
 

 

 

Oleh :  Rudy Trisnadi    
 

Kumbang Sagu nama ini diberikan karena hama ini banyak menyerang tanaman 

sagu, dahulu hama ini banyak dijumpai di daerah kepulauan Sumatera, Kalimantan, 

Maluku dan Papua karena daerah-daerah tersebut merupakan sentra tanaman sagu, hama 

ini selain menyerang tanaman sagu juga menyerang pada tanaman golongan palmae tak 

terkecuali pada tanaman kelapa. 

Diperkirakan hama kumbang sagu mulai masuk di Jawa Timur sekitar tahun 1999 

Kumbang sagu sama pentingnya dangan hama Kwangwung (Oryctes rhinoceros), 

kareana kedua jenis hama tersebut penyabab kematian tertinggi pada tanaman kelapa, 

para pendahulu mengatakan bahwa hama ini merupakan hama sekunder, yang merusak 

tanaman kelapa melalui luka bekas gerekan hama kwangwung atau pelukaan oleh ulah 

manusia, akan tetapi kenyataannya bahwa hama ini menyerang kelapa tidak tergantung 

adanya bekas pelukaan dari hama kwangwung atau pelukaan dari ulah manusia, hama ini 

dengan kedua kaki depannya yang kuat dan tajam mampu menggerek dan melubangi 

tanaman kelapa dibagian yang muda mulai dari pucuk hingga sekitar 1 meter kebawah, di 

bagian batang muda yang berada disela-sela ketiak pelepah daun dan batang muda 

bahkan bagian pucuk biasanya hama ini berada. 

 Ciri khas jika untuk menenemukan hama ini dapat dilihat dengan tanda-tanda 

adanya sisa-sisa gerekan diluar lubang gerekan disertai adanya cairan yang keluar dari 

lubang gerekan berwarna coklat kemerahan dan berbau menyengat, biasanya hama ini 

berada didalamnya,  kadang dalam satu lubang terdapat lebih dari satu kumbang berada 

didalamnya. dengan jari telunjuk kita coba masukkan ke lubang dan jika tersentuh badan 

kumbang segera kita tarik, sebab jika terlambat kumbang merasakan ada gangguan dari 

luar akan segara lari masuk kedalam dengan kuku-kukunya ia mencengkeram dengan 

kuat sehingga kita sulit untuk menariknya keluar. Pada serangan berat di pucuk kelapa 

didapat lebih dari 20 lubang, bahkan kumbang yang di dapati bisa mencapai lebih 20 

ekor. Akibat fatal pucuk akan rebah. 

Di Jawa Timur hama kumbang sagu yang sering dijumpai ada dua spesies yaitu 

Rhynchophorus ferrugenius dan Rhynchophorus schach. Dari kedua spesies tersebut 

dapat dibedakan dari corak batikan di kepala dan punggunggungnya, untuk 

Rhynchophorus ferrugenius terlihat kepala berwarna merah cerah dengan terdapat dua 

titik hitam dikiri dan kanannya dan garis hitam di moncongnya, sedangkan pada 

punggunggnya tampak garis-garis hitam. Rhynchophorus schach ciri khasnya kepala 

berwarna hitam dengan garis memanjang berwarna merah kecoklatan, badan kehitaman 

dengan garis-garis merah 
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             Rhynchophorus ferrugenius                       Rhynchophorus schach 
 

Siklus hidup 

Dalam perkembangannya  hama melalui 4 stadia : telur, larva, pupa dan imago, 

hama ini hidup dan berkembang di pucuk-pucuk tanaman golongan palmae.  betina 

meletakkan telur di sela-sela tajuk kelapa yang basah dan agak membusuk, kadang 

diletakan di dalam liang-liang gerekannya, telur menetas setelah 7-10 hari, larva yang 

baru keluar menggerek batang, pucuk dan pangkal daun muda, umur larva 2 sampai 3 

bulan, larva dewasa (instar 3) menggulung badannya dengan serabut sisa gerekannya 

hingga menutup tubuhnya.  

 

 

Kumbang Sagu (Rhynchophorus, sp)  Penyebab 

Utama Kematian Pohon Kelapa 



Setelah seluruh tubuh terbalut jadilah bentuk kokon bulat lonjong, perkembangan 

larva menjadi pupa berkisar 2-3 minggu, masa pupa berkisar 2-3 minggu, pupa menjadi 

imago remaja berkisar 5 sampai 12 hari berada didalam kokon, umur kumbang dewasa 

berkisar 3 s/d 5 bulan. kesukaan hama ini untuk meletakkan kokonnya banyak dijumpai 

di pangkal-pangkal pelepah daun atau di bekas lubang gerekan.  

Imago remaja setelah siap kawin, akan keluar dari kokon dan terbang mencari 

pasangan dan mulai menyerang tanaman kelapa, kumbang dewasa biasanya terbang 

dipagi hari sekitar jam 6 sampai jam 8, jika kondisi cuaca redup dan berawan kumbang 

nampak di sekitar pucuk kelapa hingga pukul 10, biasanya sedang melakukan perkawinan 

ataupun sedang membuat gerekan baru, daya cengkeram kumbang sangat kuat sehingga 

mampu dengan mudah melubangi batang atau pucuk kelapa dengan kaki-kaki depannya, 

jika didapati berada didalam lubang gerekan, kita akan kesulitan mengambilnya, karena 

kumbang akan bertahan dengan menghujamkan kukunya keserat kelapa, begitu kita lepas 

maka dengan cepat lari masuk kesela-sela pelepah bagian bawah. Kumbang dewasa di 

siang hari dengan cuaca cerah biasanya tidak menampakan diri, jika ingin menemukan 

kumbang dewasa pada pagi hari atau sore hari ataupun di saat cuaca redup dan berawan 

menampakkan diri. 

Cara terbang hama ini sama halnya dengan kumbang-kumbang lainnya berputar-

putar dengan menimbulkan suara berdengung. Hama ini dapat kita temui pada tanaman 

kelapa berkisar 9 sampai 20 ekor pada satu tanaman kelapa bahkan bisa lebih. Hama ini 

lebih menyukai jenis kelapa dalam dari pada jenis kelapa gading atau genjah sehingga 

kebanyakan jenis kelapa gading/genjah agak lebih aman. 

 

Kelapa yang ter-serang 

Rhynchoporus. Pucuk kelapa 

rebah. Titik tumbuh dimakan 

hama ini dan hidup berkem-

bang pada pucuk-pucuk 

kelapa. Jika tunggul-tunggkul 

mati tidak di tebang akan 

menjadi sumber penularan / 

penyebaran hama. 

 

 

 

 

 

 

 

Pintalan serat kelapa bulat lonjong (kokon) biasanya dijumpai pada pengkal pelepah, 

ataupun pada lubang bekas gerakan lama, pintalan serat kelapa jika kita buka maka akan 

kita temui stadia larva, stadia pupa dan stadia imago remaja. Seperti tampak pada gambar 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                    3. Larva  

                                                                                                                  

 

 

1. Pintalan serat padat dan lonjong ini      2. Pintalan serat kelapa yang 

    terdapat pada pangkal pelepah                  dibuka tampak larva 

 

1 2 

3 

Rudy Trisnadi Rudy Trisnadi 

Rudy Trisnadi 

Tanaman kelapa terserang Rhynchoporus, sp. 



 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 4. Pintalan serat yang yang dibuka ada yang 

      Sudah menjadi pupa dan imago  

 

 

 

5. Kelapa yang tergerek hama Rhynchophorus 

    tampak lubang-lubang gerekan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perbedaan pupa Rhynchophorus ferrugenius dan Rhynchophorus schach. 

R. ferrugenius dan R. schach dapat dibedakan dari warnanya, R. schach berwarna lebih 

gelap dari R. ferrugenius, pada bakal kepala (pronotum) R. schach sudah kelihatan ada 

garis merah coklat melintang.. 

 

 

 

 a). Rhynchophorusus                                                                                      b).  Rhynchophorus. 

      Ferrugenius                                                                                        schach 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala Serangan : 

Tanaman yang terserang hama Kumbang Sagu /Rhynchophorus, sp dapat dilihat adanya 

lubang-lubang bekas gerekan, baik pada pangkal pelepah, batang bahkan pucuk, hal ini 

terlihat jelas jika kita panjat tampak pada bagian yang tertutup oleh ketiak pelepah akan 

terdapat lubang-lubang. Jika lubang baru yang terdapat kotoran gerekan berwarna putih 

atau coklat basah dan berbau, biasnya didalamnya masih bersarang hama Kumbang 

sagu/Rhynchophorus, didalam lubang baru kadang terdapat lebih dari satu ekor kumbang, 

kadang kita jumpai dua spesies yaitu Rhynchophorus ferrugenius dan Rhynchophorus 

schach hidup berdampingan dalam satu lubang gerekan. 

Gerekan yang terlalu dalam sampai keumbut kelapa, yang menyebabkan kematian, 

karena umbut yang merupakan titik tumbuh sudah digerek dan diduga terkontaminasi 

dengan bakteri  sehingga menjadi busuk dan berair. pada akhirnya pucuk akan rebah. 

Tampak tanda panah pada gambar bekas-bekas lubang gerekan. Gerekan yang baru dan 

agak besar dan sisa-sisa gerekannya ada diluar lubang gerekan tidak berair biasanya 

dihuni kumbang Kwangwung.  

Hama Rhynchophorus hama yang mematikan karena hama ini hidup dan berkembang 

biak pada tanaman yang masih segar, berbeda dengan kwangwung kalau kwang dewasa 

menyeran daun muda/janur yang masih segar, sedangkan telor, larva dan pupa berada 

pada tenaman kelapa yang pucuknya sudah lapok.  
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Pengendalian 

Hama ini karena berada di pucuk-pucuk kelapa sehingga pengendalian yang dapat 

dilakukan adalah : 

1. Mekanis dengan membersikan pohon dari serat yang membalut pelepepah, yang 

merupakan tempat peletakan telur hama. Serat-serat disekitar pucuk bila dibersihkan 

akan kelihatan luka-luka gerekan yang tertutup serat tersebut, sehingga kita dapat 

segera mengambil tindakan menangkap kumbang jika masih bersarang di dalam luka-

luka gerekan. 

2. Pemberian jaring-jaring/jala dililitkan pada pucuk kelapa, khusus kelapa yang belum 

berbuah lebih mudah untuk memasang jala. Kumbang akan terjerat jala bila 

mendatangi pucuk kelapa, maka dengan mudah untuk menangkapnya. 

3. Pemberian garam laut + belerang di setiap ketiak pelepah daun sepanjang 1 m dari 

pucuk kebawah dengan  cara ditaburkan. 

4. Pemberian Furadan 3 G di di tiga ketiak pelepah daun secara spiral sepanjang 1 m 

dari pucuk kebawah dengan dosis ½ sendok makan. 

5. lubang-lubang gerekan yang dijumpai dan terdapat sisa gerekan baru, ditutup dengan 

insektisida  

6. Dengan perangkap  dilakukan dengan seks feromon dan dengan Larutan gula alkohol 

 

                        a). Cara Pengendalian dengan perangkap seks feromon : 

 

 

 

 

 

                                                                                                Gb. 1  Seks feromon 

 

 

 

 

 

 

                                                           Gb. 2 Pemasangan seks feromon dengan cara di 

                                                                     Gantung di pohon kelapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Gb. 3. Pemasangan seks feromon 

 

 

 

 

 

Gb.4. Ember yang digunakan sebagai perang- 

          kap dibuat lubang di sekeliling dengan 

          ukuran lebar 1,5 cm dan panjang 10 cm 

          sebanyak 3 buah.                                            

 

 

 

 

 

 

                                                                  Gb. 5. Kumbang yang perangkap  

 

 

 

 



                                                    

b). Cara Pengendalian dengan Larutan Gula + Air kelapa +Alkohol: 

 

Bahan  dan Alat yang digunakan : 1. Gula   2, Alkohol     3. Air kelapa  4. Spreyer tangan 

                                                      5. Bak Penyampur       6. Sendok pengaduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gb. 1  Gula              Gb. 2 Alkohol          Gb. 3.  Air kelapa         Gb. 4 Spreyer 

 

Langkah Kerja : 

1. Siapkan bak penyampur, isi satu senduk gula, air kelapa100 ml dan alkohol 20 ml 

ke tiga bahan diaduk hingga larut 

2. Tambahkan kalau ada kelapa cengkir/kelapa muda yang belum ada isi nya di 

cacah atau dilembutkan campurkan dalam larutan gula-alkohol 

3. Masukkan larutan pada alat spreyer tangan 

4. Semprotkan larutan ke perangkap batang kelapa atau tumpukan kelapa cengkit 

yang berguguran ditanah, amati setiap hari kumpulkan kumbang Rhynchoporus 

dan musnahkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Masukan Gula 1 sendok      Tuangkan air 100 ml         Tungkan Alkohol 20 ml 

                                                   kelapa              

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Kumbang  yg datang 

                                                                                                       kita tangkap 

                                                                       

 Perangkap  batang kelapa muda 

 yang sudah mati dipotong datar 

                                                          Penyemprotan Larutan          . 

                                                          Gula + Alkohol. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gula 


