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PREDATOR SEBAGAI AGENS
PENGENDALIAN HAYATI HAMA

Naskah ini saya susun untuk memberikan perhatian khusus pada
peran agens pengendalian hayati utamanya predator dalam sistem
Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang berkelanjutan, aman, efektif,
dan efisien. Pengertian umum predator adalah binatang yang hidupnya
dari memangsa binatang lain (KBBI Edisi II). Dalam perspektif ilmu
hama tumbuhan, predator adalah suatu binatang yang memakan
binatang lain baik yang tubuhnya lebih kecil atau lebih lemah daripada
dirinya sendiri. Binatang yang ditangkap dan dimakan predator
disebut mangsa. Mangsa predator antara lain binatang hama. Predator
hama termasuk kelompok serangga, tungau, laba-laba, burung, ular,
kucing, dan binatang buas lain. Contoh predator hama tikus yakni
kucing, ular, dan burung hantu. Laba-laba termasuk predator serangga
hama. Hama adalah binatang pemakan tanaman yang pada tingkat
populasi tertentu mengakibatkan kerugian ekonomi. Permasalahan
hama sering timbul, antara lain karena kegiatan manusia dalam bertani
sering mengkondisikan hama untuk berkembang sampai eksplosi.
DAMPAK REVOLUSI HIJAU
Kebutuhan hidup manusia dipenuhi dari hasil mengusahakan
dan memelihara sumberdaya alam, antara lain dengan pertanian, sejak
awal sejarah manusia yaitu keluarga Adam dan Hawa. Habel menjadi
gembala kambing domba, Kain menjadi petani (Kejadian 4:2). Nuh
menjadi petani; dialah yang mula-mula membuat kebun anggur
(Kejadian 9:20). Penggalian tanah di daerah Nippur dekat Bagdad
pada tahun 1950 menemukan batu bertuliskan huruf yang pertama
dikenal manusia dan diperkirakan dibuat tahun 1700 Sebelum Masehi,
berisikan petunjuk-petunjuk tentang pertanian (Suratiyah, 2006).
Teknologi pertanian semakin berkembang, maju, dan modern seiring
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dengan kemajuan jaman, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pangan,
sandang, dan papan, bagi penduduk yang terus meningkat jumlahnya.
Revolusi hijau yang intensif dan ekstensif, paling tidak di negeri kita
telah berlangsung selama lima dekade, secara signifikan
meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia, namun diikuti
konsekuensi dampak negatif yang luar biasa.
Kualitas tanah dikeluhkan menurun akibat jenuh dengan
pemakaian pupuk kimia dan pestisida kimia yang mengganggu
keseimbangan biologis tanah. Produktivitas lahan sangat tergantung
pada pupuk kimia dari pabrik, seperti ditunjukkan oleh berita bahwa
petani resah karena pupuk bersubsidi (Urea dan SP36) langka dan
harganya semakin mahal (Kompas, 17 Februari 2008).
Lingkungan rusak parah karena eksploitasi sumberdaya alam
yang tidak bijaksana serta adanya pencemaran. Berbagai jenis ikan,
burung, dan binatang lain banyak yang punah karena racun kimia,
termasuk kimia pertanian. Seorang penulis terkenal Amerika, Rachel
Carson pada tahun 1962 menulis artikel bertajuk “Silent Spring” untuk
mengungkapkan fenomena alam yang sunyi yang seharusnya ramai
oleh kicauan burung pada musim semi. Buku ini mengulas dampak
negatif pestisida kimia terhadap lingkungan, khususnya terhadap
burung. Di negeri kitapun juga terjadi fenomena ini, karena sudah
demikian parahnya kerusakan habitat dan ekosistem aneka flora dan
fauna. Suara gagak saja di pedesaan sudah langka dan kunang-kunang
di sawah sebagai indikator biologi juga sudah sangat jarang.
Biotipe baru hama muncul akibat penggunaan varietas unggul
tahan hama. Misalnya Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW)
awalnya mampu mengatasi serangan hama wereng padi cokelat
(Nilaparvata lugens Stal.), dalam beberapa tahun kemudian muncul
hama wereng padi cokeklat pada VUTW, dan populasi wereng yang
demikian disebut wereng Biotipe baru.
Resistensi dan resurjensi timbul akibat aplikasi insektisida kimia
yang tidak bijaksana. Semestinya hama yang disemprot menjadi
terkendali, tetapi sebaliknya malah eksplosi. Insektisida kimia menjadi
tawar terhadap hama yang resisten. Predator wereng padi coklat –
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antara lain laba-laba Lycosa pseudoannulata, kepik Cyrtorhinus
lividipennis, kepik air Microvelia atrolineata - sering terbunuh saat
penyemprotan insektisida sehingga menjadi pemicu timbulnya
resurjensi dan letusan hama sekunder (Untung, 2006).
Tanaman monokultur sangat rentan terhadap serangan hama dan
meningkatkan status ekonomi hama. Sebagai contoh hama kutu
perisai jenis Aulacapsis tegalensis sebelumnya tidak pernah
dilaporkan sebagai hama tebu yang penting. Dalam 5 tahun terakhir,
di perkebunan tebu Sugar Group Companies (SGS) Sumatera, hama
ini menjadi lebih merusak daripada hama utama (penggerek batang
dan pucuk tebu). Penurunan produksi gula akibat serangan kutu
perisai sebesar 44,26% jauh lebih tinggi daripada akibat serangan
penggerek batang (18,18%) dan relatif sebanding dengan akibat
”serangan penggerek pucuk” (46%) yang diestimasi dari dampak
pemotongan pucuk (Couhault, 2008).
Produk pertanian dicurigai mengandung residu pestisida
berbahaya. Jika residu ini melebihi ambang batas maksimum maka
produk pertanian kita kesulitan masuk pasar ekspor. Pada bulan
Agustus 2007 terjadi penolakan dari Jepang atas ekspor sayur Peleng
(sejenis Petsai) produk Tanah Karo, Sumatera Utara. Sebanyak 11
kontainer masing-masing berisi 11,2 ton sayur ditolak karena residu
pestisida melebihi ambang batas toleransi. Toleransi batas maksimum
residu (BMR) pestisida 0,01 – 0,02 ppm, sedangkan temuan pada
sampel 0,19 – 0,20 ppm. Jelas eksportir sangat merugi, karena jika
sayur dimusnahkan di Jepang biayanya sekitar Rp75.000.000,- per
kontainer, jika ditarik ke Indonesia biayanya Rp20.000.000,- juta per
kontainer (Silalahi, 2007; komunikasi pribadi).
Mayoritas petani belum sejahtera bahkan ada penduduk yang
busung lapar. Menteri Pertanian menyatakan bahwa margin
keuntungan petani sangat kecil dan harga hanya ditentukan oleh
tengkulak (Kompas, 26 Februari 2008). Banyak masalah dihadapi
petani antara lain lahan sempit, produktivitas lahan tidak menentu
(karena hama, kekeringan, banjir, tsunami, gempa, longsor, angin
kencang, puting beliung, kebakaran, penjarahan), dan daya tawar yang
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sangat lemah, apalagi produk impor masuk ketika saat panen raya.
Diantara permasalahan produksi pertanian, hama merupakan risiko
yang harus diperhitungkan dan diantisipasi sejak dini.
MASALAH HAMA
Wabah hama yang sangat luar biasa pernah terjadi pada jaman
Firaun di Mesir. Dalam Kitab Keluaran 10:14-15 dituliskan demikian:
”Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, sangat banyak;
sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya.
Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu
menjadi gelap olehnya; belalang memakan habis segala tumbuhtumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang
ditinggalkan oleh hujan es itu sehingga tidak ada tinggal lagi yang
hijau pada pohon atau tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir”.
Di negeri kita, eksplosi hama belalang kembara (Locusta
migratoria manilesis) pernah melanda Sumatera dan Kalimantan, kini
masih eksplosi di daerah Sumba dan Timor, NTT. Jagung dan
tanaman suku graminae lainnya diserang oleh hama ini sampai puso
(Wagiman, dkk., 2004). Sejak bulan Januari 2008 hama belalang
serupa, eksplosi di daerah Kabupaten Pacitan (Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Pacitan, 2008; kom. pribadi). Serangan hama
belalang ini dapat merambah ke daerah lain seperti terjadi di daerah
Kabupaten Bojonegoro (Haryanto, 2008; kom. pribadi).
Serangan hama tikus terjadi dimana-mana, kronis dan endemis
di berbagai daerah. Sebagai contoh di Kecamatan Moyudan,
Kabupaten Sleman, hampir 7 tahun belakangan ini hasil panen padi
tidak baik. Berbagai upaya pengendalian telah dilakukan seperti
gropyokan, pelepasan ular predator tikus, dan bahkan ada yang
bertanam padi hingga tujuh kali dalam setahun, meskipun demikian
sampai saat ini serangan tikus masih tinggi.
Hama wereng padi cokelat pada tahun 1986 eksplosi besarbesaran di Jawa dan Bali sampai puso. Pada hal swasembada beras
baru dicapai 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 1984. Pemicunya karena
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komplek (aneka jenis) musuh alami diyakini tidak berfungsi efektif
akibat dampak negatif aplikasi insektisida kimia (Khoo, 1992), yang
menyebabkan resurjensi dan resistensi (Untung, 2006).
Pada tahun 1986 petani dan peternak resah dengan adanya hama
exotic asal Caribia yang menghancurkan lamtoro yakni hama kutu
loncat (Heteropsylla cubana Crawford). Lamtoro lokal peka terhadap
hama ini dan banyak yang mati.
Oleh karena bencana kekeringan pada tahun 1997/1998, hama
kutu perisai Taruna jenis Aspidiotus destructor rigidus Reyne pada
tahun 2002 eksplosi dan merusak tanaman kelapa di daerah
Kabupaten Ende (Flores), 2003 di Timor Leste, 2004 di Kabupaten
Maluku Tenggara, dan sejak Februari 2007 hingga saat ini di
Kabupaten Lembata (Flores). Di berbagai daerah tersebut kelapa
menjadi sumber pendapatan utama keluarga sehingga serangan hama
ini, yang mampu mematikan pohon kelapa, sangat signifikan
mengurangi kesejahteraan penduduk.
Setiap jenis tanaman budidaya mempunyai satu atau beberapa
jenis hama utama, demikian juga setiap produk pertanian pasca panen.
Dengan contoh-contoh tersebut jelas bahwa hama merupakan risiko
dalam usaha tani. Tanpa pengelolaan yang baik, serangan hama dapat
menimbulkan gagal panen dan kerugian besar termasuk kehilangan
komoditas pasca panen.
Nilai ekonomi hama sangat tinggi. Studi komprehensif untuk
menentukan kehilangan hasil pertanian pra-panen akibat serangan
hama ditaksir sekitar 42% (15% oleh binatang khususnya serangga,
14% oleh penyakit, dan 13% oleh gulma), sementara itu kehilangan
komoditas pasca panen akibat serangan hama sekitar 10% (PinstrupAndersen, 2001). Untuk mengantisipasi permasalahan hama ini telah
tersedia konsep, taktik dan strategi, serta kebijakan.
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KEBIJAKAN DAN KONSEP
Landasan hukum perlindungan tanaman di Indonesia sudah
tersedia, antara lain sebagai berikut: (1) Instruksi Presiden No. 3 tahun
1986 tentang Peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat pada
Tanaman Padi. (2) UU No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya
Tanaman, pasal 20, (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
6 tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman. (4) UU No. 16 tahun
1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
Sesuai dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
(OPT) diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah (Pusat)
mempunyai kewajiban untuk menetapkan norma dan standar teknis
sebagai acuan tanpa mengurangi kebebasan daerah untuk
mengembangkannya sesuai dengan kondisi setempat. Secara garis
besar, kebijakan Pemerintah dalam perlindungan tanaman pangan
sebagai berikut (Ditlintan Pangan, 2004): (1) Perlindungan tanaman
pangan dilaksanakan dengan sistem PHT, (2) PHT seyogyanya
menjiwai setiap kegiatan budidaya tanaman pangan dan pelaksanaan/
pengembangan agribisnis, (3) PHT diterapkan sejak pratanam sampai
dengan pasca panen, (4) Perlindungan tanaman pangan menjadi
tanggung-jawab masyarakat (petani) dan Pemerintah, (5) Pemerintah
dapat membantu dalam pengendalian eksplosi serangan dan atau
sumber serangan, (6) Pemerintah berkewajiban memfasilitasi
penerapan PHT oleh petani. Kebijakan ini tentunya juga berlaku untuk
perlindungan tanaman selain tanaman pangan mengingat dasar
hukumnya sama.
PHT merupakan strategi pengendalian OPT yang didasarkan
pada pertimbangan ekologi dan efisiensi ekonomi dalam rangka
pengelolaan agroekosistem yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan. Paradigma perlindungan tanaman terkini yakni PHT
Ekologi, yang menekankan pada berfungsinya proses pengendalian
oleh musuh alami antara lain dengan pengendalian hayati.
Pengendalian hayati merupakan komponen utama PHT, yang efektif,
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aman, dan berkelanjutan. Definisi pengendalian hayati secara
sederhana ialah pemanfaatan musuh alami yang berupa predator,
parasitoid, dan patogen untuk mengendalikan populasi hama. Dengan
pengelolaan ekosistem pertanian yang baik peran musuh alami dapat
dimaksimalkan untuk mencegah timbulnya eksplosi hama. Hasil
kajian tentang pengendalian alami hama penggerek batang padi
kuning, selama 12 musim tanam padi IR64 di Klaten, menunjukkan
bahwa komplek predator, parasitoid, dan patogen secara signifikan
lebih efektif daripada cuaca (suhu, kelembaban, curah hujan, angin)
(Mahrub, 1999). Beberapa pengalaman mengendalikan hama dengan
predator dan kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa
predator berprospek sangat bagus sebagai agens pengendalian hayati
yang handal terhadap berbagai jenis hama.
PREDATOR DALAM EKOSISTEM
Predator merupakan mata rantai makanan dalam ekosistem
tanaman yang dengan mata rantai lain berfungsi melangsungkan aliran
energi sehingga keberadaannya menentukan tingkat kestabilan
ekosistem. Kondisi ekosistem tanaman yang stabil merupakan kondisi
yang selaras, serasi, seimbang, dan harmoni, ditandai oleh diversitas
biota yang tinggi dan hama terkendali. Kondisi ekosistem yang stabil
mendukung tercapainya produktivitas lahan yang optimal.
Keunggulan predator antara lain terletak pada kemampuan
mencari dan menemukan serta merespons populasi hama. Predator
mampu menemukan hama pada tempat-tempat tersembunyi yang sulit
terpapar oleh racun kontak atau pestisida hayati dan/atau yang
letaknya tidak dapat dijangkau manusia. Ketika jamur dan bakteri
patogen tidak efektif mengendalikan hama pada musim kemarau yang
kering, predator tetap aktif mencari mangsa yang eksplosi pada musim
kering seperti bangsa kutu, wereng, dan tungau. Jumlah predator yang
dilepas tidak harus banyak (inokulatif). Ketika predator sudah
berkembangbiak dan beragregasi pada tempat-tempat dengan populasi
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hama tinggi (respon numerik) serta daya makan kolektif tinggi (respon
fungsional) maka populasi hama akan berkurang dengan cepat. Sejauh
kepadatan mangsa masih memenuhi kebutuhan makan maksimum
atau minimum untuk reproduksi, predator akan bertahan tinggal pada
tanaman dan proses pengendalian terus berlanjut. Populasi minimum
hama yang diperlukan untuk mempertahankan keberadaan predator
pada tanaman disebut Retaining Threshold (RT). Nilai RT predator
sama dengan nilai kemampuan makan maksimum predator (Yi, 2008).
Ketika Ambang Ekonomi (AE) hama pada paradigma PHT Ekologi
tidak relevan lagi – pada paradigma PHT Teknologi AE merupakan
dasar pembenaran aplikasi pestisida kimia - maka pada saat
keberadaan kompleks musuh alami terbatas, RT dapat dipakai sebagai
salah satu dasar keputusan pengendalian menggunakan cara-cara yang
ramah lingkungan antara lain augmentasi predator. Untuk menjamin
keberlanjutan proses pengendalian hama oleh musuh alami,
membiarkan sedikit hama berada di pertanaman merupakan prinsip
PHT (Untung, 2006). Yang dimaksud sedikit hama ialah sebanyak
RT. Ketika hama pada tanaman langka, maka predator akan
berkompetisi (intra dan/atau interspesifik), kanibal, emigrasi mencari
mangsa di tempat lain (dispersal), berganti tipe mangsa (switching),
atau kelaparan lalu mati. Predator mengendalikan eksplosi hama
dengan proses supresi dan regulasi populasi hama (Wagiman, 2006).
Kebanyakan predator bersifat polifagus. Predator generalis yang
senantiasa berada di ekosistem tanaman berperan sangat penting
sebagai benteng pertahanan tanaman terhadap serangan hama yang
sedang dalam proses kolonisasi. Meskipun predator ini merupakan
agens pengendalian hayati yang penting tetapi karena bersifat
generalis, dinilai bukan regulator penting terhadap populasi hama
(Luff, 1983). Memang demikian jika peran predator generalis itu
dipandang sebagai individu spesies, tetapi tidak begitu untuk komplek
spesies predator. Secara bersama-sama komplek spesies predator
generalis berdaya besar dalam mengendalikan populasi hama.
Predator generalis yang tidak bersifat density-dependent sempurna
biasanya lebih efektif pada kepadatan populasi hama yang rendah.
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Sebaliknya kebanyakan parasitoid lebih efektif pada kepadatan
populasi hama yang tinggi (Sailer 1971, cit. Khoo, 1992). Untuk
mencegah terjadinya ledakan hama, regulasi populasi hama yang
efektif harus dilakukan ketika kepadatan populasi hama rendah.
Dalam hal ini predator lebih menguntungkan daripada parasitoid.
Kelangkaan komplek predator generalis menjadi pemicu timbulnya
eksplosi hama utama (Whitcomb, 1981).
Wabah dapat diubah menjadi berkah. Prinsip kerja predator
dapat dilakukan oleh manusia, yakni dengan penangkapan untuk
menurunkan dengan cepat populasi hama yang sedang eksplosi.
Beberapa contoh sebagai berikut. Pemasaran tikus di delta Sungai
Mekong, Vietnam, telah berlangsung lebih dari 20 tahun. Penangkap
profesional mampu menangkap tikus 15kg/hari/orang senilai 7 dolar
AS. Pengolah tikus yang sudah berpengalaman selama lebih dari 10
tahun mampu mengolah tikus 25.000 ekor/hari. Daging tikus untuk
lauk, sisanya untuk pakan ikan (Khiem, et al., 2003). Konsumsi tikus
tidak lazim di Indonesia, tetapi ada juga. Di Menado pada tahun 1991,
masakan tikus hutan seharga Rp2.000,-/porsi. Di sana, berburu tikus
hutan untuk dikonsumsi dan dikomersialkan masih berlangsung
hingga sekarang. Belalang juga berpotensi ekonomi. Kajian di
Kabupaten Sumba Timur menunjukkan bahwa tepung belalang
kembara dapat untuk substitusi pakan ayam pedaging dari pabrik
hingga 15% dan dengan pemberian tepung belalang hingga 15% dapat
meningkatkan karkas babi 2,8 kali. Tepung belalang mengandung
nutrisi tinggi. Tepung nimfe belalang kembara mengandung protein
kasar 39,13%, serat kasar 15,91%, air 9,14%, Kalsium 0,95%, dan
Fosfor 0,76% (Wagiman, dkk., 2004). Belalang goreng dijual di
Gunung Kidul dan di beberapa tempat lain. Hasil tangkapan belalang
di daerah Pacitan, Jawa Timur, dapat dijual setara harga telur ayam
yakni Rp8.000,-/kg belalang hidup (Triharjaka, 2008; komunikasi
pribadi). Di Kabupaten Bojonegoro, 100 ekor belalang hidup dijual
Rp5.000,- (Haryanto, 2008; kom. pribadi). Selain tikus dan belalang,
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uret, keong emas, bekicot, ulat mete (kepompong), ulat jati
(kepompong), gendon, dan masih banyak lagi binatang hama yang
dapat dikomersialkan.
PROSPEK PENGGUNAAN PREDATOR
Carl Linnaeus pada kuliahnya tahun 1752 secara eksplisit
menyatakan bahwa setiap serangga mempunyai predator yang selalu
mengikuti dan menyerangnya. Oleh karena itu manfaatkan predator
untuk melindungi tanaman dari serangan hama (DeBach & Rosen,
1991). Penggunaan predator untuk mengendalikan hama sebenarnya
sudah berlangsung sejak sangat lama. Pada tahun 324 Sebelum
Masehi, Cina sudah mempraktekkan penggunaan semut Oecophylla
smaragdina untuk mengendalikan hama ulat dan penggerek batang
jeruk. Penggunaan kumbang kubah (lady-bird beetle) predator untuk
pengendalian hama kutu afis dan kutu perisai telah dikenal pada tahun
1200. Burung predator (mynah bird) jenis Acridotheres tristis pada
tahun 1762 diintroduksikan dari India ke Mauritius untuk
mengendalikan eksplosi belalang lokus merah (Nomadacris
septemfasciata) dan 8 tahun kemudian (1770) hama ini terkendali.
Pada akhir tahun 1700-an burung-burung dikirim secara internasional
untuk mengendalikan hama serangga (DeBach & Rosen, 1991). Pada
tahun 1887 industri jeruk di California hancur akibat serangan kutu
jenis Icerya purchasi Maskell yang masuk ke daerah tersebut pada
tahun 1868. Serangan hama ini terkendali dengan baik setelah
introduksi 129 ekor kumbang predator Vedalia (Rodilia cardinalis)
dari Australia pada tahun 1888, sehingga tahun tersebut tercatat
sebagai tahun bersejarah dalam pengendalian hayati (DeBach, 1964).
Puncak aktivitas pengendalian hayati di dunia terjadi dalam
kurun waktu tahun 1930 sampai 1940 dengan catatan sebanyak 57
jenis musuh alami berhasil mapan di berbagai tempat. Perang Dunia
(PD) II menyebabkan aktivitas pengendalian hayati surut drastis.
Setelah PD II pengendalian hayati termasuk dengan predator tidak
populer lagi karena produk insektisida organik sintetik semakin
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berkembang dan relatif murah (DeBach & Rosen, 1991). Setelah
diketahui adanya dampak negatif penggunaan pestisida kimia – antara
lain timbulnya resistensi, resurjensi, letusan hama kedua, hama
semakin kompleks, residu, dan pencemaran – prospek pengendalian
hayati cerah kembali. Stern, et al. (1959) mengajukan konsep
pengendalian terpadu (Integrated Control Concept) yakni memadukan
antara pengendalian kimiawi dan pengendalian hayati. Paradigma
pengendalian hama semakin berkembang menuju ke yang ramah
lingkungan antara lain memaksimalkan peran musuh alami. Berikut
ini disajikan beberapa predator yang prospektif dan diantaranya telah
diaplikasikan secara luas di negeri kita.
Burung Hantu atau Burung Serak (Tyto alba javanica)
merupakan predator tikus yang sangat efektif di ekosistem sawah,
perkebunan, dan gudang. Hasil analisis pelet menunjukkan bahwa
90% mangsa burung hantu adalah tikus (Harahap, 1993; Kuswardani,
2006). Burung hantu telah berkembang baik di DIY dan Jawa Tengah
untuk mengendalikan tikus sawah (Widodo, 2000) dan tikus pohon
(Mangoendihardjo, 2000). Burung predator ini mampu menurunkan
serangan tikus pada tanaman muda kelapa sawit hingga di bawah 5%,
sementara ambang kritis serangan 10%. Biaya pengendalian serangan
tikus dengan burung hantu hanya berkisar 50% dibandingkan secara
kimiawi (Prima Tani, 2006). Di Malaysia, burung predator ini
digunakan secara intensif untuk pengendalian tikus di perkebunan
sawit dan persawahan (Khoo, 1992).
Di Pacitan Jawa Timur sejak Januari 2008 terjadi eksplosi hama
belalang. Daerah lain yang sedang dilanda wabah hama belalang saat
ini yakni NTT (belalang kembara) dan di Sulawesi Utara (belalang
Sexava nubila). Hama belalang ini perlu dicoba dikendalikan dengan
burung predator. Burung predator serangga jenis Pentet (Lanius sp.)
sedang diteliti dan ternyata berpotensi besar sebagai calon agens
pengendalian hayati hama belalang. Seekor burung mampu memangsa
belalang kembara sebanyak 124 ekor instar II dalam 45 menit, 29 ekor
instar IV dalam 4 jam, dan 12 ekor belalang dewasa hanya dalam 2,5
jam (Astuti, 2008; komunikasi pribadi).
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Kumbang kubah predator berpotensi dan berprospek sangat
bagus sebagai agens pengendalian hayati berbagai jenis hama kutu
dan wereng. Kita ingat pada tahun 1985/1986 negeri kita dilanda
serangan hama kutu loncat lamtoro asal Caribia. Predator jenis
Curinus coeruleus Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) yang
diintroduksikan dari Hawaii ke Indonesia sangat efektif
mengendalikan eksplosi kutu loncat lamtoro. Dari 100 ekor predator
asal Bogor berhasil dikembangbiakkan di Fakultas Pertanian UGM,
berkembang baik di lapangan dan diperkirakan menjadi lebih dari 22
juta ekor (Mangoendihardjo & Wagiman, 1989). Kini berita keresahan
dan keluhan akibat seragan hama kutu loncat lamtoro sudah tidak
terdengar lagi.
Kumbang kubah predator jenis Menochilus sexmaculatus
Fabricius (Coleoptera: Coccinellidae) telah diteliti secara mendalam
dan terbukti handal untuk pengendalian kutu afis (Wagiman, 1996).
Selain kutu afis predator ini juga memangsa wereng dan berbagai jenis
kutu lain. Predator ini berpotensi tinggi untuk mengendalikan hamahama wereng atau kutu pada padi, kapas, cabai, kubis, jeruk, dan
tanaman lainnya.
Kumbang predator jenis Chilocorus politus Mulsant
(Coleoptera: Coccinellidae) juga sangat handal sebagai agens
pengendalian hayati kutu perisai kelapa (Wagiman, 1987; Wagiman et
al., 2005). Pada tahun 2002, Pusat Studi Pengendalian Hayati (PSPH)
UGM bekerjasama dengan Dinas Perkebunan Provinsi NTT
melakukan introduksi predator ini dari Yogyakarta ke Kabupaten
Ende, Flores. Introduksi tersebut sukses dan kurang dari 2 tahun
eksplosi hama kutu perisai Taruna (Aspidiotus destructor rigidus) di
Kabupaten Ende terkendali (Wagiman, 2005). Dalam tahun
2003/2004 sebanyak 2.250 ekor predator ini dikirim dari Ende ke
berbagai kabupaten di NTT yakni Alor, Ngada, Sikka, Sumba Timur,
TTU, TTS, dan ke Kabupaten Maluku Tenggara (Wagiman, 2006).
Eksplosi kutu perisai Taruna pada kelapa di Timur Leste juga berhasil
dikendalikan dengan introduski C. politus (Americo, 2006; kom.
pribadi). Pengalaman sukses mengendalikan eksplosi hama kutu
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perisai kelapa di Kabupaten Ende dengan predator C. politus diadopsi
di Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2004 dan di Kabupaten
Lembata (Flores), NTT, pada tahun 2008.
Dalam waktu dekat tungau predator akan dimasukkan ke
Indonesia untuk aplikasi komersial. Dalam bulan Februari 2008 di
Jawa Barat sedang diadakan penelitian efikasi tungau predator jenis
Amblyseius swirkii asal Israel, untuk mengendalikan hama thrips dan
kutu kebul pada tanaman paprika di dalam rumah kaca
(Prabaningrum, 2008; kom. pribadi). Di Mesir, lalat jala (Chrysopa
spp.) telah diaplikasikan komersial untuk pengendalian hama kutu
afis. Negeri kita kaya dengan aneka jenis predator, baru beberapa saja
yang diteliti dan dimanfaatkan.
TANTANGAN
Berbagai hambatan dalam penerapan pengendalian hayati
terhadap hama merupakan tantangan. Whitcomb (1981) mencatat
berbagai hambatan dalam mengefektifkan peran predator sebagai
berikut: (1) faktor-faktor yang membatasi populasi predator, (2)
predator tidak cukup efisien, (3) informasi tentang spesies predator
dan mangsanya terbatas, (4) biaya terbatas, dan (5) kurangnya
dukungan. Faktor-faktor yang membatasi populasi predator yakni
tidak tersedianya pakan yang sesuai, adanya kompetisi intra- dan
interspesifik, serangan musuh alami, iklim yang ekstrim, dan dampak
aplikasi pestisida kimia. Aplikasi pestisida kimia berpengaruh
terhadap pengurangan populasi predator, baik secara langsung dengan
membunuh predator atau tidak langsung menyebabkan kelangkaan
mangsa.
Bagi awam yang berpola pikir masih instan ingin cepat melihat
hasil pengendalian, mengendalikan eksplosi hama dengan predator
terasa mustahil. Oleh karena hasil pengendalian hayati baru terlihat
dalam beberapa hari sampai beberapa tahun - tergantung jenis agens
pengendalian hayati yang digunakan dan jenis hama sasaran - maka
logis pengendalian hayati kalah menarik dibanding dengan
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pengendalian kimiawi. Fenomena ini terlihat pada data pestisida
komersial. Dalam buku Pestisida Terdaftar (Pertanian dan Kehutanan)
tahun 2007 (Anonim, 2007), tercatat jumlah formulasi sebanyak 1.336
macam; 1.250 macam (93,56%) pestisida kimia, 18 macam (1,35%)
pestisida hayati, dan 68 macam (5,09%) non pestisida (ZPT, perekatperata, atraktan, penutup bidang sadapan). Sampai saat ini tidak ada
kelompok predator dan parasitoid yang masuk daftar komersial di
Indonesia.
Pola pikir petani bahwa kalau tanamannya tidak disemprot
dengan pestisida kimia maka tidak akan panen, menghambat
berfungsinya proses pengendalian oleh predator. Penelitian pada
ekosistem kubis di 10 desa di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara,
menunjukkan bahwa aplikasi insektisida kimia sintetik secara
signifikan mengurangi populasi predator dan parasitoid. Ini terjadi
pada jenis parasitoid Diadegma dan kumbang kubah predator
(Wagiman, dkk. 2007). Mengubah pola pikir dari bertani dengan
emosi (tergantung pada kimia pertanian) menjadi bertani dengan hati
(berwawasan lingkungan) (meminjam istilah Bapak Ir. RM Muhtar
Hadikusuma, MM) merupakan tantangan berat. Tantangan lebih berat
lagi karena dalam tataran konsep saja untuk antisipasi krisis pangan
dunia tahun 2008 seperti ditulis dalam rubrik opini (Kompas, 15
Maret 2008) bahwa suara semakin menguat untuk industrialisasi
pertanian pangan menggunakan teknologi canggih termasuk pestisida
dan herbidisida kimia.
Predator hama berupa ular, burung, dan lainnya menarik untuk
ditangkap dan diperjualbelikan. Kalau kegiatan perburuan ini
dibiarkan berlangsung terus maka kelangkaan predator akan memicu
timbulnya masalah eksplosi hama. Hobi berburu atau tekanan
ekonomi sebaiknya tidak dipakai untuk alasan kenapa berburu
predator.
Secara perorangan petani enggan memanfaatkan predator untuk
mengendalikan eksplosi hama. Berbeda dengan pestisida hayati yang
dapat diaplikasikan oleh perorangan karena lahan tetangga relatif tidak
terpengaruh. Ketika predator dilepas di suatu wilayah, wilayah lain
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yang tidak dilepasi predator juga akan memperoleh manfaat karena
predator akan berpindah kemana-mana sesukanya. Oleh karena itu
untuk mengendalikan suatu eksplosi hama dengan predator,
pengendalian seyogyanya dilakukan oleh kelompok petani dengan
atau tidak dengan bantuan pihak Pemerintah atau pihak lain.
Masyarakat awam yang memiliki pemahaman sangat terbatas
tentang predator, tidak mengerti betapa besar peran predator dalam
menjaga stabilitas ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian yang
stabil menjamin tidak akan terjadi eksplosi hama. Pemahaman
tersebut dapat ditingkatkan dengan pendidikan, pelatihan, dan
penyuluhan. Di Fakultas Pertanian UGM, pengembangan predator dan
musuh alami lain sebagai agens pengendalian hayati melalui
penelitian, pendidikan, dan pelatihan, telah dirintis oleh alm. Bapak Ir.
Samino Wirjosoehardjo. Bersama Prof. Dr. Ir. Soeprapto
Mangoendihardjo, Pak Samino merintis berdirinya Laboratorium
Pengendalian Hayati pada tahun 1972. Komitmen mengembangkan
pengendalian hayati di Indonesia sampai ketingkat aplikasi terus
berlanjut. Ketika Pak Samino menjabat Direktur Perlindungan
Tanaman Perkebunan, di provinsi-provinsi didirikan Laboratorium
Utama Pengendalian Hayati (LUPH). Penelitian terus ditingkatkan
antara lain melalui Pusat Studi Pengendalian Hayati (PSPH) UGM
(berdiri tahun 1995) yang pada tahun 2007 diusulkan menjadi Pusat
Studi Sumberdaya Hayati (PSSDH) UGM. Dalam Program Nasional
PHT melalui Sekolah Lapang PHT (SLPHT) peran predator dalam
ekosistem pertanian dikenalkan pada petani.
REVITALISASI PERAN PREDATOR
Dalam rangka mengefektifkan peran predator dan musuh alami
lain untuk mencegah atau mengendalikan eksplosi hama, kondisi
ekosistem pertanian diusahakan selaras, serasi, seimbang, dan
harmoni, diantara flora dan fauna. Kondisi demikian dicapai antara
lain dengan mengintensifkan penerapan sistem PHT, sistem pertanian
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organik, dan budidaya organik. Bagi petani yang belum mengenal
PHT dapat belajar melalui SLPHT mandiri yang dapat
diselenggarakan oleh para alumni SLPHT. Bagi petani yang belum
kenal pertanian organik dapat dilatih seperti cara yang dilakukan di
Padang, Sumatera Barat, melalui Institut Pertanian Organik (IPO) dan
Sekolah Lapang Pertanian Organik (SLAPO). Pertanian organik ialah
sistem budidaya tanaman pertanian yang seminimal mungkin
menggunakan bahan kimia sintetik pada lahan yang tidak
terkontaminasi bahan kimia sintetik (Ditlintan Pangan, 2004).
Sementara itu budidaya organik artinya suatu sistem produksi
pertanaman yang berasaskan daur ulang hara secara hayati. Kegunaan
budidaya organik pada dasarnya ialah meniadakan atau membatasi
keburukan budidaya kimiawi dan risiko yang ditimbulkannya
(Notohadiprawiro, 1992). Budidaya organik membuat tanah menjadi
media tanam yang ideal yakni subur, gembur, dan kaya bahan organik.
Diversitas flora dan fauna dapat ditingkatkan dengan budidaya
organik. Serangga dan binatang netral lain yang meningkat jumlahnya
akan meningkatkan keberadaan kompleks predator generalis sehingga
ketahanan ekologis dari pertanaman terhadap serangan hama akan
meningkat.
Kualitas dan hasil panen dapat ditingkatkan dengan sistem
pertanian organik. Pengalaman petani dari Paguyuban Tani Lestari,
Ganjuran, Bantul, bahwa tanaman padi organik tahan hama, rasa nasi
lebih enak daripada yang bukan organik dan tidak cepat basi serta
membuat orang lebih sehat. Pada awalnya dengan menggantikan
pupuk kimia dengan pupuk organik hasil panen berkurang, namun
pada tahun-tahun berikutnya hasil panen meningkat (Utusan, Maret
2008). Percobaan 21 tahun silam (tahun 1987) di Cianjur tentang padi
organik dan konvensional dengan pupuk kimia, masing-masing seluas
100 ha, menunjukkan bahwa hasil gabah kering panen pada padi
organik 9,6 ton/ha dan padi konvensional 7,5 ton/ha (Hadikusuma,
2008; kom. pribadi). Akselerasi hijrah bertani dengan hati dalam
upaya mengusahakan dan memelihara sumberdaya alam menuju
sistem pertanian berkelanjutan ditempuh dengan pendidikan,
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pelatihan, dan penyuluhan yang menekankan sistem pertanian dan
budidaya organik. Langkah ini merupakan perwujudan konsep yang
dicetuskan oleh Sultan Hamengkubuwono I yaitu ”Memayu Hayuning
Bawono”. Tugas kita semua untuk mewujudkan komitmen
pembangunan khususnya pertanian untuk mencapai cita-cita bangsa
adil dan makmur.
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