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Rayap adalah serangga sosial yang termasuk ke dalam Ordo Isoptera.
Di alam bebas rayap membantu mengubah batang-batang kayu mati dan bahan
bahan yang mengandung selulose menjadi humus yang sangat berguna bagi
tanaman. Dari segi itu rayap dapat kita sebut sebagai serangga berguna.
Apabila manusia mulai membangun di wilayah hidupnya rayap, maka mulai
waktu itulah mereka merupakan serangga pengganggu yang sangat merugikan
dan menjengkelkan karena mereka mulai merusak kayu-kayu bangunan.
Di antara ketiga jenis rayap (rayap kayu kering, rayap kayu basah,
rayap tanah) yang dikenal di muka bumi ini, rayap tanahlah yang menduduki tempat pertama dalam hal k~ganasannya disusul kemudian oleh rayap
kayu kering. Di sini dapat kami kemukakan beberapa angka guna memberikan sekedar gambaran mengenai bagaimana ganasnya serangga kecil yang di
disebut rayap tanah itu.
Di Amerika Serikat pada tahun 1961 kerugian akibat keganasan rayap ta'
nah ditaksir tidak kurang dari US $ 250 juta. Angka ini telah mening kat menjadi US $ 350 juta pa~ tahun 1967. Angka taksiran ini diperki
rakan terus meningkat s~t~ap tahun.
i
Di Australia kerugian akibat keganasan rayap telah diperkirakan sekitar
A$ 14 juta pada tahun 1967.
Di Indonesia hingga kini belum ada badan yang melakukan pencatatan dengan baik hingga angka-angka yang tepat belum dapat dikemukakan. Namun
demikian, berdasar suatu'survai yang pernah dilaksanakan oleh PT. Rento
kil Indonesia di Jakarta beberapa tahun yang lalu dapat dikemukakan hasil sebagai berikut :
I
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KERUSAKAN BANGUNAN AKIBAT SERANGAN RAYAP TANAH
(SUBTERANEAN TERMITE ) DI JAKARTA.

Jumlah bangun
an yang disur
vai.

Umur
Bangunan

Jumlah serta prosentese bangunan
yang mengalami kerusakan
Tidak
Rusak

Rusak
Sedang

Rusak
Berat

Total yg
Rusak.

sampai de
ngan 5 th

50

10
20 %

22
44 %

18
36 %

40
80 %

sampai de
ngan 10 th

so

5
10 %

20
40 %

25
50 %

45
90 %

lebih dari
10 tahun.

50

2
4 %

15
30 %

33
66 %

48
96 %

11,3 %

38,0 %

Rata-rata

k~seluruhan

SO,

7 %

88,7 %

Kerusakan pada bangunan disebut berat apabila pengosongan bangunan
terpaksa harus dilakukan guna dapat melaksanakan usaha perbaikan. Perbaikan umumnya meliputi penggantian kuda-kuda dan/atau kayu penyangga
plafon dan/atau kayu penyangga lainnya. Perlu sekali dicatat bahwa sekalipun kerusakan akibat serangan rayap tanah disebut ringan/sedang, te
tapi bila dibiarkan tentu bisa menjadi berat. Karenanya untuk keperluan data statistik tentang adanya serangan rayap tanah pada bangunan per
lu dicantumkan total bangunan yang mengalami kerusakan (jumlah dari yang
rusak sedang dan rusak berat) .
DaJam survai tersebut juga diperhatikan adanya serangan rayap kayu kering. Ternyata mereka tidak seganas rayap tanah dan kerusakan hanya di
jlmpai pada 15 % bangunan yang disurvai.
Contoh lain misalnya Hotel Indonesia di Jakarta, tahun 1982 mengadakan
usaha pengendalian rayap pasca pembangunan yang menelan biaya
sebesar
Rp 60 juta hanya untuk bangunan utama bertingkat 14. Biaya rehabilitasi rnencapai Rp 1,3 rnilyar (rneliputi biaya perbaikan total termasuk untuk perbaikan bagian-bagian yang rusak karena diserang rayap tanah) •

Pengendalian rayap tanah pada sebagian Bali Beach Hotel telah

menelan

biaya sebesar Rp 25 juta. PT Hotel Indonesia International memperkirakan masih dibutuhkan lagi biaya sekitar Rp 500 juta untuk pengendalian
rayap pasca pembangunan di Bali Beach Hotel, Ambarukmo Hotel, Hotel Indonesia, Hotel Wisata dan Samudra Beach Hotel.
Kompleks perurnahan TV RI di Kernandoran, Jakarta yang terdiri dari 100 -
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unit, sebagian besar telah. rusak. karena serangan rayap tanah pada waktu serah terima kepada pihak. TV RI. Pada tahun 1973 biaya pelaksanaan
pengendalian rayap pasca pembangunan mencapai Rp 6 juta.
Pemerintah DKI Jakarta pada tahun 1982 mengeluarkan biaya sebesar seki

tar Rp 300 juta untuk pekerjaan pengendalian rayap pasca pembangunan pada sebagian dari sekian banyak gedung pemerintah di wilayah DKI
karta.

Ja-

Bagaimanapun kita dapat mengendalikan keganasan rayap tanah ?
Ada beberapa cara yang terbagi dalam 2 golongan, yakni :
A. Cara-cara kimiawi.
1. Peracunan kayu (wood treatment)
2. Peracunan tanah (soil treatment)
3. Peracunan pondasi (foundation treatment)
B. Cara-cara non kimiawi.
1. Perubahan mekanik (mechanical alteration)
2. Sanitasi dan·praktek pembangunan yang baik.
Untuk memperoleh hasil yang memuaskan, dianjurkan untuk menggunakan gabungan dari beberapa cara tersebut diatas sesuai dengan keadaan masing-masing bangunan.
Peracunan

ka~

(wood treatment)

Segala usaha pemberian racun pada kayu dengan tujuan membuatnya
tahan terhadap serangan rayap atau memberantas rayap yang telah ada pa
da kayu tersebut. Ada beberapa cara pengawetan kayu antara lain : pre
ssure treatment, pencelupan panas dingin, perendaman dingin, pelaburan
atau penyemprotan kayu. Pengendalian rayap pada kayu bangunan dapat
dilakukan dengan menggunakan sejenis gel beracun atau memasukkan larut
an insektisida ke dalam lorong-lorong yang dibangun oleh rayap.
Peracunan tanah (soil treatment)
Pemberian racun (insektisida) pada tanah di bawah bangunan dan di
sekeliling bangunan yang langsung berhubungan dengan bangunan tersebut
guna mencegah tersedianya kayu bangunan sebagai sumber makanan dan kelembaban secara bersama-sama. Atau bisa juga untuk tujuan mengendalikan rayap tanah yang telah menyerang bangunan.
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Peracunan Pondasi (foundati on treatment )
Pemberian racun (insektis ida) pada pondasi bangunan untuk mencegah
tersedian ya kayu bangunan serta kelembaban secara bersama-s ama. Dalam
praktekny a usaha ini meliputi pemberian racun kerongga- rongga pada pon
dasi dan juga permukaan pondasi.
Perubahan mekanik (.mechanical alteratio n)
Meliputi usaha-usa ha untuk merubah keadaan lingkunga n agar menjadi kurang disukai oleh rayap tanah seperti perbaikan drainase dan pembuangan air, ventilasi dan lain-lain . Usaha yang lain merupakan pence
gahan secara mekanik terhadap tersedian ya kelembaban serta bahan makan
an secara bersama-sama seperti penggunaan logam pengaman, penggunaan monolithi c slab construct ion pada lantai dasar bangunan dan lain-lain .
Sanitasi dan praktek pembangunan yang baik.
Meliputi usaha-usa ha untuk menjaga kebersiha n tanah dibawah
dan
di sekitar bangunan dari sisa-sisa batang kayu atau potongan kayu yang
bisa merupakan sumber makanan bagi rayap tanah, guna mencegah serangan
rayap tanah harus diusahaka n agar tidak ada hubungan langsung
antara
tanah dengan kayu bangunan.
Pada kesempatan ini akan kami bahas soal pengenda lian rayap tanah
dengan cara peracunan tanah (soil treatmen t). Tujuan utama dari perla
kuan ini adalah membentuk rintangan kimiawi (chemical barrier) di anta
ra tanah dan bangunan guna mencegah tersedian ya makanan (kayu bangunan)
dan kelembaban secara bersama-sama. Rintangan kimiawi ini dapat bersi
fat rnernbunuh atau mengusir rayap tanah yang berusaha mencapai bangunan.

Rintangan
Kimiawi.
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Berdasarkan waktu pelaksanaan nya, peracunan tanah dapat dibagi 2,_
yakni :
1. Pengendalia n rayap pra-pembangunan (pre-constr uction termite control)
2. Pengendalia n rayap pasca-pembangunan (post-const ruction termite con
trol).

Apabila pelaksanaan nya baik, berarti dilakukan oleh petugas - petugas
yang profesional maka pengendalia n rayap pra-pembangunan adalah cara
yang terbaik dan termurah untuk mengamankan bangunan beserta segala isinya. Di samping itu bukanlah lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati yang pada umumnya membutuhkan usaha dan biaya yang lebih
besar.
Pengendalia n rayap pra-pembangunan dilakukan dengan cara menyemprotkan emulsi insektisida (emulsi dalam air) di sekitar pondasi bangunan, di bawah lantai bangunan serta disekitar saluran masuk dan keluarnya air dan aliran listrik.
Insektisida pada dasarnya adalah racun. Di dunia dikenal berbagai jenis insektisida yang jumlahnya mencapai beberapa ribu. Di antara sekian banyak itu hanya ada 4 buah yang tergolong dalam grup klor hidrokarbon yang berdasar pengujian selama bertahun-ta hun terbukti efektif
dan dapat dianjurkan untuk dipergunaka n dalam usaha pengendalia n rayap
tanah. Insektisida -insektisid a itu ialah :
Aldrin
Dieldrin
Heptachlor
Chlordane

konsentrasi penggunaan 0,5 % (bahan aktif) .
II
II
0,5 % (bahan aktif) .
II
II
0,5 % (bahan aktif).
II
II
1,0 % (bahan teknis).

Di Indonesia yang terdaftar pada Komisi Pestisida hanya 2 buah yakni
Dieldrin dan Chlordane.
Insektisida dari grup klor hidrokarbon merupakan insektisida
terbaik
untuk usaha mengendalikan rayap tanah karena sifatnya yang tahan lama,

(persistent) di alam. Akan tetapi karena sifat tahan lama di alam ini
kurang disukai dan bisa menimbulkan pencemaran lingkungan apabila kurang hati-hati, maka keduanya dimasukkan kedalam golongan insektisida
terbatas pakai. Hal ini berarti bahwa insektisida hanya boleh diperdagangkan dan digunakan oleh badan-badan yang telah mendapat izin resmi dari Komisi Pestisida, Departemen Pertanian Republik Indonesia yang
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anggotanya terdiri dari wakil-w akil berbaga i Departemen dan Lembaga penelitian . Sehubungan dengan penggunaan insektis ida untuk peracuna n tanah, Komisi Pestisid a telah menentukan bahwa hanya perusaha an pemberantas hama (pest control operator ) yang telah memilik i izin operasi sebagai pemberantas rayap (termite control) yang boleh melakukan usaha peracunan tanah (soil treatme nt).
Seperti telah disebutk an terdahul u bahwa insektis ida adalah racun,
maka penyebarannya ke tanah harus dilakuka n dengan hati-ha ti dan tidak
boleh sampai menimbulkan pencemaran lingkung an. Hal inilah yang merupa
kan faktor pembatas bagi penggunaan sistem peracuna n tanah. Harus diperhatik an mengenai sumber air minum bagi setiap rumah. Apabila air mi
num diperole h dari PAM atau suatu sumber yang merupakan pusat bagi suatu kompleks, maka kita tidak perlu kuatir mengenai soal pencemaran air
minum oleh insektis ida.
Tetapi apabila air minum diperole h dari sumur yang digali di halaman ru
mah itu sendiri, perlu diperha tikan soal jarak sumur dari tanah yang di
perlakukan dengan insektis ida. , Oleh HUD (Housing and Urban Development)
disarank an agar jarak antara tanah yang diracun dan sumur paling sedikit 15 meter. Anjuran ini nampaknya kurang mempunyai dasar yang kuat hingga masih perlu dipertan yakan. Berdasa r hasil-h asil peneliti an para
ahli di Amerika Serikat , ternyata insektis ida yang dipergun akan
untuk
peracunan tanah di alam terbuka hanya bergerak beberapa inci saja setelah 18-22 tahun. Jadi ketentua n HUD tersebu t perlu ditinjau kembali dan
disesuai kan dengan keadaan setempa t.
Dalam praktekn ya insektis ida ditempa tkan di bawah lantai rumah sehingga tidak ada hubungan langsung antara tanah beracun dengan penghuni
rumah itu. Dengan demikian tidak perlu dikuatir kan akan terjadi bahaya
keracunan terhadap penghuni rumah yang mengalami peracuna n tanah.
Hingga kini belum ada laporan tentang penghuni keracuna n karena rumah nya mengalami peracuna n tanah sekalipu n di Amerika Serikat dimana pera
cunan tanah telah diperken alkan sejak awal tahun so~an.
Penggunaan jenis insektis ida yang tepat belum merupakan jaminan akan berhasil nya usaha pengend alian rayap tanah. Faktor lain yang menen
tukan ialah penempatan emulsi insektis ida dengan konsent rasi dan dosis
yang tepat di tempat-t empat yang tepat sehingga rintanga n kimiawi (chemical barrier) dapat terbentu k dengan sempurna.
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Mengenai konsentrasi insektisida telah disebut di bagian terdahulu, tetapi baik bila dijabarkan kedalam konsentrasi bahan formulasi yang
butuhkan.
Dieldrin 20 ec

konsentrasi 0,5% bahan aktif,

Chlordane 8 ec

liter air.
konsentrasi 1,0 % bahan teknis, setara dengan 10,5
chlordane 8 ec per liter air.

di-

setara dengan 20 ec per
ec.

Mengenai dosis emulsi insektisida yang dianjurkan ialah :
Untuk tanah dibawah lantai sebanyak 5 liter emulsi insektisida per
permukaan lantai.

M2

Untuk tanah di sekitar pondasi sebanyak 5 liter emulsi insektisida per
M panjang pondasi sedalam 30 - 40 Cm.
Perlu diperhatikan bahwa pondasi mempunyai 2 sisi, maka dalam pelaksanaannya dosis tersebut harus dikalikan 2 untuk dapat menghitung kebutuhan emulsi secara keseluruhan.

Dapur
r. tidur
r. makan
Rintangan kimiawi

r. tidur

r. tamu

Denah rumah murah KPR-BTN type 54

teras
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Apabila

kita rnelihat denah rurnah rnurah KPR-BTN tersebut dan
menghitung kebutuhan insektisida , rnaka kita peroleh angka-angka
gai berikut :
Luas permukaan tertutup lantai ••.•••••••• •••.••
Panjang tembok I pondasi .••.••••••• •••.•••••.•
Luas bangunan untuk kal ku lasi bia:ya pembangunan

ingin
seba-

55,5 M2
55,0 M2
54,0 M2

Keb11llhan emu lsi insektisida untuk seluruh bangu·nan :
(55,5 M2

X

5 l/M2)

Kebutuhan Dieldrin 20 ec

+

(55,0 M X 2

= 827,5

1 x

X

5 l/M2)
25 cc/1

= 827,5 liter.

=

20,7 liter.

Perkiraan harga Dieldrin 20 ec seluruhnya 20,7 1 x Rp 10.000,-/1
Rp 207.000,- atau setara dengan Rp 3.730 1 1M2 luas lantai.

=

Perbandingan harga insektisida terhadap nilai bangunan.
Harga Insekti
sida.
(Rp)

Biaya pembangunan per M2
(Rp)

207.000,-

70.000,-

207.000,-

100.000,-

Nilai bangunan
keseluruhan .
(Rp)

% Harga Insektisi
da thd nilai bang.
(%)

3.780.000,-

5,48

5.400.000

3,83

Keuntungan yang terpenting dari penggunaan bahan kimia untuk peracunan tanah ialah diperolehny a pengendalia n rayap tanah secara efektif untuk jangka waktu yang lama. Berbicara soal lama, dari hasil per
cobaan di lapang (alam terbuka) ternyata insektisida pengendali rayap
(klor hidrokarbon) masih tetap memberikan perlindunga n yang efektif
( 100% ) selama 22 tahun. Dalam prakteknya insektisida tersebut ditem
patkan dibawah bangunan yang bebas dari pengaruh sinar matahari, hujan
dan lain-lain, maka diharapkan insektisida dapat memberikan perlindung
an yang sama bahkan mungkin lebih baik daripada di lapang.
Mengingat

keampuhannya, maka satu perlakuan yang efektif tentunya merupakan garansi dan penghematan besar dibandingka n bila perlakuan tersebut harus
diulangi secara periodik. Maka tambahan investasi sedikit (lihat tabel diatas) tidaklah mahal mengingat perlindunga n jangka panjang yang
dapat diberikanny a.
Setiap sistim mempunyai keterbatasan nya masing-masi ng. Disini da-
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pat kami sebutkan beberapa diantaranya
Monolithic slab ·construction.
Seperti pada umumnya suatu pekerjaan pembetonan, retakan-retakan
halus/rambut sering terjadi. Karena rayap tanah dapat memasuki bangun
an melalui celah-celah selebar 0,4 mm, maka penggunaan sistim ini menjadi tidak terlalu efektif seperti yang diharapkan. Jalan masuk lain
ialah melalui celah-celah antara lantai beton dengan saluran air atau
saluran listrik atau dengan saluran pembuangan.
Penggunaan kayu-kayu yang telah diawetkan.
Apabila pelaksanaan pengawetan baik, rayap tanah tidak akan dapat
merusaknya karena semua bahan pengawet kayu merupakan racun bagi rayap.
Penggunaan kayu yang diawetkan akan efektif apabila digunakan pada seluruh bangunan. Sekalipun semua kayu bangunan telah diawetkan
tidak
berarti bahwa bangunan serta isinya menjadi aman dari serangan rayap
tanah karena mereka bisa saja membangun jalan mereka diatasnya untuk
mencapai bagian kayu yang tidak diawetkan atau buku-buku atau mebel
atau akustik dan lain-lain.
Penggunaan kayu-kayu tahan rayap.
Sistim ini adalah terbaik akan tetapi pada waktu ini kayu-kayu ta
han rayap sulit diperoleh serta mahal harganya. Kemungkinan penyerang
an oleh rayap tanah pada kayu-kayu yang tidak tahan rayap selalu ada
seperti halnya pada penggunaan kayu-kayu yang diawetkan.
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