
MENGENAL DAERAH UNTUK PENGEMBANGAN TANAMAN KELAPADI 
KABUPATEN PROBOLINGGO 

Oleh : Rudy Trisnadi K. 

Tanaman kelapa merupakan komoditas yang multi fungsi mulai dari bagian pucuk yaitu daun 
(lidi dan lembar daun), bunga (mayang), buah (sabut, tempurung, daging buah dan air) serta 
batang sangat bermanfaat bagi kita 

Tanaman kelapa dapat dengan mudah tumbuh dan berkembang didaerah yang mempunyai  

Syarat tumbuh secara umum adalah sebagai berikut : 

a. Iklim 
Tanaman kelapa dapat tumbuh dengan optimal pada 
daerah dengan curah hujan 1.300 sampai dengan 
2.300 mm per-tahun, namun  dapat tumbuh meski 
curah hujan mencapai 3.800 mm per-tahun asalkan 
drainase tanah baik. Angin berperan penting pada 
penyerbukan bunga (untuk penyerbukannya 
bersilang) dan transpirasi.  Lamanya  penyinaran  

minimum kelapa adalah 120 jam/bulan sebagai sumber energi fotosintesis. Bila 
ternaungi, pertumbuhan tanaman muda dan buah akan terhambat. Kelapa tumbuh 
optimal pada suhu 20-27 derajat C dan sangat peka pada suhu rendah. Pada suhu < 15 
derajat C, perubahan fisiologis dan morfologis akan terjadi pada tanaman kelapa. 
Tanaman kelapa tumbuh optimal di dataran rendah atau pada ketinggian 0-450 m dpl. 
Pada ketinggian 450-1000 m dpl kelapa akan berbuah lebih lambat, produksi sedikit, 
serta kadar minyaknya rendah. 

2. Tanah 
Tanaman kelapa tumbuh pada jenis tanah seperti aluvial, vulkanis, laterit, berpasir, tanah 
liat, ataupun tanah berbatu, namun tanah yang paling baik untuk pertumbuhan kelapa 
adalah pada endapan aluvial. Kelapa dapat tumbuh baik pada pH 5-8, dan optimumnya 
pada pH 5.5-6,5.   
Kelapa membutuhkan kandungan air tanah yang sama dengan laju evapotranspirasirasi 
atau dalam bahasa lainnya air tanah cukup tersedia. Keseimbangan air tanah dipengaruhi 
oleh sifat fisik tanah terutama struktur, kandungan bahan organik dan keadaan penutup 
tanah. Kedalaman solum tanah yang dikehendaki minimal 80-100 cm. Tanaman kelapa 
membutuhkan lahan yang datar dengan tingkat kemiringan 0-3%. Pada lahan yang 
tingkat kemiringannya tinggi yakni antara 3-50%, areal tanaman kelapa harus dibuat 
berteras, tujuannya adalah untuk mencegah erosi, mempertahankan kesuburan tanah, 
serta memperbaiki tanah yang mengalami erosi. 
Mengenal daerah merupakan langkah awal yang harus diperhatikan bagipengembang  
tanaman kelapa, hal penting yang harus diperhatikan pagi pengembang adalah : 

1. Mengenal lokasi apakah daerah tersebut banyak terdapat limbah organik misalkan 
limbah selep padi, selep jagung, tempat penggergajian kayu dan banyak kotoran 



ternak (ayam, kambing dan sapi) yang menumpuk dan tidak di olah. Tempat tempat 
tersebut merupakan larangan yang perlu dihindari. Bahan bahan tersebut merupakan 
sumber infeksi di situ tempat tumbuh dan berkembangnya hama kumbang kelapa, 
kumbang akan bertelur menjadi larva, pupa, kepompong dan kumbang remaja, 
kumbang tersebut yang nantinya akan memakan pucuk tanaman kelapa sehingga 
menyebabkan tanaman mengalami perkembanga  upnormal dan pada akhirnya 
tanaman kelapa akan mati  

 
 

2. Mengenal lingkungan bagianterpenting untuk kita perhatikan, misalkan dipesisir 
pantai yang banyak terdapat tambak-tambak seperti tambak udang dan daerah industi 
yang di malam hari biasanya mengeluarkan cahaya penerangan lampu, cahaya lampu 
ini merupakan daya tarik bagi kumbang kelapa untuk mendatanginya di malam hari 
sehingga di pagi harinya mereka akan pergi mencari makanan di daerah sekitarnya. 
 
 

3. Jeniskelapa yang ditanam di daerahatau tempat sekitar 
pekarangan rumah pilihlah jenis kelapa yang mau ditanam 
yaitu dari jenis kelapa gading karena kelapa jenis ini lebih 
tahan dan kumbang kelapa kurang menyukainya. 

 
4. Jikalingkungan tanaman kelapa diantara tanaman yang ketinggiannya melebihi 

tanaman kelapa misalkan sengon, gemelina, jati ataupun tanaman hutan lainnya jarak 
tanaman harus diatur dan direncana tidak akan menutupi tanaman kelapa lebih dari 
30%, tanaman kelapa sangat membutuhkan cahaya penuh untuk dapat berproduksi 

5. Teknik budidaya budidaya kelapa sangat mudah dan sederhana yang terpenting adalah 
memahami jarak tanam, keadaan daerah dan teknik pemeliharaan 

6. Mengenal hama mutlak harus dilakukan, khusunya hama utama penyebab kematian 
tanaman kelapa.Hama utama penyebab kematian kelapa yang perlu diwaspadai adalah 
hama Kwangwung (Oryctes rhinoceros) hama ini mengalami metamorfose sempurna 
dari telur – larva – pupa – dewasa 

 

 

 

Timbunan serbuk gergaji 
atau sekam padi  

Timbunan kotoran ternak 
kambing/sapi/sampah  

Tunggul tunggul kelapa 
mati 

Dewasa (5 – 7 bulan) Larva (5  bulan)  Telor (2 minggu) Pupa (3 minggu) 



 

 

 

Kondisi tanaman kelapa tahun 2014 di desa 
Jabung candi, jalan menuju pompes Ki Mino 
dengan kondisi tanaman yang menunjukan 
gejala serangan hama Kwangwung yaitu daun 
kelapa terdapat guntingan guntingan me-
nyerupai kipas tingkat berat tersisa batang 
/tunggulnya. 

Pada saat ini dijalan menuju ponpes Ki Mino jabung candi sudah tidak dapat dijumpai 
keadaan seperti ini. 

Hal yang terpenting untuk pengembangan kelapa adalah mengetahui pola sebaran hama 
kumbang kelapa (Kwangwung). Untuk mengetahui pola sebaran dengan melalui analisis 
sebaran yang diperoleh daridata pengamatan bulanan keadaan serang hama penyakit selama 
periode 3 tahunan. Dengan hasil analisis sebaran ini dapatlah di ketahui potensi masing-
masing daerah atau lokasi yang menunjukan 4 kategari serangan dengan kriteria berikut  
normal, potensial, sporadis dan endemik 

Berdasarkan nilai ketegori serangan terbagi menjadi 4 kriteriai yaitu :  

a. Daerah dengan kategori aman 
Daerah dengan kategori aman merupakan daerah yang tidak pernah terjadi serangan 
OPT tertentu.  

b. Daerah dengan kategori potensial 
Daerah potensial merupakan daerah dimana pernah terjadi serangan OPT dan populasi 
dan rata-rata luas serangan dari OPT tersebut jauh dibawa rata-rata. Daerah tersebut 
berpotensi terjadi ledakan OPT apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan.  

c. Daerah dengan kategori sporadis 
Daerah dengan kategori serangan OPT sporadis merupakan daerah yang  nilai luas 
serangannya berada di sekitar nilai rata-rata luas serangan total.  Serangan OPT dapat 
terjadi beberapa kali pada daerah-derah tertentu. Daerah sporadis ini berpotensi 
menjadi daerah endemis apabila tidak dilakukan pengelolaan OPT pada daerah yang 
terserang dan tindakan kuratif pada daerah disekitarnya. 

d. Daerah dengan kategori endemis 
Kategori serangan OPT endemis mempunyai nilai luas serangan jauh diatas rata-rata. 
Daerah tersebut sering kali atau terus menerus terjadi ledakan / eksplosif OPT 
tertentu. 

 

Gejala serangan dan tempat 
berkembangnya Kwangwung 



Analisis sebaran hama Kwangwung (Oryctes rhinoceros)  
periode Januari 2016 s/d Maret 2018 

OPT:  Oryctes hinoceros 
Thn:   2018 

2016-2016 2016-2017 2017-2017 2017-2018 

No Kecamatan Apr-Sep  Okt-Mar Apr-Sep  
Okt-
Mar RTj / Tij (Xi - X)2 Kelas RTj Kriteria RKDSj 

(MK I) (MH I) (MK II) (MH II) MK MH MK MH MK MH MK MH 

1 Sukapura 10.77 8.89 10.77 7.49 10.770 8.187 7324.578 6949.857 1 1 Potensial Potensial 

2 Sumber 1.10 5.65 1.10 8.12 1.100 6.883 9073.277 7169.017 1 1 Potensial Potensial 

3 Kuripan 73.84 78.69 73.84 64.57 73.840 71.633 506.869 396.808 2 2 Sporadis Sporadis 

4 Bantaran 17.05 16.86 17.05 18.09 17.050 17.473 6289.085 5487.885 1 1 Sporadis Sporadis 

5 Leces 23.18 21.61 23.18 22.44 23.180 22.027 5354.398 4833.886 1 1 Sporadis Sporadis 

6 Tegal Siwalan 193.85 129.09 193.85 79.43 193.850 104.262 9505.519 161.524 4 4 Potensial Seporadis 

7 Banyu Anyar 244.45 255.44 244.45 268.66 244.450 262.050 21932.499 29069.167 4 4 Potensial Sporadis 

8 Tiris 729.00 598.50 729.00 605.25 729.000 601.875 400241.278 260428.747 4 4 Potensial Potensial 

9 Krucil 111.36 119.48 111.36 135.72 111.360 127.600 225.188 1299.401 3 3 Potensial Sporadis 

10 Gading 473.33 454.74 473.33 497.64 473.330 476.190 142111.093 147945.775 4 4 Potensial Sporadis 

11 Pakuniran 50.56 51.24 50.56 56.24 50.560 53.739 2097.068 1429.884 1 1 Sporadis Sporadis 

12 Kota Anyar 66.44 51.51 66.44 48.64 66.440 50.075 894.832 1720.425 2 1 Sporadis Sporadis 

13 Paiton 67.88 69.15 67.88 77.17 67.880 73.159 810.754 338.341 2 2 Endemis Endemis 

14 Besuk 55.03 54.35 55.03 62.38 55.030 58.367 1707.652 1101.311 1 1 Sporadis Sporadis 

15 Kraksaan 30.80 30.27 30.80 32.02 30.800 31.143 4297.294 3649.344 1 1 Endemis Endemis 

16 Krejengan 3.02 48.33 3.02 92.42 3.020 70.372 8711.189 448.635 1 2 Sporadis Sporadis 

17 Pajarakan 23.34 26.37 23.34 27.91 23.340 27.142 5331.008 4148.758 1 1 Endemis Endemis 

18 Maron 46.47 45.03 46.47 45.24 46.470 45.136 2488.389 2154.519 1 1 Sporadis Sporadis 

19 Gending 8.66 9.17 8.66 9.31 8.660 9.240 7690.194 6775.397 1 1 Sporadis Sporadis 

20 Dringu 2.88 2.79 2.88 2.96 2.880 2.871 8737.342 7864.409 1 1 Sporadis Sporadis 

21 Wonomerto 40.14 40.57 40.14 44.54 40.140 42.555 3159.986 2400.833 1 1 Sporadis Sporadis 

22 Lumbang 34.90 32.77 34.90 34.56 34.900 33.665 3776.563 3350.997 1 1 Potensial Potensial 

23 Tongas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 9284.045 8381.915 0 0 Endemis Endemis 

24 Sumber Asih 4.44 2.40 4.44 0.85 4.440 1.626 8448.137 8086.829 1 1 Endemis Endemis 

Sumber data : UPPT Kabupaten Probolinggo 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan analisa pola sebaran hama Kwangwung (Oryctes rhimoceros) dan di 
petakan sesuai kategori tingkat kerusakan tanaman kelapa dapatlah diketahui bahwa di 
Kabupaten Probolinggo di 24 Kecamatan tidak ada satupun kecamatan yang tergolong 



aman artinya kecamatankategori aman merupakan daerah yang tidak pernah terjadi 
serangan OPT tertentu. 

Daerah potensial merupakan daerah dimana pernah terjadi serangan OPT dan 
populasi dan rata-rata luas serangan dari OPT tersebut jauh dibawa rata-rata. Daerah 
tersebut berpotensi terjadi ledakan OPT apabila tidak dilakukan tindakan pencegahan. 
Daerah kategori potensial tersebut masih dapat dilakukan pengembangan kelapa antara 
lain di kecamatan Tiris, Lumbang, Sumber, Sukapura, sebagian wilayah kecamatan krucil, 
gading, tegalsiwalan dan banyuaanyar. 

Daerah dengan kategori serangan OPT sporadis merupakan daerah yang  nilai luas 
serangannya berada di sekitar nilai rata-rata luas serangan total.  Serangan OPT dapat 
terjadi beberapa kali pada daerah-derah tertentu. Daerah sporadis ini berpotensi menjadi 
daerah endemis apabila tidak dilakukan pengelolaan OPT pada daerah yang terserang dan 
tindakan kuratif pada daerah disekitarnya. Daerah yang tergolong sporadis di kabupaten 
probolinggo yaitu kecamatan kuripan, bantaran, leces, pakuniran, kotaanyar, besuk, 
krejengan, maron, gending, wonomerto dan sebagian wilayah kecamatan tegalsiwalan, 
banyuanyar, krucil, gading dimaksudkan tidak seluruh wilayah kecamatan tersebut 
kategari sporadis. Sehingga masih memungkinkan untuk pengembangan. 

Kategori serangan OPT endemis mempunyai nilai luas serangan jauh diatas rata-
rata. Daerah tersebut sering kali atau terus menerus terjadi ledakan / eksplosif OPT 
tertentu. Daerah endemis kelapa sebagian besar didaerah pesisir laut mulai kecamatan 
tongas, dringu, gending, pajarakan, kraksaan dan paiton daerah tersebut tidak mungkin 
dikembangkan kelapa. Hanya beberapa jenis kelapa yang dapat tumbuh  aman didaerah 
tersebut yaitu jenis kelapa gading (kuning) karena hama kwangwung kurang suka pada 
kelapa jenis ini, bukan berarti tidak mau.  

Mengenali daerah dan lingkungan tempat hidup, tempat tumbuh dan berkembangnya 
tanaman  hal yang utama mutlak dilakukan untuk melakukan pengembangan tanaman 
kelapa, agar upaya kita tidak sia sia dan merugi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


