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Semut Rangrang 

Di dunia dikenal dua jenis rangrang Jenis pertama adalah 
tersebar luas dari Pakistan sampai 
yang menghuni kawasan tropis di 

Serangga ini bersifat teritorial (menjaga tempat hidupnya) dan bertemperamen "galak". 
Rangrang tidak segan-segan menyerang apa pun yang mendekati kawasan aktivitasnya. 
Karena perilaku ini, banyak pemilik pohon buah di 
menjaga buah yang mulai ranum. Selain sebagai penjaga, rangrang dimanfaatkan manusia 
sebagai sumber pakan burung berkicau
disukai oleh burung pemakan serangga. Kroto merupakan komoditas perdagangan sekunder 
sebagai tambahan penghasilan petani. 

Semut Rangrang Si Predator Alami Hama Perkebunan

Selalu ada cara yang lebih bai
lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan semut rangrang. Semut rangrang 
bukanlah sembarang semut, mereka memiliki keunikan dan berbeda dari jenis semut lainnya.

Semut rangrang memiliki ban
sebagai pengendali hama tanaman. Semut rangrang yang merupakan predator dan bersifat 
agresif ini sering digunakan sebagai biokontrol agen pengendali hama pada perkebunan tropis 
untuk meningkatkan produksi tanaman.

Di Lampung, semut rangrang dimanfaatkan sebagai pengendali hama tanaman pada 
perkebunan kopi. Mereka biasanya membuat koloni dan bersarang pada daun kopi. Tanaman 
kopi yang ditempati sarang semut rangrang ini lebih baik keadaannya dari pada 
tidak ditempati semut rangrang.

Di Kalimantan Barat petani sayur maupun petani kakao untuk mengendalikan penghisap 
polong  kacang panjang dan penghisap buah kakao ( 
rangrang dengan cara meletakkan sarang yang ad
panjang dan tanaman kakao agar 
makanan sebagai pancingan yaitu ikan asin
tersebut dengan cadabgan makanan ikan asi

SEMUT RANGRSANG MUSUH ALAMI YANG 
GENDALIKAN HAMA DAN PENYAKIT

 Oleh : Rudy Trisnadi K. SP. 

(Semut) Rangrang atau kerangga (Oecophylla
semut berukuran agak besar yang dikenal memiliki 
kemampuan tinggi dalam membentuk 
sarangnya. Rangrang sebagaimana banyak semut lain adalah 
serangga sosial dan membentuk koloni
dapat sangat tinggi populasinya. 

Di dunia dikenal dua jenis rangrang Jenis pertama adalah rangrang asia (O. smaragdina
sampai Australia bagian utara dan rangrang afrika

yang menghuni kawasan tropis di Afrika.  

Serangga ini bersifat teritorial (menjaga tempat hidupnya) dan bertemperamen "galak". 
segan menyerang apa pun yang mendekati kawasan aktivitasnya. 

Karena perilaku ini, banyak pemilik pohon buah di Asia Tenggara memanfaatkannya untuk 
yang mulai ranum. Selain sebagai penjaga, rangrang dimanfaatkan manusia 

burung berkicau peliharaan. Larvanya dikenal sebagai 
disukai oleh burung pemakan serangga. Kroto merupakan komoditas perdagangan sekunder 

ghasilan petani.  

Semut Rangrang Si Predator Alami Hama Perkebunan 

Selalu ada cara yang lebih baik untuk mengendalikan hama secara efektif dan ramah 
lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan semut rangrang. Semut rangrang 
bukanlah sembarang semut, mereka memiliki keunikan dan berbeda dari jenis semut lainnya.

Semut rangrang memiliki banyak manfaat untuk bidang pertanian, salah satunya adalah 
sebagai pengendali hama tanaman. Semut rangrang yang merupakan predator dan bersifat 
agresif ini sering digunakan sebagai biokontrol agen pengendali hama pada perkebunan tropis 

duksi tanaman. 

Di Lampung, semut rangrang dimanfaatkan sebagai pengendali hama tanaman pada 
perkebunan kopi. Mereka biasanya membuat koloni dan bersarang pada daun kopi. Tanaman 
kopi yang ditempati sarang semut rangrang ini lebih baik keadaannya dari pada 
tidak ditempati semut rangrang. 

Di Kalimantan Barat petani sayur maupun petani kakao untuk mengendalikan penghisap 
polong  kacang panjang dan penghisap buah kakao ( Helopeltes sp ) memanfaat semut 

dengan cara meletakkan sarang yang ada semut rarangnya pada tanaman kacang 
panjang dan tanaman kakao agar semut rangrang mau bertahan ditempat baru tersebut di beri 
makanan sebagai pancingan yaitu ikan asin. Semut rangrang akan tetap bertahan ditempat 
tersebut dengan cadabgan makanan ikan asin tersebut. 

YANG DAPAY 
HAMA DAN PENYAKIT 

Oecophylla) adalah 
berukuran agak besar yang dikenal memiliki 

kemampuan tinggi dalam membentuk anyaman untuk 
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O. smaragdina) yang 
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Serangga ini bersifat teritorial (menjaga tempat hidupnya) dan bertemperamen "galak". 
segan menyerang apa pun yang mendekati kawasan aktivitasnya. 

memanfaatkannya untuk 
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dikenal sebagai kroto dan 
disukai oleh burung pemakan serangga. Kroto merupakan komoditas perdagangan sekunder 
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bukanlah sembarang semut, mereka memiliki keunikan dan berbeda dari jenis semut lainnya. 
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sebagai pengendali hama tanaman. Semut rangrang yang merupakan predator dan bersifat 
agresif ini sering digunakan sebagai biokontrol agen pengendali hama pada perkebunan tropis 

Di Lampung, semut rangrang dimanfaatkan sebagai pengendali hama tanaman pada 
perkebunan kopi. Mereka biasanya membuat koloni dan bersarang pada daun kopi. Tanaman 
kopi yang ditempati sarang semut rangrang ini lebih baik keadaannya dari pada tanaman yang 
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Para pakar serangga dari negara Ghana juga telah menggunakan jenis semut rangrang Afrika 
(Oecophylla longinoda) untuk mengendalikan hama pada tanaman kakao. Kehadiran semut 
ini ternyata mampu mengurangi dua macam penyakit serius yang disebabkan oleh virus dan 
jamur, yaitu dengan jalan menyerang dan membunuh kutu daun yang menjadi penyebar 
penyakit tersebut. 

Semut rangrang yang paling baik digunakan adalah yang berasal dari genus Oecophylla spp. 
Oecophylla spp. merupakan jenis terbaik sebagai pengendali hama alami karena jenis ini 
dikenal sangat agresif sehingga mereka tidak membiarkan serangga lain memasuki wilayah 
apalagi sarang mereka. Oecophylla spp. akan mengganggu, menghalangi, bahkan memangsa 
serangga lain yang mendekat. 

Efek positifnya, buah yang dihasilkan akan jauh lebih segar dan penampilannya juga lebih 
menarik. Hal ini sebagai akibat dari kerja semut rangrang yang memakan berbagai jenis hama 
tanaman buah seperti kutu daun, ulat daun, kepik hijau, lalat buah, dan serangga pemakan 
buah lainnya.. Introduksi semut rangrang ini dapat dilakukan dengan cara memindahkan 
koloni atau sarang semut ke bagian tanaman yang terdapat banyak serangan hama. 

Menurut para petani dan pekebun, introduksi sarang semut rangrang ini bisa dikatakan 
memiliki keefektifan yang hampir sama dengan penggunaan insektisida, bahkan lebih 
menguntungkan petani karena biaya yang murah dan bisa meningkatkan panen hingga 71%. 

Tidak hanya sebagai pengendali hama tanaman, ternyata semut rangrang juga dapat 
digunakan sebagai indikator suhu lingkungan. Dengan sifatnya yang sangat peka terhadap 
perubahan udara, petani dapat menggunakan semut ini sebagai indikator keadaan udara di 
suatu lingkungan. 

Semut rangrang menyukai lingkungan dengan udara bersih. Jangankan asap pabrik atau asap 
kendaraan bermotor, asap yang berasal dari pembakaran sampah di kebun saja dapat 
membuat mereka menyingkir. Sehingga tidak heran apabila semut rangrang sulit untuk bisa 
tinggal di lingkungan dengan kualitas udara yang tidak sehat apalagi buruk. 

Penelitian tentang potensi semut rangrang sebagai predator atau musuh alami hama sudah 
dilakukan cukup lama. Huang dan Yang (1987) menuliskan bahwa semut rangrang sudah 
dikenal oleh bangsa China pada tahun 304 Masehi untuk mengendalikan hama kutu-kutuan 
pada tanaman jeruk 
. 
Perilaku agresif semut rangrang dalam mempertahankan daerah kekuasaannya barangkali 
menjadi salah satu pertimbangan bagi para petani untuk menggunakannya sebagai “penjaga” 
tanaman terhadap gangguan hama. Kajian Van Mele di Vietnam (Van Mele & Truyen, 2002) 
membuktikan bahwa penerapan teknologi pengelolaan semut rangrang (Oecophylla 
smaragdina) yang tepat di lapangan, mampu meningkatkan potensi mereka sebagai musuh 
alami hama. 
 
Way dan Khoo (1992) menyebutkan bahwa semut rangrang menjadi musuh alami pada 
sekitar 16 spesies hama yang menyerang spesies tanaman, yaitu kakao, kelapa, kelapa sawit, 
mangga, eukaliptus, dan jeruk. Bersama dengan kerabatnya, yaitu Oecophylla longinoda, 
semut rangrang Oecophylla smaragdina melindungi tanaman-tanaman tersebut dari serangan 
hama. 
 



Penelitian lain juga membuktikan bahwa semut rangrang menjadi musuh alami hama pada 
tanaman lada hitam dan mahoni. Misalnya,
semut rangrang mampu melindungi tanaman mangrove dari serangan kepiting Episesarma. 
versicolor.  
 

 

 

 

 

 

Rangrang  bertemperamen "galak". Rangrang tidak segan

mendekati kawasan aktivitasnya

 

 

 

 

 

Kerja semut rangrang yang memakan berbagai jenis 

ulat daun, kepik hijau, lalat buah, dan serangga pemakan buah lainnya

Referensi: 

Anonim 2019 Semut Rangrang Si Predator Alami Hama Perkebunan dari 

https://8villages.com/full/petani/article/id/5c9840aad324d09579ad67aa

akses tanggal 15 April 2020

Anonim 2008. Rangrang  dari 

April 2020 

Jatmika 2013. Semut Rangrang Sebagai Predator Almami Hama

http://semutkrototemanggung.blogspot.com/2013/01/semut

predator-alami.html

Penelitian lain juga membuktikan bahwa semut rangrang menjadi musuh alami hama pada 
tanaman lada hitam dan mahoni. Misalnya, Offenberg et al (2006) memperlihatkan bahwa 

melindungi tanaman mangrove dari serangan kepiting Episesarma. 

bertemperamen "galak". Rangrang tidak segan-segan menyerang apa pun yang 

mendekati kawasan aktivitasnya  

erja semut rangrang yang memakan berbagai jenis hama tanaman buah seperti kutu daun, 

ulat daun, kepik hijau, lalat buah, dan serangga pemakan buah lainnya 

Anonim 2019 Semut Rangrang Si Predator Alami Hama Perkebunan dari 

https://8villages.com/full/petani/article/id/5c9840aad324d09579ad67aa

15 April 2020 

dari  https://id.wikipedia.org/wiki/Rangrang di akses tanggal 

Jatmika 2013. Semut Rangrang Sebagai Predator Almami Hama dari 

semutkrototemanggung.blogspot.com/2013/01/semut-

alami.html diakses tanggal 17 April 2020 

Penelitian lain juga membuktikan bahwa semut rangrang menjadi musuh alami hama pada 
(2006) memperlihatkan bahwa 

melindungi tanaman mangrove dari serangan kepiting Episesarma. 

segan menyerang apa pun yang 

hama tanaman buah seperti kutu daun, 

Anonim 2019 Semut Rangrang Si Predator Alami Hama Perkebunan dari 

https://8villages.com/full/petani/article/id/5c9840aad324d09579ad67aa  di 

di akses tanggal 16 

-rangrang-sebagai-


