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ABSTRACT

The  research  was  conducted  in  the  Forest Community  of  Waesamu  to determine 
the insect pest species present and the intensity  and extent of the damage. The  result  
of  the  research  indicated  that  the  Sengon  plant  is  attacked by Maggots  with  
the  highest  intensity  being  29.78 %  which  was  classified  as  medium  criteria, 
followed  by  Black  Shine  Bumblebee  with  29.49%,  also  medium  criteria.   The  
largest extent of pest attack was caused by  Maggot  with  32.25%  of the area, classed  
as  medium  criteria. The extent infestation by by  Black  Shine  Bumblebee  20.64%,  
´s  classed as  light  criteria.
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PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  salah  satu  sumber  

kekayaan  alam  yang  kita  miliki  yang  adalah  
anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  yang  ke-
beradaannya  di perlukan  untuk kelangsungan  
hidup  manusia  dan  makluk  hidup  lainnya  dan  
juga  merupakan  modal  dasar  pembangunan  
nasional.

Kurang  lebih  143  juta  hektar  atau  
sekitar   60  persen  luas  daratan  Indonesia  di 
tutupi  oleh  hutan  alam  dan  64  juta  hektar  
di tetapkan  oleh  pemerintah  sebagai  hutan  
produksi  (Panduan Kehutanan,  1999).   Namun  
dalam  perkembangannya   hingga   tahun  1997  
kondisi  hutan  di Indonesia  mengalami  penu-
runan  jumlah  dan  luas.

Upaya  yang  digunakan  dalam  me-
ngatasi  permasalahan  di atas  telah  dibuat  hutan  
kemasyarakatan  yang  berfungsi  serbaguna.   
Salah  satu  jenis  tanaman  yang  di tanam  pada 
hutan  kemasyarakatan  adalah  Sengon  (Para-
serianthes  falcataria  Nielson).

Dalam  kenyataannya   dewasa  ini  tana-
man  sengon  sering  mengalami  kerusakan,  
salah  satu  faktor  penyebab  kerusakan  ini  
adalah    serangan  hama  hutan  yang menga-
kibatkan  penurunan  kualitas  dan  kuantitas  
pertumbuhan  maupun  hasilnya.  Beberapa  jenis  

hama   yang  telah  diketahui   menyerang  tana-
man  Sengon  (Paraserianthes  falcataria  Niel-
son)  adalah  kumbang  serendang  (Xystrocera  
festiva), Kupu-kupu kuning (Eurema spp) dan   
Kumbang  moncong (Sternachaetus.sp).

Berdasarkan  permasalahan  di atas,  maka  
dilakukan  penelitian  yang  lebih  mendetail  
untuk  mengetahui  jenis-jenis  hama,  intensitas  
dan  luas  serangan  yang  ditimbulkannya  pada  
tanaman  sengon  di lokasi  Hutan  Kemasya-
rakatan  yang  ada  di Desa  Waesamu  Kecamatan  
Kairatu,  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat.

Penelitian  ini   bertujuan  untuk  menge-
tahui   jenis-jenis  hama   yang  merusak  tanaman  
Sengon  (Paraserianthes  falcataria  Nielson),  
serta  menentukan  intensitas  kerusakan  dan  luas 
serangan  yang  ditimbulkan  pada  lokasi  Hutan  
Kemasyarakatan  Desa  Waesamu.

METODOLOGI  PENELITIAN

Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  2  

tahap  yaitu  penelitian  lapangan  di  lokasi  Hutan  
Kemasyarakatan  Desa  Waesamu  dan  peneli-
tian  di laboratorium  dengan  obyek  penelitian  
adalah  hama  pada  tanaman  sengon. Peralatan  
yang  digunakan antara lain :  Kompas,  meter 
rol,  mikroskop,  pisau/parang,  kantong  plastik,  
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hekter,  kamera  dan  alat  tulis  menulis.  Sedang-
kan  bahan  yang  digunakan   antara lain  alkohol,  
karet  gelang,  kapas  dan  hama  yang  ditemukan  
pada  tanaman  sengon.

Penelitian ini  menggunakan   metoda  
survei  dengan  cara  pengambilan  tanaman  
contoh  untuk  menghitung  intensitas  kerusakan  
akibat  serangan  hama  adalah  sebagai  berikut:   
Pada  areal  hutan  kemasyarakatan  khusus  yang  
ditanam  dengan  tanaman  sengon  diambil  sel-
uas  1  Ha  (10.000 m²),  di bagi  dalam  5  petak  
secara  sistematik  (Sistematic  Random  Sam-
pling).  Setiap  petak  berukuran   sama  yaitu :  
25  X  25 m.   Pengambilan  contoh  pada  setiap  
petak  dilakukan  dengan  sistem  diagonal.  Dari  
setiap  petak  tersebut  diambil  sampel  sebanyak  
5  tanaman  yang  diambil  dengan  sistem  diago-
nal  pula. Dari  pohon-pohon  sampel  tersebut,  
ranting  yang  diamati  menggunakan  sistem  arah  
mata  angin.   Pengambilan  tanaman  contoh  
untuk  menghitung  luas  serangan  adalah  jumlah  
tanaman  pada  areal  penelitian  diambil  secara  
keseluruhan  sebagai  tanaman  contoh.

Jenis Data
Data  Primer  diperoleh  dengan  cara  

mengamati  langsung   ke lapangan  hama  yang  
menyerang  dan  intensitas  kerusakan  yang  dit-
imbulkannya.  Data  sekunder  meliputi  intensitas  
curah  hujan,  suhu,  kelembaban  dan  intensitas  
cahaya  yang  diperoleh  dari  stasion  meteorologi  
setempat  dan  kondisi  tanah  serta  gulma-gulma  
yang  ada  pada  areal tersebut.

HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Keadaan  Ekologis  Tanaman  Sengon  
(Paraserianthes  falcataria Nielson)
1.    Keadaan  Botanis

Tanaman  Sengon  (Paraserianthes  
falcataria Nielson)  termasuk  famili  Mimosa-
ceae, keluarga  Leguminosae  dan  merupakan  
salah  satu  jenis  pohon  yang  pertumbuhannya  
sangat  cepat.   Jenis  tanaman  ini  pada  umur   
25  tahun  dapat  mencapai  tinggi  45  meter  
dengan  diameter  batang  mencapai  kurang  
lebih  100  Cm.

Tanaman  sengon  batangnya   tumbuh  
tegak  dan  lurus, kulit luarnya licin dan ber-
warna  kelabu keputih-putihan, mempunyai  

serat  membujur dan berwarna  putih. Warna  
daun  sengon  hijau  pupus,  yang  berfungsi  
menyiapkan  makanan  dan  sekaligus  sebagai  
penyerap  netrogen (N2), dan  karbon  dioksida  
(CO2)  dari  udara  bebas.

Buah  tanaman  sengon  termasuk  buah  
polong,  pipih,  tipis  dan  panjangnya  sekitar  
6-12  Cm.   Setiap  buah  berisi  15 - 30  biji.   Biji  
tersebut biasanya  terlepas  atau  terlempar  dari  
polongnya  yang  terbuka  bila  masak. Akar  tanaman  
sengon  relatif  menguntungkan,  akar  tunggangnya  
cukup  kuat  menembus  cukup  dalam  tanah.
2.   Penyebaran  Geografis  dan  Tempat  

Tumbuh
Habitat  alam  pohon  sengon  di temukan  

di  kepulauan  Maluku,  Sumatera  hingga  Papua  
penyebaran  secara  luas  di sebabkan  mudahnya  
pohon  ini  tumbuh  dan  menyesuaikan  diri  
dengan  lingkungannya,  sehingga  tidak  meng-
herankan   kalau  sengon saat ini sudah tersebar 
luas  hingga  ke  Srilangka,  India,  Malaysia,  
Filipina,  Fiji  dan  Samoa.

Sengon  termasuk  jenis  tanaman  tropis,  
sehingga  untuk  tumbuhnya  memerlukan  suhu  
sekitar  18° -  27°  C   dengan  kelembaban  ber-
kisar  antara  50 - 75  %. Pada  dasarnya  tanaman  
sengon  ini    dapat  tumbuh  di mana-mana   mulai  
dataran rendah  sampai  ketinggian  1500  meter  
dari  permukaan  laut. Sengon dapat  tumbuh  
pada   sembarang  jenis  tanah,  bahkan  di tanah  
masampun  sengon  masih  dapat  tumbuh  dan  
kemasaman  tanah  sekitar  pH  6  -  7.
Jenis  Hama  Tanaman  Sengon  (Paraseri-
anthes  falcataria, L. Nielson). 
1.   Xystrosera  festiva,  Pascoe (Kumbang  

Serendang)
Xystrosera  festiva,  Pascoe  (Kumbang  

Serendang),  termasuk  ordo Coleoptera  dan  
dari  famili  Cerambycidae. Adapun  cara  penye-
rangannya, kumbang  serendang  yang   telah  de-
wasa   meletakan  telurnya  secara  berkelompok  
pada  bekas  cabang  atau  luka-luka  pohon  sengon.  
Stadium  telur 15 - 20  hari,  telur  menetas  dan  
larva  akan  masuk/mengebor  kulit  dan  masuk  
kebagian  dalam,  atau  menyerang  kayu  muda  
kearah  bawah.   Masa  stadium  larva/ulat   5 - 6 
bulan  dan  stadium  imago  2 - 13 hari,  semua  
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masa  hidupnya  ada  di dalam  kayu/batang  
pohon  sengon.
2.   Eurema  spp   (Kupu-kupu  Kuning)

Kupu-kupu  kuning  termasuk  ordo  
Lepidoptera,  famili  Pteridae.   Spesies   dari  
kupu-kupu  kuning   ini  merusak  daun  dari  
tanaman  sengon  adalah  Eurema  hecabe  dan  
Eurema  blanda  yang  serangannya   cukup  
merugikan  (Suratmo, 1976).  Larva  Eurema  
spp   menyerang  daun  sengon,  terutama   pada  
tanaman  muda  dan  anakan   di persemaian  
sehingga   tanaman  banyak  kehilangan  daun  
dan  mati.
3.   Stenochetus  sp (Kumbang  Moncong)

Kumbang  moncong   digolongkan  dalam  
ordo  Coleoptera,  dari  famili  Curculionidae.   
Jenis  kumbang  ini  ada  yang  berukuran  kecil  
dan  ada  pula  yang  berukuran  besar.   Umum-
nya  berwarna  gelap  coklat  hitam  atau  hitam,  
mempunyai  moncong/rostrum  bervariasi  dalam  
panjang,  bentuk  dan  ketebalan.   Tubuhnya  
tidak  banyak  rambut,  antena  muncul  di perten-
gahan  moncong.   Larvanya  besar,  bedanya  
ada  yang  halus  dan  ada  yang  berkerut  dan  
tidak  bertungkai.  Pupanya  di bungkus  dengan  
cocon  yang  terbuat  dari  serat-serat  tanaman  
inang  atau  sutera  yang  di keluarkan    dari  anus  
larvanya  (Widyastuti. 2004).

Berdasarkan  hasil  penelitian  di lapangan  
dan  hasil  pengamatan  di laboratorium  yang  
dilakukan  untuk  mengidentifikasi  hama  terse-
but  dengan  menggunakan  kunci  determinasi  
serangga,  ternyata  hama  yang  ditemukan  
menyerang  tanaman  sengon  (P. Falcataria, 
Nielson)  adalah  Ulat  Kantong  Kecil  dan  
Kumbang  Hitam  Mengkilat.   Hal  ini  disebab-
kan  oleh   faktor  dalam  dan  faktor  luar  yakni 
;  iklim,  kecepatan angin, serta ketinggian dari  
permukaan  laut,  menunjang keberadaan   hama   
tersebut. Suhu  mikro  optimal  siang  hari  adalah  
29ºC.   Suhu makrooptimum  selama  lima  tahun  
terakhir  rata-rata  adalah  26.1º C,  dan  suhu  
maksimum  jatuh  pada  bulan  Desember  yaitu  
:   32.2º  C.

Pada  saat  penelitian  berlangsung   di 
lapangan,  hama  yang  biasa  menyerang  tana-
man  Sengon  yaitu;  Kumbang  Serendang  (Xys-
trocera festiva,  Pascoe),  Kupu-kupu  Kuning 

(Eurema  sp)  dan  Kumbang  Moncong  (Ster-
nochetus  sp)  tidak  ditemukan.   Hal  ini  ke-
mungkinan  disebabkan  oleh  faktor  ketinggian  
tempat,  musim  perkembangbiakan  dan  iklim.   
Berdasarkan  hasil  penelitian  di daerah  Jember  
dengan  ketinggian  500 -  600 m  dpl   dan  di 
areal  Bondowoso  dengan  ketinggian  850 m 
dpl  ditemukan  hama  Kumbang  Serendang  dan  
Kupu-kupu  Kuning  dengan  prosentase  kriteria  
sangat  berat  (Teguh  Hardi,  1993).

Dengan demikian ketinggian lokasi 
penelitian  kawasan  hutan  Kemasyarakatan  
Waesamu   yang  ketinggiannya  hanya  berkisar    
100  -  120  m  dpl  kurang  cocok  untuk  perkem-
bangan  kedua  jenis  hama  tersebut.  Sedang-
kan  untuk  hama  Kumbang  Moncong   tidak  
ditemukan  disebabkan  pengaruh  iklim  hal  ini  
didukung  oleh  hasil  penelitian  Tuhumury.A.A. 
(1998),  yang  dilaksanakan  pada  areal   Hutan  
Pendidikan  Gunung  Nona  Ambon  yang  ber-
langsung  pada  bulan  April  dimana pada curah  
hujan yang tinggi  ditemukan  hama  Kumbang  
Moncong  dengan  intensitas  kerusakan  yang  
ditimbulkannya  termasuk  kriteria  berat.   Den-
gan  perkembangan  populasi  dan  perkembang-
biakan  Kumbang  Moncong  tersebut.

Umumnya  hama  dapat  berkembangbiak   
dengan  baik  pada  suhu  26º C  (Graham,  1952  
dalam   Rukmana  dan  Sapoetra, 1977).   Tem-
peratur  yang  terlalu  tinggi  atau  terlalu  rendah  
akan  menjadi  faktor  pembatas  bagi  perkem-
bangan  hama  bahkan  dapat  menyebabkan  
kematian  pada  hama  itu  sendiri.   Hal  ini  sesuai  
dengan  pendapat  Sunjaya (1970),  bahwa  faktor  
topografi (ketinggian),   dan  iklim  (Suhu,  Curah  
Hujan, Kelembaban,  Kecepatan  angin)  akan  
menentukan  kehadiran  suatu  jenis  hama.

Kerusakan  Tanaman
1.   Intensitas  Kerusakan

Hasil  penelitian pada  tabel  3,  menun-
jukan  bahwa  intensitas  kerusakan  tertinggi  
pada  tanaman  Sengon (P. Falcataria. L. Nelson)  
di lokasi  Hutan  Kemasyarakatan  Waesamu  
Kecamatan  Kairatu  adalah  akibat  serangan  
hama  Ulat  Kantong  Kecil   (29.78  %)  ter-
golong  kriteria  sedang  dan  kemudian  akibat  
serangan  Kumbang  Hitam  Mengkilat  (22.49  
%)  tergolong  kriteria  ringan.
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Tabel  1.  Intensitas  pada tanaman  Sengon (P. falcataria) 
akibat  serangan kedua  jenis  hama (Ulat  kantong  kecil  dan  Kumbang  hitam mengkilat).

Kerusakan  tanaman  sengon  oleh  kedua  
hama  tersebut  yaitu  pada bagian  daun.   Hasil  
penelitian  di lapangan  menunjukan  bahwa  
walaupun  suhu  udara  mikro  cukup  tinggi  di 
siang  hari,  namun  kelembaban  pada  malam  
hari  masih  memungkinkan  untuk  kedua  hama 
itu  berkembang biak  karena  mempunyai  se-
ludang  yang  kuat, sehingga  mampu  menaikkan  
daya tahan  dari  kedua  hama  tersebut.   Selain  
itu  tersedianya  makanan  yang  cukup  karena  
tanaman  yang  ada  merupakan  taman-tanaman  
muda  (umur  2  -  3 tahun).  Kerusakan  terparah  
pada  petak  I  yang  perusaknya  adalah  Ulat  
kantong  kecil  (69.15 %)  dan  Kumbang  hitam  
mengkilat  (26.45 %)  serta pada  petak V  (22.49 
%)  oleh  Ulat  kantong  kecil  dan  (42.91 %)  
oleh  kumbang  hitam  mengkilat.

Walaupun  kehadiran  gulma  dalam  
lokasi  penelitian  ini  alang-alang yang  mendo-
minasi  dan  merupakan  salah  satu  faktor   yang  
menciptakan  iklim  mikro  dan  menunjang   bagi  
perkembangan hama  namun kenyataan  di lapan-
gan  menunjukan  bahwa  intensitas  kerusakan  
tanaman  sengon  yang  ditimbulkan  oleh  kedua  
hama  tersebut  dapat dikatakan  tidak  terlalu  

berarti.   Hal  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  peng-
hambat  antara  lain  jarak tanam  yang  sebagian  
besar  dari  blok  yang  diamati  berukuran  5 x 5 
m  yaitu  pada  petak  I, III  dan IV,  temperatur 
tinggi  oleh   sinar matahari langsung, jumlah  
hari  hujan  yang  kurang  sehingga  suhu  udara  
mikro  cukup  tinggi.   Hal  ini  dilihat  dari  in-
tensitas kerusakan  yang ditimbulkan oleh  kedua  
hama  tersebut  tergolong  kriteria  sedang  dan 
ringan, namun  kalau  hal  ini  tidak  diperhatikan 
secara  serius  dan  ketika  pada  saat  faktor  ling-
kungan mendukung  bagi perkembangan  hama, 
maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan  
mengakibatkan  kerusakan  yang  berarti  bahkan  
sampai  pada  kematian  tanaman.
2.   Luas  Serangan

Luas serangan tertinggi pada  tanaman 
sengon (P.falcataria L Nelson) di lokasi  hutan 
Kemasyarakatan  Waesamu  Kecamatan  Kairatu  
adalah  akibat  serangan hama  Ulat Kantung 
Kecil (32,25 %)  tergolong kriteria  sedang  dan 
akibat  serangan  hama Kumbang Hitam Meng-
kilat (20,64 %)  tergolong  kriteria  ringan lihat  
tabel 2 di bawah ini :

Tabel 2. Luas  serangan serangan pada  tanaman  sengon(P. Falcataria Nelson) akibat  serangan kedua  jenis  
hama (Ulat kantung kecil  dan  Kumbang hitam mengkilat)

Perbedaan  luas  serangan akibat  kedua  
hama  ini ditentukan  oleh  beberapa  faktor  
antara  lain :
a. Kultur  teknis
 Kultur  teknis adalah  suatu  kegiatan  

pemeliharaan  tanaman yang penting di 
lakukan untuk menanggulangi kerusakan 
tanaman akibat serangan hama  atau meng-

hambat serta  mencegah perkembangan 
hama berupa pemupukan, pengendalian 
hama  dengan menggunakan  obat-obatan, 
penyiangan gulma dan lain-lain.  Dari 
hasil kegiatan penelitian dilapangan pada 
kenyatannya  bahwa kegiatan pemeliharaan 
tanaman tersebut tidak dilakukan sehingga 
daya tahan dari tanaman  tersebut kecil.  
Pemberian pupuk yang tidak  dilakukan 
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akibatnya tanaman tersebut kekurangan un-
sur N yang dibutuhkan oleh tanaman untuk 
mempercepat pertumbuhan, mengakibatkan 
tidak adanya ketahanan dari tanaman dan 
tidak menutup kemungkinan kondisi tana-
man akan lebih menurun ketika terserang 
oleh hama.  Hal ini sejalan dengan pendapat 
Soemartono (1980), yang menyatakan 
bahwa tanaman yang kekurangan unsur 
N tidak dapat merangsang pertumbuhan 
jaringan baru dibagian yang digerak. Keg-
iatan pengendalian hamapun tidak dilaku-
kan, sehingga mengakibatkan penyebaran 
hama  masih dapat menjadi ancaman bagi 
tanaman sengon, karena hama-hama yang 
ditemukan pada lokasi penelitian termasuk 
hama yang tahan  terhadap temperatur 
yang tinggi.  Kehadiran  gulma dalam hal 
ini jenis alang-alang (Imperata cylindrica) 
yang mendominasi areal pertanaman Hutan 
Kemasyarakatan  menyebabkan terjadinya 
kompetisi hara, CO2 dan air mengakibatkan 
pertumbuhan tanaman terganggu dan mudah 
terserang oleh hama.  Oleh sebab itu keg-
iatan pemeliharaan tanaman perlu dilakukan 
pada tanaman sengon agar tanaman mem-
punyai kemampuan dalam mempertahankan 
diri terhadap serangan hama.  Hal ini sejalan 
dengan pendapat Soemartono (1980) dan 
Untung (1993), yang menyatakan bahwa 
kultur teknis dapat merupakan kegiatan 
penting untuk mengurangi bahkan menia-
dakan kerusakan-kerusakan oleh serangan 
hama.

b.   Iklim
 Pada kenyataannya faktor iklim turut 

menunjang pertumbuhan tanaman maupun 
perkembangan hama.  Hama optimal yang 
di butuhkan untuk pertumbuhan tanaman 
sengon adalah 22 – 290 C (Anonim, 1989) 
dimana suhu itu masih sesuai dengan suhu 
mikro optimal (290 C) dan suhu makro op-
timal (26.10 C), di lokasi penelitian selama 
kegiatan penelitian berlangsung. Luas seran-
gan pada tanaman sengon akibat serangan 
kedua jenis hama tersebut berbeda.  Luas 
serangan hama Ulat Kantung Kecil lebih 
tinggi dibandingkan dengan luas serangan 
oleh hama Kumbang Hitam Mengkilat 

yang lebih banyak dan cepat dalam meng-
konsumsi kebutuhan akan makanan,  hal 
ini sesuai dengan pendapat Sunjaya (1970), 
yang menyatakan bahwa penyebaran dan 
perkembangbiakan hama ditentukan juga 
oleh faktor makanan.  Perbedaan luas sera-
ngan pada tanaman sengon akibat serangan 
kedua jenis tersebut berbeda disebabkan 
karena setiap jenis tanaman mempunyai 
suhu dan kelembaban optimal yang berbeda 
untuk berkembangbiak.

3.   Diameter Tanaman Sengon
Berdasarkan data pada tabel 3, ternyata 

diameter batang tanaman yang digunakan se-
bagai sampel berkisar antara  1.5  -  11.2 Cm  
dengan rata-rata  6.12 Cm.  Bila diameter batang 
dihubungkan dengan intensitas kerusakan tana-
man dapat dilihat dengan jelas terlihat pada tabel 
(4 dan 5), intensitas kerusakan tidak dipengaruhi 
oleh diameter batang yang terbentuk.  Hal ini 
dapat terlihat yakni pada tanaman sampel 3 petak 
I  dan sampel 2 petak IV, intensitas kerusakan aki-
bat serangan hama Ulat Kantung Kecil berbeda 
yaitu (66.65 %  dan 71.87 %),  namun diameter 
batang sama (5.5 Cm).  Selain itu pada data akibat 
serangan hama Kumbang Hitam Mengkilat, pada 
tanaman  sampel 4 petak III dan tanaman  sampel 
1 petak V mempunyai intensitas yang  berbeda 
(87.5  dan 68.75) , namun diameter batang tana-
man sama (10 Cm).
Tabel 3. Diameter batang tanaman sengon di lokasi 

HKM Waesamu.

Tabel 4.  Rata-rata Intensitas kerusakan pada tana-
man sengon akibat  serangan hama                Ulat  

Kantung Kecil.
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Inventarisasi  Jenis   Hama   Pada  Tanaman   Sengon (Paraserianthes  falcataria Nielson)  Di Lokasi  
Hutan  Kemasyarakatan  Waesamu, Kecamatan  Kairatu Kabupaten  Seram  Bagian  Barat

Tabel. 5.   Rata-rata  Intensitas kerusakan pada tana-
man sengon akibat serangan hama  Kumbang Hitam 

Mengkilat.

PENUTUP

Kesimpulan
1. Hama yang menimbulkan kerusakan pada 

tanaman sengon (P. Falcataria) di lokasi  
Hutan Kemasyarakatan Waesamu Keca-
matan Kairatu adalah hama Ulat kantung 
kecil dan  hama Kumbang hitam meng-
kilat.

2. Intensitas kerusakan tertinggi pada tanaman  
sengon disebabkan oleh serangan  hama  
Ulat kantung kecil (Cryptothelea variegata) 
tergolong kriteria  sedang, kemudian di 
susul oleh serangan hama  Kumbang hitam 

mengkilat yang tergolong kriteria ringan.
3. Luas serangan tertinggi pada tanaman 

sengon dilokasi  Hutan Kemasyarakatan 
Waesamu disebabkan oleh hama Ulat 
kantung kecil sebesar 32.25 % tergolong 
kriteria sedang disusul oleh oleh hama 
Kumbang hitam mengkilat sebesar 20.64 
% yang tergolong kriteria  ringan.

4. Faktor kultur teknis, unsur hara, suhu dan 
kelembaban sangat  berperan penting dalam 
mendukung inang hama terhadap kerusakan 
tanaman yang ada pada Hutan Kemasyara-
katan Waesamu.

5. Intensitas serangan dan luas serangan hama  
tidak dipengaruhi oleh besar-kecilnya  di-
ameter batang tanaman.

Saran
1. Perlu adanya kegiatan pemeliharaan tana-

man sengon di Hutan Kemasyarakatan  
Waesamu Kecamatan Kairatu, sekaligus 
menjadi perhatian pemerintah mengenai 
permasalahan yang ada.

2. Perlu diadakan penelitian lanjutan.
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