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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pengusahaan hutan tanaman rakyat  merupakan pengelolaan hutan produksi dengan 

melibatkan masyarakat untuk mewujudkan terbentuknya hutan tanaman.  Hutan 

tanaman dapat memenuhi berbagai fungsi produksi dan perlindungan,  peran hutan 

tanaman sebagai fungsi produksi dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi yang dapat 

dimanfaatkan hasilnya sebagai bahan baku untuk industri dan bahan bangunan dan 

dalam fungsi perlindungan  apabila direncanakan dengan baik, seperti perannya dapat 

mencegah erosi dan tanah longsor (Abdurachman dan Hadjib, 2006). 

 

Hutan tanaman rakyat (HTR)  merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang 

dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan koperasi, untuk meningkat-

kan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka 

menjamin kelestarian sumber daya hutan.  Hutan tanaman rakyat  nantinya dapat 

dijadikan sebagai pemberdayaan masyarakat yang dapat memberikan peranan antara 

lain, meningkatkan pendapatan petani, memanfaatkan secara maksimal dan lestari 

lahan-lahan yang tidak produktif,  menghasilkan kayu bakar,  menghasilkan kayu 

bahan bangunan maupun bahan baku industri,  mempercepat usaha rehabilitasi lahan, 

menghasilkan buah-buahan, umbi-umbian, bahan obat-obatan, sayuran dan pakan 

ternak (Amrullah, 2010).  Adanya  pengelolaan HTR diharapkan sebagai awal 
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peningkatan pembangunan hutan di Indonesia.  Mengingat HTR ini sangat penting, 

sehingga diperlukan konsep yang matang tentang HTR agar dapat dilaksanakan 

dengan mudah oleh masyarakat (Gadas, 2008). 

 

Kegiatan awal dalam HTR adalah membangun persemaian, ini sangat penting karena 

merupakan kunci pertama di dalam upaya mencapai keberhasilan penanaman hutan 

dan penghasil bibit yang berkualitas sehingga dapat  meningkatkan nilai ekonomi dan 

produktivitas tanaman dalam persemaiaan HTR (Anonymous, 2011).  Akan tetapi 

kerusakan persemaian, saat ini cukup banyak dan menghawatirkan, disebabkan oleh 

hama.  Hama dapat merusak produktivitas tanaman, dan  menyebabkan berbagai 

macam kerusakan pada tanaman, terutama akibat aktifitas makan dan berkembang 

biak serangga hama.  Hal ini merupakan permasalahan yang perlu diatasi dan 

diperhatikan dalam persemaian.   

 

Menurut Avry (2010), dalam hal ini inventarisasi hama merupakan kegiatan yang 

penting sebelum mengambil tindakan pengendalian hama.  Langkah ini menjadi 

penting karena jika terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi jenis hama, maka dapat 

menimbulkan permasalahan baru.  Misalnya munculnya serangan hama baru sebagai 

akibat dari kesalahan dalam pemilihan tindakan pengendalian.  Sebagai contoh bahwa 

penggunaan insektisida kurang efektif  dalam pengendalian hama pada fase larva 

karena beberapa jenis larva tertentu sulit terjangkau oleh insektisida.  Selain itu, 

insektisida juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan 

kematian organisme selain hama. 
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B. Rumusan Masalah 

 

 

Adapun rumusan masalah dari penelitian adalah untuk mendapatkan informasi jenis-

jenis hama, densitas populasi jenis hama dan tingkat serangannya pada  persemaian 

jabon (Anthocephalus chinensis), sengon laut (Paraserianthes falcataria), dan  kayu 

afrika (Maesopsis eminii). 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis hama, densitas populasi 

hama, dan tingkat serangannya pada persemaian jabon, sengon laut, dan  kayu afrika.  

 

D. Manfaat  Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai informasi mengenai 

keberadaan jenis-jenis hama dan tingkat serangannya di persemaiaan tanaman hutan 

dan sebagai pedoman dalam pemeliharaan bibit di persemaiaan, khususnya dalam 

pencegahan terhadap hama persemaiaan. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 

 

Indonesia memiliki banyak kawasan hutan produksi yang belum dikelola secara 

optimal sebagai tempat penghasil kayu.  Dilihat dari kebutuhan bahan baku kayu 

nasional dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, sedangkan produksi 

bahan baku kayu mengalami penurunan.  Untuk itu, diperlukan pengelolaan hutan 

produksi secara baik dengan melibatkan masyarakat melalui pembangunan hutan 
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tanaman rakyat (HTR) dengan memprioritaskan jenis pohon yang pertumbuhannya 

cepat dan memenuhi syarat untuk berbagai penggunaan (Lemmens, 1993). 

 

Jabon (Anthocephalus chinensis ) adalah salah satu jenis tanaman hutan unggulan 

yang dapat dikembangkan melalui pembangunan hutan tanaman, baik hutan tanaman 

industri maupun hutan tanaman rakyat.  Selain jabon, jenis pohon lainnya yang 

memungkinkan dikembangkan sebagai komoditi HTR antara lain :  sengon (Para- 

serianthes falcataria), kayu afrika (Maesopsis eminii), mangium (Acacia mangium),  

cempaka (Michelia champaca), ketapang (Terminalia catappa), mahoni (Swietenia 

macrophylla) dan pinus (Pinus merkusii).  Jenis-jenis pohon tersebut memiliki 

pertumbuhan sedang berkisar antara 10-30 tahun  (Effendi, 2012).   Pembangunan 

hutan tersebut tidak terlepas dari masalah hama, baik hama di persemaian maupun 

hama tanaman di areal penanaman.  Secara umum serangan hama tersebut dapat 

mengganggu pertumbuhan bibit dan persentase hidup bibit di persemaian.  Pen-

anganan populasi hama yang tidak tepat dapat merusak tanaman dan menimbulkan 

kekebalan hama akibat penggunaan pestisida yang berlebihan.  Oleh karena itu, perlu 

dilakukan identifikasi hama di persemaian untuk memperoleh informasi mengenai 

jenis hama yang menyerang persemaian agar dapat diketahui dan ditentukan strategi 

pengendaliannya.  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertim-

bangan untuk menentukan tindakan pengendalian hama pada tanaman hutan di 

persemaian.  


