. Akar pohon membusuk dan
mengandung banyak air. Penyakit ini disebabkan
oleh
jamur
akar
merah
“Ganoderma
pseudeferreum “ (Nair dan Sumardi, 2000)
3) Penyakit Akar Coklat
Penyakit ini disebabkan oleh jamur Fomes sp dan
banyak ditemukan apabila tanaman hidup
berkelompok secara rapat.
 Penyakit Leher Akar
Penyakit busuk leher akar atau batang
disebabkan oleh jamur Phytopthora sp. Gejala yang
umumnya nampak pada kulit pangkal batang seperti
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membusuk dan sering mengeluarkan cairan berwarna
kecoklatan. Pembusukan dapat meluas kebawah dan
membusukan akar. Akibat lebih lanjut dari penyakit
ini daun tanaman menjadi layu menguning dan
berguguran.
b. Penyakit Batang
 Penyakit Kanker Batang
Beberapa jenis penyakit Kanker Batang antara
lain :
a. Penyakit busuk merah muda (Pink disease) pada
Akasia (Acacia sp), Jati (Tectona grandis) dan
Ekaliptus (Eucaliptus sp) disebabkan oleh
Corticium salmonicolor
b. Penyakit Kanker Hitam (Black cancer) pada
Akasia (Acacia sp), disebabkan oleh Phytophtora
palmivora dan Hypoxylon mammatum
c. Penyakit Kanker Batang (Stem cancer) yang
menyerang Ekaliptus disebabkan oleh Nectria sp
d. Penyakit Busuk Hati atau Busuk Empulur
(Penyakit ini ditemukan pada Akasia (Acacia sp)
disebabkan oleh jamur Patogen Phellinus noxius,
Rigidoporus hypobrunneus) (Nair dan Sumardi,
2000)
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Gambar 3.2 Gejala Lodoh (Damping off)
c. Penyakit Biji Dan Persemaian
 Penyakit Biji
1) Penyakit yang menyebabkan buah jatuh sebelum
biji masak (Seed abortion) ditemukan pada pohon
Meranti (Shorea pinanga) disebabkan oleh
Curvularia harveyi.
2) Penyakit nekrosis (Necrosis) atau busuk (Decay)
pada pohon Meranti (Shorea pinanga) disebabkan
oleh Cylindrocarpon destructens (Nair dan
Sumardi, 2000)
 Penyakit Semai
1) Penyakit semai yang umumnya dijumpai adalah
damping off atau yang umumnya disebut LODOH
atau WEDANGEN. Gejala yang mumcul yakni
tanaman seperti disiram air panas sehingga semai
menjadi layu, roboh rata dengan tanah, membusuk
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pada sebagai atau keseluruhan semai yang
ditanam. Pada pangkal batang atau leher akar
tampak gosong dan membusuk. Biasanya
ditemukan pada persemaian Pohon Tusam (Pinus
merkusii jung et de Vriese), Akasia (Acacia sp)
dan Ampupu. Penyakit ini disebabkan oleh jamur
tular tanah yakni Fusarium sp, rhizoctonia sp,
Sclerotium sp dan Phytium sp
d. Penyakit Daun
Beberapa jenis penyakit yang umumnya ditemukan
pada dedaunan pohon-pohon hutan antara lain :
 Penyakit daun umumnya ditemukan pada Pohon
Akasia (Acacia sp), disebabkan oleh Cercospora sp,
Pestalotiopsis sp, Collectotricum sp
 Pada pohon Ampupu dan Tusam (Pinus merkusii
Jung et De Vriese) bercak daun pada semai atau
anakan disebabkan oleh Pestalotia sp, Curvularia sp
dan Mycosphaerella sp. Gejala yang tampak akibat
serangan jamur Pestalotia sp yakni daun menjadi
kering yang dimulai dari bagian pangkal daun
kemudian menjalar ke ujung daun sehingga daun
menjadi kering (Widyastuti, Sumardi.2003).
 Penyakit Embun Tepung (Powdery mildew)
disebabkan oleh jamur Oidium sp yang ditemukan
pada Akasia (Acacia sp) dan Damar dengan gejala
terbentuknya miselium berwarna putih seperti beledu
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bertepung pada permukaan daun. Selain itu pada
ranting dan daun muda terdapat lapisan tepung putih
yang terdiri dari Konidiofor dan Konidium Jamur
tepung (Widyastuti, Sumardi.2003).

Gambar 3.3 Gall pada Batang
3.4. Konsep Segitiga Penyakit
Konsep
segitiga
penyakit

(Gambar

3.4),

menjelaskan bahwa timbulnya penyakit biotik (penyakit
yang disebabkan oleh patogen) yang di dukung oleh kondisi
lingkungan dan tanaman inang.
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Gambar 3.4
Skema Interaksi pada Konsep Segitiga Penyakit
Timbulnya suatu penyakit paling sedikit diperlukan
tiga faktor yang mendukung, yaitu tanaman inang atau host,
penyebab penyakit atau patogen dan faktor lingkungan
(Gambar 3.4).
 Tanaman Inang
Pengaruh tanaman inang terhadapnya timbulnya
suatu penyakit tergantung dari jenis tanaman inang,
kerentanan tanaman, bentuk dan tingkat pertumbuhan,
struktur dan kerapatan populasi, kesehatan tanaman dan
ketahanan inang. Tanaman inang dapat dibedakan
menjadi beberapa jenis yaitu :
1. Tanaman inang rentan : inang yang mudah terserang
patogen sementara pada kondisi sama dan patogen
sama, inang lain resisten.
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2. Tanaman inang resisten: Inang yang tahan terhadap
serangan pathogen sementara pada kondisi sama dan
patogen sama, inang lain rentan.
3. Tanaman inang toleran: inang yang rentan tetapi
inang tersebut masih mampu menghasilkan produk
yang ekonomis.
4. Tanaman inang sekunder: inang yang bukan menjadi
makanan utama.
5. Tanaman inang primer: inang yang memang menjadi
tempat dan sumber nutrisi makanan utama/pokok dari
patogen.
6. Tanaman inang alternatif: tempat dan nutrisi makanan
jika tidak ada inang sekunder, primer dimana patogen
dimasing-masing inang bias menyelesaikan siklusnya.
7. Tanaman inang perantara: inang yang dapat dijadikan
perantara untuk menyelesaikan siklus penyakit.
Keberadaan inang ini pada salah satu jenis penyakit
menjadi penting, karena tanpa inang perantara ini
meskipun patogen ada dan inang utama ada, patogen
akan mati sehingga tidak akan terjadi penyakit.
Timbulnya suatu penyakit juga tergantung pada
sifat genetik yang dimiliki oleh inang itu sendiri,
terdapat inang yang rentan (suscept), tahan (resisten),
toleran (tolerant), kebal (immune) yaitu tanaman yang
tidak dapat diinfeksi oleh pathogen. Adanya macammacam sifat ini digunakan untuk melakukan upaya
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pencegahan penyakit dengan memanipulasi gen sehingga
dapat dihasilkan tanaman yang resisten bahkan immune.
 Patogen
Yang dimaksud patogen adalah organisme hidup
atau mikroorganisme yang mayoritas bersifat mikro dan
mampu untuk dapat menimbulkan penyakit pada
tanaman atau tumbuhan. Mikroorganisme tersebut antara
lain fungi, bakteri, virus, nematoda mikoplasma,
spiroplasma dan riketsia.
1. Fungi
Fungi merupakan organisme tingkat rendah
yang belum mempunyai akar, batang, dan daun tetapi
mampu menimbulkankerusakan jaringan bahkan
mematikan tanaman inang. Tubuhnya ada yang terdiri
dari satu sel dan ada pula yang terdiri dari banyak sel,
yang terdiri banyak sel umumnya berbentuk benang
(hifa), hifa yang bercabang-cabang membentuk
bangunan seperti anyaman yang disebut miselium.
Fungi mempunyai tiga ciri, yaitu: 1) tidak mempunyai
jaringan pembuluh, 2) salah satu alat berbiaknya
adalah spora, 3) tidak mempunyai klorofil. Kelaskelas dalam jamur dan yang paling banyak menjadi
penyebab penyakit tanaman, yaitu: 1) Ascomycetes, 2)
Basidiomycetes, 3)Deuteromycetes, 4) Phycomycetes.
Contoh penyakit yang ditimbulkan oleh pathogen ini
adalah penyakit karat daun (jamur Hemileia vastatrix
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B.et Br) (Gambar 3.5), penyakit bercak daun
cercospora (jamur Cercospora coffeicola B.et Cke.)
(Gambar 3.6), penyakit jamur upas (jamur Corticium
salmonicolor B.et Br.) (Gambar 3.7).

Gambar 3.5
Penyakit Karat Daun (Jamur Hemileia Vastatrix B.et Br)

Gambar 3.6
Penyakit Bercak Daun Cercospora
(Jamur Cercospora Coffeicola B.et Cke)
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Gambar 3.7
Penyakit Jamur Upas
(Jamur Corticium salmonicolor B.et Br.)
2. Bakteri
Bakteri merupakan tumbuhan bersel satu dan
berdinding sel, tetapi bersifat prokariotik (tidak
mempunyai membran inti). Bakteri mempunyai
kemampuan mereproduksi individu sel dalam jumlah
sangat banyak dengan waktu singkat sehingga
menjadi penyebab penyakit yang mempunyai sifat
merusak pada inang. Penyebaran bakteri tidak melalui
spora, sehingga secara adaptif tidak dapatdisebarkan
melalui angin. Akan tetapi, bakteri patogenik mampu
berpindah dengan perantara air, percikan air hujan,
binatang, dan manusia. Contoh bakteri: Pseudomonas
Aeruginosa (Gambar 3.8), Pseudomonas syringae
(Gambar 3.9). Contooh penyakit yang disebabkan
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oleh patogen bakteri, mis kanker pada jeruk (Citrus
cancer).

Gambar 3.8 Pseudomonas aeruginosa

Gambar 3.9 Pseudomonas syringae
3. Fitonematoda atau nematoda
Fitonematoda atau nematoda yang memarasit
tanaman mempunyai ukuran yang sangat kecil,
memanjang dan berbentuk silinder. Nematoda nonparasit memakan jamur, bakteri, nematoda lain atau
serangga kecil yang hidup di tanah. Sedangkan,
nematoda parasite tanaman mempunyai struktur
khusus yang disebut spear (lembing) atau stylet
(jarum). Berdasarkan perilaku, nematoda parasitik
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pohon dibagi menjadi dua, yaitu: Nematoda
ektoparasit, nematode yang pada saat memarasit
tanaman tubuhnya tetap berada di luar akar dan hanya
sebagian kecil dari tubuh nematoda yang masuk
kedalam jaringan tumbuhan inang; Nematoda
endoparasit, yaitu: nematoda yang saat memarasit
tanaman, tubuhnya masuk, merusak dan melakukan
reproduksi di dalam akar tanaman. Contoh nematode
yaitu:
Meloidogyne
spp.
(Gambar
3.10),
Paratylenchus spp. (Gambar 3.11)

Gambar 3.10 Meloidogyne spp.

Gambar 3.11 Paratylenchus spp.
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4. Virus
Virus merupakan organism aseluler, dimana
asam nuklead virus hanya terdiri DNA atau RNA
saja. Virus merupakan penyebab penyakit yang paling
merusak, tidak hanya terjadi pada tanaman,tetapi juga
pada manusia dan ternak. Virus dapat menyebabkan
pertumbuhan tanaman terhambat, mengurangi hasil
produksi,bahkan mampu menimbulkan kematian
tanaman inang (penyakit CVPD pada jeruk).

Gambar 3.12 Virus TMV (Tobacco Mozaic Virus)
Suatu organisme disebut patogen apabila dapat
memenuhi Postulat Koch yaitu:
1. Patogen ditemukan pada pohon yang terserang
patogen
2. Patogen dapat diisolasi dan diidentifikasi
3. Patogen dapat diinokulasikan pada spesies inang yang
sama dan menunjukkan gejala yang sama
4. Dapat diisolasi kembali.
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 Lingkungan
Faktor lingkungan yang dapat memberikan
pengaruh terhadap timbulnya suatu penyakit dapat
berupa suhu udara, intensitas dan lama curah hujan,
intensitas dan lama embun, suhu tanah, kandungan air
tanah, kesuburan tanah, kandungan bahan organik,
angin, api, pencemaran air. Faktor lingkungan ini
memberikan pertumbuhan tanaman inang dan
menciptakan kondisi yang sesuai bagi kehidupan jenis
patogen tertentu.
 Interaksi antar Komponen
Berkembangnya suatu penyakit tegantung pada
interaksi ketiga komponen tersebut, yaitu kerentanan
inang, derajat virulensi suatu patogen serta
kecenderungan apakah faktor lingkungan lebih
mendukung patogenesis ataukah sebaliknya mendukung
keteguhan pertumbuhan inang. Pada konsep segi tiga
penyakit ini apabila salah satu faktor penyebab tidak ada,
maka tidak akan ada suatu kejadian penyakit. Contohnya
apabila ada satu faktor yaitu patogen tidak ada, yang ada
hanya tanaman inang yang tumbuh dalam lingkungan
yang tidak optimal untuk pertumbuhannya, maka
kemungkinan tidak akan terjadi penyakit. Sebaliknya
apabila dalam kondisi pertumbuhan tanaman tersebut
diatas dan ada patogen disekitar tanaman tersebut serta
lingkungan mendukung pertumbuhan patogen, maka
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kecenderungan untuk terjadinya infeksi penyakit pada
tanaman cukup besar.
Apabila ada suatu tanaman inang ditanam pada
lingkungan yang baik yaitu tanah yang subur dengan
pengolahan yang baik dan pemberian pupuk yang cukup
dan seimbang, maka tentunya akan menjamin
pertumbuhan tanamanyang sehat, walaupun ada patogen,
maka kecil kemungkinan penyakit dapat terjadi. Hal ini
dikarenakan tanaman inang kemungkinan dapat tahan
terhadap serangan patogen. Sedangkan apabila tanaman
inang tidak baik dalam pertumbuhannya yang berarti
kondisinya rentan, kemudian ada patogen dan
lingkungan mendukung pertumbuhan patogen maka
kemungkinan terjadinya infeksi penyakit sangat besar.
a. Penyakit akan timbul jika terjadi interaksi antara
tumbuhan yang rentan dengan pengganggu yang
ganas dalam kondisi lingkungan yang mendukung
interaksi.
b. Lingkungan yang mendukung interaksi merupakan
lingkungan yang menekan kehidupan tanaman tetapi
mendukung untuk kehidupan patogen.
c. Ketiga unsur dalam konsep segitiga penyakit ini
antara
yang satu dengan lainnya
saling
mempengaruhi.
d. Untuk dapat terjadi interaksi, maka tumbuhan harus
dalam kondisi rentan pengganggu bersifat ganas dan
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lingkungan mendukung perkembangan kehidupan
pengganggu atau lingkungan melemahkan tanaman.
e. Berat ringannya penyakit atau hasil interaksi
ditentukan oleh tingkat kerentanan inang, keganasan
(virulensi) patogen, dan kesesuaian lingkungan.
Konsep segitiga penyakit akan timbul jika terjadi
interaksi antara tumbuhan yang rentan dengan pengganggu
yang ganas dalam kondisi lingkungan yang mendukung
interaksi. Untuk dapat terjadi interaksi, maka tumbuhan
harus dalam kondisi rentan pengganggu bersifat ganas dan
lingkungan
mendukung
perkembangan
kehidupan
pengganggu atau lingkungan melemahkan tanaman. Berat
ringannya penyakit atau hasil interaksi ditentukan oleh
tingkat kerentanan inang, keganasan (virulensi) patogen dan
kesesuaian lingkungan.
3.5. Konsep Segi Empat Penyakit
Konsep segi empat penyakit, manusia ikut berperan
dalam timbulnya suatu penyakit. Hal tersebut dikarena,
manusia dapat memberikan pengaruh terhadap patogen dan
tanaman inang itu sendiri serta kondisi lingkungan sebagai
faktor-faktor yang dapat menimbulkan penyakit tanaman.
Manusia sebagai penanam, berusaha untuk mempengaruhi
ketiga faktor yang dapat menimbulkan penyakit
(lingkungan, inang dan patogen) agar terjadi interksi yang
menguntungkan bagi manusia. Namun demikian adanya
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campur tangan manusia menyebabkan interaksi dari
keempat factor tersebut yang akan memicu terjadinya
penyimpangan proses fisiologi tanaman. Konsep segi empat
penyakit, gangguan akan terjadi jika tanaman rentan
berinteraksi dengan pathogen viluren dalam lingkungan
yang menguntungkan perkembangan penganggu, karena
adanya tindakan manusia. Penyakit akan timbul jika terjadi
interaksi antara tumbuhan yang rentan dengan patogen yang
ganas dalam kondisi lingkungan fisik/kimia dan lingkungan
biologi yang mendukung interaksi, akibat campur tangan
manusia

Gambar 3.13
Skema Interaksi Pada Konsep Segi Empat Penyakit
 Komponen
Komponen segiempat penyakit ini tediri dari 3
komponen segitiga penyakit yang telah diuraikan diatas
ditambah komponen manusia. Didalam konsep ini
manusia berada diatas karena manusia memiliki akal
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budi sehingga mempunyai kemampuan untuk
memanipulasi atau mempengaruhi tiga komponen
lainnya, yaitu tanaman inang, patogen ataupun
lingkungan. Dimana tindakan yang dilakukan manusia
dapat menjadi salah satu faktor pendukung timbulnya
suatu penyakit ataupun bahkan mencegah timbulnya
suatu penyakit.
 Interaksi antar komponen
Jadi menurut konsep ini timbulnya suatu penyakit
merupakan penggabungan dan terjadinya interaksi antara
empat faktor tersebut, yaitu :
a. Patogen berinteraksi dengan inang melalui prosesproses parasitisme dan patogenesis, dan sebaliknya
inang berinteraksi dengan patogen dalam hal
penyediaan makanan dan ketahanan.
b. Patogen berinteraksi terhadap lingkungan fisik/kimia
dalam pengeluaran racun, pengurasan makanan dan
sebaliknya lingkungan fisik/kimia memberikan tidak
hanya fasilitas kelembaban, suhu dan hara, tetapi juga
racun.
c. Antar patogen juga dapat terjadi interaksi, adapun
interaksi yang terjadi dapat memberikan pengaruh
yang sinergis, netral ataupun antagonis. Pengaruh
sinergisme terjadi pada saat dua atau lebih patogen
bersama-sama menyerang tanaman, yang terjadi dapat
berupa meningkatkan serangan, misal beberapa fungi
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busuk akar bersama nematode akan menyebabkan
serangan yang hebat jika bersama-sama, dalam hal ini
nematode akan melukai akar dan luka yang ada
digunakan fungi sebagai jalan masuk untuk
menginfeksi inang. Kejadian yang lain dapat berupa
patogen yang satu dapat mengubah sifat ketahanan
inang sehingga dapat diserang oleh pathogen yang
lain misalnya pada tanaman tembakau adanya
serangan nematode menyebabkan inang tersebut
dapat terserang oleh Phytophtora parasitica.
Konsep segi empat penyakit akan timbul jika terjadi
interaksi antara tumbuhan yang rentan dengan patogen yang
ganas dalam kondisi lingkungan yang mendukung interaksi,
akibat campur tangan manusia. Pada ekosistem pertanian,
manusia menjadi faktor yang ikut menyusun timbulnya
penyakit pada tanaman.
3.6. Konsep Segi Lima Penyakit
Pada konsep piramida penyakit atau segi lima
penyakit menyatakan bahwa penyakit akan menjadi
berkembang dan mungkin mewabah jika tanaman rentan
berinteraksi dengan patogen dalam waktu yang cukup lama
dan dalam lingkungan yang menguntungkan perkembangan
pengganggu, karena adanya tindakan manusia.
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Gambar 3.14
Skema Interkasi Pada Konsep Piramida Penyakit
 Hasil interaksi antara unsur-unsur yang mendukung
timbulnya penyakit bersifat dinamis atau mengalami
perkembangan dari waktu ke waktu.
 Oleh karena itu hasil interaksi akhir akan sangat
ditentukan oleh unsur waktu (t). Dengan demikian,
skema konsep dinamika unsur-unsur ini menjadi
berbentuk limas atau piramida.
 Jika diperhatikan konsep ini ada dua macam, yaitu
konsep pada ekosistem hutan yang tanpa campur tangan
manusia (Segitiga penyakit)
 Ekosistem hutan industri yang didalamnya terdapat
campur tangan manusia
 Pengendalian penyakit tanaman dalam konsep piramida
penyakit, mempunyai lima sasaran pokok, yaitu: 1)
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tanaman, 2) pengganggu, 3) lingkungan, 4) manusia, dan
5) waktu.
 Contoh : perlindungan tanaman menggunakan sasaran
waktu antara lain: menanam tanaman berumur genjah,
menanam tanaman pada waktu pengganggu sedang tidak
ganas.
Oleh karena itu secara ringkas tanaman-tanaman
penyusun hutan yang sakit dapat diakibatkan oleh:
a) Serangan patogen, yang dapat berupa virus, bakteri,
fungi, nematoda, dan tumbuhan parasit
b) Kondisi lingkungan yang tidak optimum untuk
kehidupan tanaman hutan
c) Serangkaian faktor abiotik dan biotik yang saling
berinteraksi dan menjadi faktor predisposisi yang
mengakibatkan dominasi salah satu faktor yang menekan
kehidupan tanaman
d) Tidak adanya mikroorganisme simbion sehingga
melemahkan kondisi kehidupan tanaman atau menjadi
faktor predisposisi.

*****
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BAB IV
KERUSAKAN OLEH GULMA

Gulma sering menimbulkan berbagai masalah dalam
lahan pertanian. Kerusakan tanaman atau penurunan produksi
pertanian akibat gulma, pada umumnya, memiliki korelasi
yang searah dengan populasi gulma itu sendiri. Dalam hal ini,
faktor yang paling tampak adalah perebutan penguasaan
sarana tumbuh, ruang gerak dan nutrisi antara tanaman dan
gulma. Posisi gulma sebagai tumbuhan yang tidak diinginkan
menyebabkan pengendalian gulma mendapat perhatian lebih.
Salah satu cara untuk mengetahui cara tepat dalam
pengendalian gulma adalah dengan analisis vegetasi.
Vegetasi dapat diartikan sebagai komunitas tumbuhan
yang menempati suatu ekosistem. Komposisi vegetasi sering
kali berubah seiring dengan berjalannya waktu, perubahan
iklim, dan aktivitas manusia. Perubahan vegetasi ini
mendorong perlu dilakukannya analisis vegetasi. Analisis
vegetasi merupakan suatu cara untuk menemukan komposisi
jenis vegetasi dari yang paling dominan hingga tidak dominan.
Keadaan vegetasi yang diamati berupa bentuk vegetasi seperti
rumput, semak rendah, tumbuhan menjalar, herba, maupun
tumbuhan dalam hamparan yang luas.
Dalam kaitannya dengan gulma, analisis vegetasi
digunakan untuk mengetahui gulma-gulma yang memiliki
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kemampuan tinggi dalam penguasaan sarana tumbuh dan
ruang hidup. Penguasaan sarana tumbuh pada umumnya
menentukan gulma tersebut penting atau tidak. Populasi gulma
yang bersifat dominan ini nantinya dapat digunakan sebagai
pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengendalian
gulma.
Metode analisis vegetasi yang lazim digunakan ada 4
macam yaitu estimasi visual, metode kuadrat, metode garis
dan metode titik (Tjitrosoediro dkk. 1984), sebagai berikut:
1. Metode estimasi visual. Pengamatan dilakukan pada titik
tertentu yang selalu tetap letaknya, misalnya selalu di
tengah atau di salah satu sudut yang tetap pada petak
contoh yang telah terbatas. Besaran yang dihitung berupa
dominansi yang dinyatakan dalam persentase penyebaran.
Estimasi visual dilakukan berdasarkan pengamatan visual
atau dengan cara melihat dan menduga parameter gulma
yang akan diamati. Metode estimasi visual memiliki
kelemahan yaitu hanya layak dilakukan oleh orang yang
berpengalaman.
2. Metode kuadrat. Kuadrat adalah suatu ukuran luas yang
dinyatakan dalam satuan kuadrat (misalnya m2, cm2, dan
sebagainya) tetapi bentuk petak contoh dapat berupa segi
empat (kuadrat), segi panjang, atau sebuah lingkaran.
Dalam pelaksanaan di lapangan sering digunakan bujur
sangkar.
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3. Metode garis. Metode garis atau rintisan, adalah petak
contoh memanjang, diletakkan di atas sebuah komunitas
vegetasi
4. Metode titik. Metode titik merupakan suatu variasi
metode kuadrat. Jika sebuah kuadrat diperkecil sampai
titik tidak terhingga, akan menjadi titik.
Data yang diperoleh dari analis vegetasi dapat
digolongkan menjadi, data kualitatif dan kuantitatif. Data
kualitatif menunjukkan bagaimana suatu jenis tersebar dan
berkelompok, stratifikasinya, periodisitas dan sebagainya. Data
kualitatif diperoleh dari pengamatan lapangan berdasarkan
pengamalan yang luas. Data kuantitatif diperoleh dari hasil
penjabaran dan pengamatan tiap petak contoh di lapangan.

*****
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BAB V
KEBAKARAN HUTAN

Hutan merupakan sumberdaya alam yang tidak
ternilai karena didalamnya terkandung keanekaragaman
hayati sebagai sumber plasma nutfah, sumber hasil hutan
kayu dan non-kayu, pengatur tata air, pencegah banjir dan
erosi serta kesuburan tanah, perlindungan alam hayati untuk
kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi,
pariwisatadan sebagainya. Oleh karena itu pemanfaatan
hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, UU
No. 5 tahun 1990, UU No 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun
1999, PP No 28 tahun 1985 dan beberapa keputusan
Menteri Kehutanan serta beberapa keputusan Dirjen PHPA
dan Dirjen Pengusahaan Hutan. Namun gangguan terhadap
sumberdaya hutan terus berlangsung bahkan intensitasnya
makin meningkat.Kebakaran hutan merupakan salah satu
bentuk gangguan yang makin sering terjadi. Dampak
negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan cukup besar
mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan
produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global,
dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta
mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan
udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia
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akhir-akhir ini telah melintasi batas Negara. Berbagai upaya
pencegahan dan perlindungan kebakaran hutan telah
dilakukan termasuk mengefektifkan perangkat hukum
(undang-undang, PP, dan SK Menteri sampai Dirjen),
namun belum memberikan hasil yang optimal. Tercatat
beberapa kebakaran cukup besar di Indonesia yaitu tahun
1987, 1991, 1994 dan 1997 hingga 2003. Oleh karena itu
perlu pengkajian yang mendalam untuk mencegah dan
menanggulangi kebakaran hutan. Pengendalian kebakaran
hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan
untukmencegah dan membatasi kerusakan hutan yang
disebabkan oleh kebakaran. Kegiatan tersebut meliputi
pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran
(PP No.45 Tahun 2004). Ketiga unsur ini saling berkaitan
erat dan mendukung satu sama lain, namun, kegiatan
pengendalian kebakaran hutan itu sendiri seringkali dilihat
sebagai kegiatan yang belum dilaksanakan secara tepat
guna, sehingga belum dapat memberikan hasil yang
optimal.Kebakaran hutan besar terpicu pula oleh
munculnya fenomena iklim El-Nino seperti kebakaran yang
terjadi pada tahun 1987, 1991, 1994 dan 1997 (Kantor
Menteri Negara Lingkungan Hidup dan UNDP, 1998).
Pembakaran adalah tindakan sengaja membakar
sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang
penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar
alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang
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pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma,
semak belukar, dedaunan dan pohon-pohon”. Adapun
beberapa kejadian alam yang bisa menyebabkan kebakaran
hutan terjadi yakni faktor alam dan kesengajaan manusia.
Beberapa kejadian alam yang bisa memicu timbulnya
kebakaran huta yakni :
a. Musim kemarau panjang.
Musim kemarau yang berkepanjangan dapat berakibat
naiknya suhu di berbagai wilayah termasuk hutan. Suhu
yang tinggi tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran
hutan.
b. Sambaran petir.
Sambaran petir juga dapat berpotensi menyebabkan
kebakaran hutan. Perubahan iklim yang terjadi
akibatpenyebab
pemanasan
globaljuga
bisa
menyebabkan seringnya sambaran petir itu terjadi.
c. Ground fire (Tanah Api).
Ground fire merupakan kebakaran yang terjadi di
dalamlapisan tanah. Musim kemarau berkepanjangan
merupakan penyebab dari kebakaran dalam tanah ini.
Biasanya, kebakaran ini terjadi di daerah yang memiliki
lahan gambut sehingga lahan gambut tersebut terbakar
ketika suhu udara naik seiring kemarau panjang yang
terjadi.
*****
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BAB VI
PELAKSANAAN PRAKTEK

6.1. Pengamatan Serangan Hama di Lapangan
 Lokasi

: Kawasan Hutan …………………....…

 Hari/ tanggal

: ………………………………………..

 Waktu

: ….…………………………………….
ACARA PRAKTEK 1

Pengenalan Hama dan Penyebabnya
Pada Tanaman Hutan
 Tujuan
a) Mengenal gejala serangan hama pada Pohon-pohon
hutan yang ada pada lokasi pengamatan
b) Mengetahui faktor-faktor penyebab kehadiran hama
pada pohon-pohon hutan
c) Mengetahui jenis hama yang menyerang tanaman
hutan
d) Menentukan cara-cara pengendalian hama yang
ditemukan pada lokasi pengamatan
 Manfaat
a) Mahasiswa dapat menentukan dengan benar gejala
serangan yang terlihat pada pohon-pohon hutan
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b) Mengetahui jenis hama yang menyerang tanaman
hutan
c) Mahasiswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab
hama pada pohon-pohon hutan
d) Mahasiswa dapat menentukan tindakan-tindakan
pencegahan dan pengendalian secara tepat terhadap
keberadaan hama yang ditemukan di lapangan.
 Alat Dan Bahan
Alat-Alat :
a. Tali Rafia
b. Alat Tulis-menulis
c. Parang
d. Pisau
e. Kamera Digital
f. Teropong
g. Roll meter
h. Haga
i.
j.
k.
l.

Termometer
Kantong Plastik
Botol kaca
Pinset

m. Kuas
Bahan-bahan
a. Populasi Pohon Akasia (Acacia sp)
b. Populasi Pohon Jati (Tectona grandis )
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c. Populasi Pohon Ekaliptus (Eucaliptus alba )
d. Populasi Pohon Mahoni (Switenia mahagoni)
e. Populasi Pohon Kayu Besi (Eusideroxylon zwageri)
f. Populasi Pohon Kayu Besi Pantai (Pongamia
pinnata Merr)
g. Populasi Pohon Samama (Anthocepalus macrophylus)
h. Populasi Pohon Lenggua (Pterocarpus indicus)
i. Populasi
Pohon
Kayu
Putih
(Melaleuca
leucadendrom)
j. Populasi Pohon Gaharu (Aquilaria malaccensis)
 Cara Kerja
a. Tentukan lokasi pengamatan yang populasi pohon
hutannya menunjukan adanya gejala serangan hama
b. Buat areal pengamatan dengan ukuran tiap blok yakni
20 m x 20 m (Dibatasi dengan tali raffia)
c. Untuk kegiatan lapangan dibuat 1 blok pengamatan/
kelompok
d. Tiap blok pengamatan diambil tanaman sampel
sebesar 10 % dari total pohon yang terdapat dalam
blok pengamatan
e. Pengamatan dilakukan terhadap semua tingkatan
vegetasi tingkat tiang hingga pohon (Lihat aturan)
f. Pengamatan dan pencatatan meliputi gejala serangan
pada semua bagian pohon yang sakit (Akar, batang,
daun dan tajuk)
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g. Dilakukan pengukuran terhadap tinggi dan diameter
pohon serta suhu dan kelembaban mikro disekitar
lokasi pengamatan
h. Dilakukan pengambilan gambar (Pemotretan)
terhadap gejala serangan, kondisi lingkungan blok
pengamatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu
i. Bagian-bagian pohon yang menunjukan gejala
serangan dan jenis serangga diambil, kemudian
dimasukan kedalam kantong plastik untuk selanjutnya
dibawa ke laboratorium guna pengamatan
mikroskopis
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Lembaran Kegiatan Praktek Lapangan
LEMBARAN KEGIATAN
PRAKTEK LAPANGAN (SERANGGA/HAMA)






Waktu Pengamatan
: ……………………………
Lokasi Pengamatan
: ……………………………
Nomor Sampel Pengamatan: ……………………………
Nama Pohon
: ……………………………
Gejala serangan hama
: ……………………………
: ……………………………
: ……………………………
 Nama jenis serangga
: ……………………………
 Penyebab serangan hama
 Tindakan Pencegahan
 Tindakan Pengendalian

: ……………………………
: ……………………………
: ……………………………
: ……………………………
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HASIL INVENTARISASI POHON
YANG TERSERANG HAMA
Lokasi
Hari/tanggal
Waktu Inventarisasi
Blok/Jalur
Kelompok

: .......................................................
: .......................................................
: .......................................................
: .......................................................
: .......................................................

Tabel 6.1 Hasil Inventarisasi Pohon yang Terserang Hama
No
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Jenis
Pohon

Jenis
Serangga/
Hama

Gejala
Serangan

Kondisi
Lingkungan

6.2. Pengamatan Serangan penyakit di Lapangan
ACARA PRAKTEK 2

Pengenalan Penyakit dan Penyebabnya
Pada Tanaman Hutan
Tujuan
1. Mempelajari kerusakan tanaman hutan melaluiu gejala
(symptom) yang timbul pada inang
2. Mengetahui kerusakan dan penyebab penyakit pada
tanaman hutan dan menyertai gejala yang tampak.
Alat dan Bahan
a. Alat-alat :
1. Tali Rafia
2. Alat Tulis-menulis
3. Parang
4. Pisau
5. Kamera Digital
6. Teropong
7. Roll meter
8. Haga
9. Termometer
10. Kantong Plastik
11. Botol kaca
12. Pinset
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b. Bahan-bahan
1. Populasi Pohon Mahoni (Switenia mahagoni)
2. Populasi Pohon Jati (Tectona grandis)
3.
4.
5.
6.

Populasi Pohon Ekaliptus (Eucaliptus alba )
Populasi Pohon Mahoni (Switenia mahagoni)
Populasi Pohon Kayu Besi (Eusideroxylon zwageri)
Populasi Pohon Kayu Besi Pantai (Pongamia
pinnata Merr)
7. Populasi Pohon Samama (Anthocepalus macrophylus)
8. Populasi Pohon Lenggua (Pterocarpus indicus)
9. Populasi
Pohon
Kayu
Putih
(Melaleuca
leucadendrom)
10. Populasi Pohon Gaharu (Aquilaria malaccensis)
Cara Kerja
a. Tentukan lokasi pengamatan yang populasi pohon
hutannya menunjukan adanya gejala serangan penyakit
b. Buat areal pengamatan dengan ukuran tiap blok yakni 20
m x 20 m (Dibatasi dengan tali raffia)
c. Untuk kegiatan lapangan dibuat 1 blok pengamatan/
kelompok
d. Tiap blok pengamatan diambil tanaman sampel sebesar
10 % dari total pohon yang terdapat dalam blok
pengamatan
e. Pengamatan dilakukan terhadap semua tingkatan
vegetasi tingkat tiang hingga pohon (Lihat aturan )
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f. Pengamatan dan pencatatan meliputi gejala serangan
hama pada akar, batang, daun dan tajuk
g. Tuliskan secara jelas tentang bagian yang rusak dan tipe
kerusakannya.
h. Dilakukan pengambilan gambar (Pemotretan) terhadap
gejala dan tanda serangan, kondisi lingkungan blok
pengamatan dan hal-hal lain yang dianggap perlu
i. Bagian-bagian pohon yang menunjukan gejala serangan
hama dimasukan kedalam kantong plastik untuk
selanjutnya dibawa ke laboratorium guna pengamatan
mikroskopis.
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Lembaran Kegiatan Praktek Lapangan
LEMBARAN KEGIATAN
PRAKTEK LAPANGAN ( PENYAKIT)











Waktu Pengamatan
: ............................................
Lokasi Pengamatan
: ............................................
Nomor Sampel Pengamatan: ............................................
Nama Pohon
: ............................................
Gejala dan tanda serangan penyakit :
1. ......................................................................................
......................................................................................
2. ......................................................................................
......................................................................................
Nama penyakit
: ............................................
Penyebab Penyakit
: ............................................
Tindakan Pencegahan
: ............................................
Tindakan Pengendalian
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
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HASIL INVENTARISASI POHON
YANG TERSERANG PENYAKIT
Lokasi
Hari/Tanggal
Waktu Inventarisasi
Blok/Jalur

: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................

Tabel 6.2 Hasil Inventarisasi Pohon Sakit
No

Nama
Pohon

Gejala

Tanda Lokasi

Kondisi
Habitat
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6.3. Pengamatan Gulma di Lapangan
ACARA PRAKTEK 3

Pengenalan Gulma Hutan
Tujuan Pelaksanaan Praktek yakni :
1. Mahasiswa dapat mengenal dan mengidentifikasi spesies
gulma yang bersaing bersaing dan mengganggu tanaman
budidaya, serta mengidentifikasi populasi gulma secara
kuantitatif.
2. Melakukan analisis vegetasi
3. Menentukan komposisi jenis atau spesies gulma dan
dominansinya
untuk
pengambilan
keputusan
pengendalian gulma secara tepat .
Cara Kerja
1. Buat petak pengamatan sebanyak 5 petak berukuran 1m x 1 m
sekitar pohon pengamatan
2. Amati penutupan (dominansi) gulma dalam petak contoh
tersebut.
3. Tentukan dominansi (%) setiap gulma (teki, rumput, daun
lebar) yang ada secara visual dan catat hasilnya dalam
lembar pengamatan.
4. Lakukan identifikasi jenis gulma tersebut berdasarkan ciri
morfologinya, yaitu dikelompokkan berdasarkan gulma
teki-tekian, gulma rumput, dan gulma daun lebar.
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5. Gunakan Buku deskripsi gulma untuk membantu dalam
identifikasi.
6. Hitung jumlah setiap jenis gulma tersebut, lalu masukkan
dalam kantong kertas yang sudah diberi label berisi jenis
gulma, nomor petak, dan nama pribadi/kelompok
7. Analisis data, dimulai dengan menentukan kerapatan,
frekuensi, dan dominasi masing-masing jenis gulma.
Prosedur Pehitungan Kerapatan Suatu Jenis Gulma
1) Kerapatan Mutlak. Ditentukan dengan menghitung
banyaknya suatu jenis gulma dalam setiap petak contoh.
KMn = [(Jumlah Gulma-n)/(Luas Petak Contoh)]
n adalah jenis gulma yang diamati
2) Kerapatan Relatif. Ditentukan dengan membandingkan
kerapatan mutlak suatu jenis gulma terhadap total
kerapatan mutlak semua jenis gulma.
KRn = [(KMn)/(Total KMn)] × 100%
n : Jenis gulma yang diamati
Frekuensi Suatu Jenis Gulma
1) Frekuensi Mutlak. Ditentukan dengan membandingkan
banyaknya petak contoh suatu jenis Gulma ditemui
terhadap seluruh petak contoh yang dibuat.
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FMn = [(∑ Petak Contoh Gulma-n ditemui )/(∑ Semua
Petak Contoh)]
n adalah jenis gulma yang diamati
2) Frekuensi Relatif. Ditentukan dengan membandingkan
frekuensi suatu jenis gulma tertentu terhadap total frekuensi
semua jenis gulma.
FRn = [(FMn)/(Total FMn)] × 100%
n adalah jenis gulma yang diamati
Dominansi Suatu Jenis Gulma
1) Dominansi Mutlak. Ditentukan melalui berat kering suatu
jenis gulma dalam setiap petak contoh.
DMn = [(Berat kering Gulma-n)/(Petak Contoh)
n adalah jenis gulma yang diamati
2) Dominansi Relatif. Ditentukan dengan membandingkan
dominansi mutlak suatu jenis gulma terhadap total
dominansi mutlak semua jenis gulma
DRn = [(DMn)/(Total DMn] × 100%
n adalah jenis gulma yang diamati
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Analisis Data Gulma
Indeks nilai penting (INP) Gulma
˗ INP digunakan untuk menetapkan dominasi suatu jenis
terhadap jenis lainnya, atau dengan kata lain INP penting
untuk menggambarkan kedudukan ekologis suatu jenis
dalam komunitas.
˗ INP dihitung berdasarkan kerapatan relatif, frekuensi
relatif, dan dominansi relatif (Mueller- Dombois &
Ellenberg, 1974; Soerianegara & Indrawan, 2005) dan
dirumuskan sebagai berikut:
INP = KR + FR + DR
Dimana: KR = kerapatan relatif (%), FR = Frekuensi
relatif (%), DR = Dominansi relatif (%).
Untuk perhitungan dominasi cukup dengan menentukan
berapa luas % luas penutupan tajuk terhadap luas petak
pengamatan
6.4. Pengamatan Faktor Biotik dan Abiotik diLapangan
ACARA PRAKTEK 4

Faktor Biotik/Abiotik
Tujuan Praktek:
1. Memahami gejala dan akibat faktor abiotic/biotik pada
pohon
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2. Mengidentifikasi jenis gejala
abiotika/biotik pada pohon

serangan

faktor

Prosedur Pelaksanaan Praktikum:
1. Mencari pohon di sekitar arboretum dan areal sekitar
lokasi pengamatan yang secara fisik mengalami
kerusakan pada bagian batang, cabang, ranting, daun,
bunga, buah, dan biji.
2. Mengambil bagian pohon tersebut.
3. Melakukan identifikasi kerusakan pohon tersebut
4. Menggambar gejala kerusakan
5. Tiap kelompok harus menemukan 10 pohon yang
terserang, kemudian lengkapi isian tabel di bawah ini:
Tabel 6.3 Lembaran Isian Pengamatan
No
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Nama
Pohon

Bagian Pohon Yang
Terserang

Gejala
Serangan

6.5. Pengamatan Patogen di Laboratorium
Lokasi
: Laboratorium....................................
Hari/tanggal
: ..........................................................
Waktu

: ..........................................................
ACARA PRAKTEK 5

Pengenalan Patogen Penyakit Hutan Dan Bentuk
Kerusakan Akibat Serangan Patogen
Tujuan:
 Mengenal bentuk-bentuk Patogen penyakit hutan
 Menentukan deskripsi Patogen penyakit hutan dengan
tepat
Manfaat:
 Mahasiswa dapat menentukan dengan benar bentukbentuk Patogen penyakit hutan
 Mahasiswa mampu mendiskripsikan Patogen penyakit
hutan dengan tepat
Alat Dan Bahan
1. Alat-Alat :
a. Alat Tulis-menulis
b. Mikroskop Cahaya Monokuler
c. Kamera Digital (Diatas 5 Mega Pixel)
d. Termometer
e. Gelas Objek (Object glass)
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f. Gelas Penutup (Cover glass)
g. Cawan Petri
h. Selotip secukupnya
i. Kantong Plastik
2. Bahan-Bahan
 Bagian Pohon Mahoni Yang Sakit (Switenia
mahagoni)
 Bagian Pohon Kayu Besi Yang Sakit (Eusideroxylon
zwageri)
 Bagian Pohon Kayu Besi Pantai Yang Sakit
(Pongamia pinnata Merr)
 Bagian Pohon Samama Yang Sakit (Anthocepalus
macrophylus)
 Bagian Pohon Lenggua Yang Sakit (Pterocarpus
indicus)
 Bagian Pohon Kayu Putih Yang Sakit (Melaleuca
leucadendrom)
 Bagian Pohon Gaharu Yang Sakit (Aquilaria
malaccensis)
 Bagian Pohon Jati Yang Sakit (Tectona grandis)
 Bagian Pohon Ekaliptus Yang Sakit (Eucaliptus alba)
 Aquades Secukupnya
 Kapas
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Cara Kerja
 Ambil bagian tanaman/pohon hutan yang menunjukan
gejala dan tanda adanya penyakit (Akar, batang dan
daun)
 Bagian tanaman yang sakit selanjutnya dimasukan
kedalam kantong plastik dan dilembabkan (Basahi kapas
seberat 5 gram dengan Aquades sebanyak 10 ml)
 Pelembaban dilakukan selama 1 (Satu) hari untuk
merangsang pertumbuhan jamur pada bagian tanaman
yang sakit.
 Apabila telah terlihat tanda-tanda kehadiran jamur, maka
segera ditutupi dengan selotip pada bagian tengah jamur
secara perlahan-lahan.
 Bagian yang telah tertutup selotip diletakan diatas gelas
objek yang sebelumnya telah ditetesi air steril .
 Preparat yang telah siap selanjutnya diamati dibawah
mikroskop cahaya/elektron dengan perbesaran 400 Kali
 Hasil pengamatan yang terlihat selanjutnya digambar
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Lembaran Kegiatan Praktikum Laboratorium
LEMBARAN KEGIATAN
PENGAMATAN PENYAKIT DI LABORATORIUM







Waktu Pengamatan
: ............................................
Lokasi Praktek
: ............................................
Nama Pohon
: ............................................
Nomor Sampel Pengamatan: ............................................
Gejala serangan Penyakit : ............................................
: ............................................
: ............................................

 Tanda serangga penyakit

 Nama penyakit
 Penyebab penyakit

: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................

 Gambaran Hasil Pengamatan Mikroskop :
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Keterangan Gambar :
1. . ……………………..
2. ………………………
3. ………………………
4. ………………………
6.6. Pengamatan Hama di Laboratorium
ACARA PRAKTEK 6
Identifikasi Jenis hama Hutan

Tujuan:
 Mengenal ciri-ciri serangga yang menyerang pohon
hutan
 Mengidentifikasi jenis serangga hutan dengan tepat
Manfaat:
 Mahasiswa dapat menentukan dengan benar ciri-ciri
serangga/hama hutan
 Mahasiswa mampu mendiskripsikan hama dengan tepat
Alat dan Bahan
a. Alat-Alat :
1. Alat Tulis-menulis
2. Mikroskop Cahaya Monokuler
3. Kamera Digital (Diatas 5 Mega Pixel)
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4. Gelas Objek (Object glass)
5. Cawan Petri
6. Pinset
7. Kuas
b. Bahan-bahan
1. Serangga/hama
pengamatan
2. Alkohol 70 %

yang

ditemukan

pada

pohon

Cara Kerja
 Ambil bagian tanaman/pohon hutan yang menunjukan
gejala kerusakan akibat serangga/hama (Akar, batang
dan daun )
 Ambil serangga yang merusak tanaman/pohon
 Letakan serangga dibawah mikroskop, dan lakukan
pengamatan secara detail pada bagian-bagian tubuh
serangga
 Identifikasi jenis serangga ditemukan hingga nama
spesis
 Hasil pengamatan selanjutnya digambar/difoto
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Lembaran Kegiatan Praktikum Laboratorium
LEMBARAN KEGIATAN
PENGAMATAN SERANGGA/HAMA DI
LABORATORIUM






Waktu Pengamatan
: ............................................
Lokasi Praktek
: ............................................
Nama Pohon
: ............................................
Nomor Sampel Pengamatan: ............................................
Gejala serangan hama
: ............................................
: ............................................
: ............................................

 Ciri serangga/hama

 Nama hama
 Penyebab hama

: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................
: ............................................

 Gambaran Hasil Pengamatan Mikroskop :
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Keterangan Gambar :
1. . ……………………..
2. ………………………
3. ………………………
4. ………………………
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