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R A Y A P
Memiliki rumah sendiri merupakan kebanggaan dan cita-cita setiap keluarga. Sebuah keluarga harus menghemat pengeluarannya selama berrumah

tahun-tahun agar dapat menabung uang yang cukup untuk manbangun
idamannya.

Pengeluaran untuk manbangun sebuah rumah tentu merupakan pe

ngeluaran yang sangat besar, oleh karena itu rum b yang
dibangun harus dijaga benar-benar.

selesai

telah

Umumnya bahaya kebakaran sebagai an

caman utama bagi keselamatan rumah sehingga banyak orang yang mengasu ransikan rumahnya terhadap bahaya kebakaran. Suatu kenyataan yang sering terjadi bahwa bukan api yang sering mendatangkan kesusahan bagi pe
milik rumah tetapi kerusakan yang disebabkan oleh serangan rayap dianggap tidak terlalu penting dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar.
Rayap adalah serangga kecil, bertubuh lunak yang hidup
bermasyarakat sehingga disebut serangga sosial.
Suatu koloni dimulai dari sepasang laron.

berkoloni

Selama awal musim hujan

sesudah hujan di siang hari biasanya terlihat sekawanan serangga beterbangan sekeliling lampu-lampu pada petang hari. Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa serangga-serangga inilah yang kelak manbentuk koloni-koloni rayap yang merusak rumah.
Serangga yang beterbangan itu adalah pasangan reproduktif yang ter
diri dari jenis jantan dan betina sehingga mampu berkembang biak.
Sesudah penerbangan tersebut laron-laron itu jatuh ke tanah dan menggosok-nggosokkan sayapnya pada permukaan yang kasar sehingga sayapnya rontok dan terlepas.

Laron jantan dan betina akan berpasangan

dan

berjalan mencari tempat naungan di bawah pot-pot bunga, batu-batu, potongan-potongan kayu atau apa saja yang dapat melindungi mereka terhadap musuh-rnusuh alami.
Sang betina rnulai bertelur dan sang jantan menjaga telur-telur serta anak rayap atau nympha yang rnenetas dari telur itu. Sementara itu anak
fungsi
rayap akan menjadi banyak dan besar dan rnereka mengambil alih
ayahnya atau Sang Raja. Perut Sang Betina akan bertambah besar karena
kantong-kantong telur yang berkembang dan dapat menccapai ukuran
s·ebesar jari rnanusia.

yang

2

Dari telur-telur tersebut dihasilkan berbagai macam
yang dinamakan kasta.

jenis

bentuk dan

Ada anak rayap yang kepalanya besar dengan pro

yeksi seperti gunting pada ujung kepalanya.
kembang menjadi prajurit-prajurit.

ber-

Anak rayap tersebut

Sebagaimana terkesan dari namanya,

fungsi mereka ialah melindungi koloni terhadap musuh-musuh alami seper
ti semut. Bentuk lain yang berkembang ialah rayap pekerja. Rayap pekerja itu melakukan semua tugas pekerjaan koloni.

Mereka mengurus dan

merawat sang ratu serta memberinya makanan, memperluas sarang, mencari
makanan, mengumpulkan telur-telur yang dihasilkan oleh sang ratu rayap
dan menyimpannya dalam sebuah ruang khusus yang disediakan sebagai tern
pat mengurus/merawat anak-anak, menjaganya, memberi makanan para praju
rit dan menjaga kebersihan sarang.

Sebenarnya mereka merupakan paduan

dari arsitek, akhli teknik, perawat dan pelayan-pelayan biasa.

Rayap

prajurit serta rayap pekerja adalah mandul, sistim pembiakannya

tidak

Kemudian masih ada bentuk lain yang dikenal sebagai

ben-

tuk ratu tambahan, mereka ini ialah ratu-ratu cadangan.

Apabila

sang

ratu mati, mereka mengambil alih fungsi untuk bertelur.

Perut

berkembang.

mereka

tidak akan mencapai ukuran ratu-ratu aslinya, tetapi jumlah mereka yang
banyak itu akan cukup mengatasi kapasitas bertelur seperti ratu yang
asli.

Dalam koloni yang lebih tua, kelak muncul jenis reproduktif, je

nis yang keluar secara berkawan-kawan.

Mereka ini yang akan membentuk

koloni-koloni baru.
Tubuh dari rayap pekerja dan prajurit adalah lunak dan peka

terhadap

kelembaban sehingga mereka tak dapat muncul di udara terbuka dan merayap seperti semut.

Mereka membangun pipa-pipa dari tanah yang merupa-

kan jalan untuk mencari makan.

Kelembaban yang ada dalam pipa-pipa ini

diatur agar sesuai dengan kebutuhan rayap itu.

Maka dapat dikatakan -

bahwa rayap adalah penemu dari sistim "Airconditioning".
Makanan utama rayap ialah cellulose, komponen pokok dari kayu. Maka ob
yek apapun yang berasal dari tumbuh-tumbuhan menjadi makanan rayap.
Kertas,, karton, papan, kayu batangan, kapas, pakaian semuanya
kan makanan bagi rayap.
an dari makanan rayap.

merupa~

Maka bahan bangunan dalam rumah adalah sebagi
Terdapat kira-kira 120 macam I barang yang

di

kenai sebagai makanan rayap.
Yang perlu menjadi perhatian kita terhadap rayap terutama ialah bahwa mereka merusak tanah dan bangunan, Maka dengan cara bagaimana
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rayap-rayap itu dapat memasuki rumah atau bangunan atau bahkan sebuah gedung besar yang dari beton dan mengakibatkan kerusakan pada
bangunan atau isinya ?

bangunan

Rayap-rayap itu menggunakan tiga ja1anan utama,

untuk dapat sampai ke da1am rumah :
1. Mereka menyerang kayu yang berhubungan 1angsung dengan tanah.
2. Mereka masuk me1a1ui retakan-retakan dan ce1ah-ce1ah p1esteran, pondasi, dan dinding tembok.
3. Mereka membangun pipa-pipa per1indungan di atas bahan-bahan yang tak

dapat ditembus agar mencapai apa yang berm nf&at bagi mereka.
Berikut ini contoh-contoh cara membangun yang mempermudah ditempati
ko1oni rayap
1. Perataan tanah-tanah yang 1uas untuk persiapan kap1ing atau pembangun
an perumahan.

Tanah yang ditimbun ke daerah rendah menutup

kayu-kayu ge1ondongan, semak-semak dan rumput.

tunggu1

Bahan-bahan yang ter

timbun tersebut akan menjadi sumber rayap dan tempat berkembang biak.
Apabi1a kayunya membusuk maka tanah akan turun sehingga menimbu1kan
retak-retak pada pondasi gedung dan dengan demikian membuat
pe1uang bagi masuknya rayap.

pe1uang

2. Pondasi-pondasi sering tidak dibuat bertu1ang sehingga sering ditemu

kan retak-retak da1am pondasi baru.
3. Bi1amana papan-papan atau kayu cetakan beton menjadi sukar untuk di-

ke1uarkan atau ditarik 1epas maka akan tetap terpancang da1am betonan.
4. Bi1amana para pemborong bangunan tergesa-gesa menye1esaikan
pembangunan sebuah rumah, mereka memasang kerangka pintu sebe1um 1antai betonnya siap sehingga jarang-jarang pintu 1angsung bersentuhan dengan tanah di bawah pintu.
5. Pembuatan 1antai dari kayu di atas penyangga yaitu : paku-paku penegaknya dipasang 1angsung di atas tanah yang diratakan dan kemudian adukan betonnya dituangkan diantara paku-paku itu untuk menahannya di tempatnya.

Sesudahnya 1antai kayunya dipasang diatas paku - paku

penahan tersebut.
6. Da1am arsitektur bangunan mutakhir, ada kecenderungan kamar-kamarnya
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dibuat lebih kecil dengan langit-langit yang lebih rendah sehingga
mengurangi pengisapan udara dan menyebarkan kelembaban, asap yang
berasal dari dapur. Kondensasi yang disebabkan oleh almari es dan
peralatan air conditioning dapat menimbulkan problema kondensasi
yang menyebabkan pembusukan kayu.
7. Tembok dari bata hias membuat rayap tertarik, batu-batu atau pecahan batu yang disusun mulai dari tingkat bawah sampai pada langit-la
ngit merupakan jalan yang baik bagi rayap untuk mencapai langit-langit.
8. Suatu praktek bangunan yang mendorong dihuni rayap yang kini populer adalah "Slab on ground foundation" (adukan beton diatas pondasi)
Terdapat tiga macam "Slab on ground foundation" dua diantaranya mem
beri peluang yang paling kecil bagi rayap untuk menyerang rumah tetapi sistim yang populer di Asia Tenggara adalah sistim "floating slab) yang paling peka terhadap pemasukan rayap. Jenis "floating
slab" itu dapat berkedudukan diatas ujung langkan pondasi datar atau
tidak berhubungan dengannya dan umumnya jenis ini tidak saling berhubungan. Dalam kedua kasus ini betonnya berhubungan langsung dengan tanah. Sistim ini merupakan sistim yang membahayakan karena rayap dapat masuk melalui sambungan untuk mencapai bahan-bahan dari
kayu diatasnya.
Sekali rayap masuk kedalam rumah maka dengan cepat akan menyebar,
lewat sambungan dan lantai. Jangan menganggap bahwa rumah yang terbuat dari beton atau batu bata akan aman dari serangan rayap. Serangga
ini sangat cerdik dalam mencapai dan mendekati kayu-kayu yang ada dida
lam rumah. Pondasi beton tidak dapat menahan rayap, retakan atau celah sekecil 0,4 mm cukup untuk rayap menyelinap melalui pondasi dan me
saluran
nyerang rumah. Merekapun dapat masuk melalui pipa-pipa dan
atau ruang kosong dalam plesteran sebaik melalui kayu yang bersetuhan
dengan tanah. Jika terpaksa hidup diatas permukaan tanah untuk mencari kayu maka dengan mudah mereka membangun pipa-pipa pengamanan untuk
menghindari terkena udara dan memelihara kelembaban. Setelah sampai
sering
didalam maka nafsu makan rayap tidak dapat dipuaskan, mereka
mengikuti kerangka kayu dari rumah sampai tingkat teratas dan lantaiakan
lantai sehingga menimbulkan mala petaka diatas. Akhirnya rumah
rusak seluruhnya. Serangan rayap akan berhenti apabila rumah-rumah ter
sebut diberi dengan bahan-bahan kimia seperti Chlordane.

PENGENDALIAN RAYAP BAWAH TANAH
(Subterranean termite)
Hampir setiap orang sedikit banyak mengenal kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh rayap.
melarikan diri darinya.

Rayap ada dimana-mana dan kita tak

Mereka

dapat

bekerja keras di tiap tempat terutama

didaerah-daerah yang lebih panas seperti di Asia Tenggara.

Mungkin me

reka saat ini sedang sibuk mengganyang rumah seseorang di Jakarta.
Di Amerika Serikat saja, kerusakan-kerusakan akibat rayap bernilai lebih dari US $ 300 juta tiap tahunnya.

Jika tiada statistik maka

kita

hanya dapat menaksir saja kerusakan di daerah tropis.
Ada dua cara untuk mencegah serangan rayap :
1. Soil pre-treatment atau pre-construction termite proofing atau soil
poisoning.
"US Federal Housing Authority" (Jawatan Perumahan Federal Amerika
Serikat) dengan bantuan dari "Building Research Advisory Board" (Badan
Penasehat Penelitian Bangunan) serta Departemen Pertanian Amerika Seri
kat telah menetapkan persyaratan tentang prosedur perlakuan yang semes
tinya dan perlengkapan yang tepat untuk memperoleh perlindungan yang seaman mungkin dengan biaya serendah-rendahnya, tindakan-tindakan

pe-

ngendalian rayap dipadukan dalam pembangunan gedung.
Persyaratan-persyaratan "Soil pre-treatment" telah disetujui oleh "FHA/
HUD (Housing and Urban Development = Pengembangan Perumahan dan Perkotaan) dan dinamakan "FHA/HUD Minimum Property Standards for One and Two
Family Dwellings and Multifamily Dwellings" (Ukuran standar minimum
"FHA/HUD bagi Tanah dan Bangunan untuk Penghunian oleh Satu atau Dua keluarga dan untuk Penghunian oleh keluarga Banyak), Bulletin Nomor
4900.1, yang diterbitkan pada tahun 1973.
Persyaratan itu menyatakan :
PENGAMANAN TERHADAP RAYAP. Selenggarakanlah pengamanan terhadap rayap didaerah-daerah yang dinyatakan membahayakan. Metoda-metoda pengamanan dibagi menjadi dua jenis, pembatas kimiawi dan

fi-

sik " (lih lamp. A.)
Pencegahan secara kimiawi dengan menggunakan bahan kimia seperti chlor
dane.
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Tujuan dari perlakuan secara kimiawi terhadap tanah ialah untuk membuat pembatas yang tidak dapat dilalui oleh rayap kalau rayap ingin merna
suki bangunan.
Ukuran-ukuran dan metoda pemakaiannya beraneka ragam
ngan jenis dan daerah yang akan diberi perlakuan.

sesuai

de-

Di Pilipina salah satu program penting pihak pemerintah ialah pembangunan unit-unit perumahan bagi golongan yang berpendapatan r~ndah secara besar-besaran. Di bawah Ministry Of Human Settlement yang dipimdari
pin oleh Ny. IMELDA MARCOS. Pada umumnya perumahan ini terdiri
dua atau tiga kamar yang lantainya dibuat dari adukan beton dan dindari batako serta komponen kayu. Semua unit perumahan dibiayai
memenuhi
oleh pemerintah dan diberikan kepada keluarga-keluarga yang
syarat sesuai dengan program pembayaran selama 25 tahun.

~ingnya

Untuk melindungi penanaman modal maka pemerintah melalui 11 National Housing Authority 11 (Badan Pengatur Perumahan Nasional) telah membentuk FHA/HUD pada tahun 1980. Persyaratannya telah ditinjau kembali
untuk menemui kondisi-kondisi di Asia.
Syarat-syarat peracunan tanah di sana dapat diterapkan pula di Indonesia (Lihat Lampiran B).
2. Pengendalian Rayap dalam gedung-gedung yang sudah berdiri.
Pengendalian cara ini sangat mahal biayanya. Tujuannya adalah me
ngendalikan koloni-koloni rayap yang sudah ada didalam gedung. Perlakuannya meliputi pembuatan lubang-lubang dengan bor melalui adukan/ubin
untuk menempatkan bahan kimianya. Dengan tujuan utama membentuk pemba
langtas bagi tanah yang telah diberi perlakuan sehingga tanah yang
sung menempel pada pondasi tidak dapat ditembus oleh rayap.
Keterangan yang terperinci tentang cara ini dibicarakan dalam lampiran A.
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L A MP I R A N

CHLORDAN E

DAN

A

HEPTACHLO R

untuk
PEMBERANT ASAN

RAYAP

(KETENTUAN HUD- HOUSING URBAN DEVELOPMENT)

PENTING

lstilah bahan kimia
bcrarti produk akhir dalam bentuk emu lsi cairan
(mis. I% Chlordane 0,5% Heptachlor)
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STANDARD HUD MINIMUM BAGI TEMPAT TINGGAL YANG DIHUNI SATU ATAU DUA KELUARGA DAN
KELUARGA BANY AK.
Ketentuan berikut merupakan kutipan dari Standard HUD minimum bagi penghunian satu atau dua keluarga
No. 4900.1 diterbitkan tahun 1973 dan direvisi bulan Juli 1974 dan Januari 1975, dan dari HUD minimum penghunian
keluarga banyak No. 4910.1 yang diterbitkan tahun 1973.
PENGAMANAN TERHADAP RAYAP

(MPS4900.1 ,606-2.1 Januari 1975)
(MPS 4910.1 ,606-2.1)

Lakukan pengamanan terhadap rayap di daerah.Jacrah yang tcrancam : Ada dua jenis metode yang digunakan tintuk mcnccgah serangan rayap yaitu cara kimia dan cara fisik. Kecuali kayu yang diproses, semua pencegahan yang dilakukan hanya efektif terhadap rayap bawah tanah. Untuk kayu basah, kayu kering dan jenis Formosa yang mendapat
ancaman rayap, harus ada tindakan pencegahan tambahan dari kantor HUD.
• Karcna kondisi yang bcrbcda-bcda maka pctunjuk pcmakaian dapat dipcroleh dengan mcnghubungl kantor "llousin~ Urban Devcloplllcnt .. yang tcnlckat dcngan lokasi pcmakabn.

A. PENCEGAHAN KIMIAWI : Peracunan tanah (MPS4900.1.602-3.6)
(MPS 4910.1.602 -3.6)
Di dacrah yang telah mengalami kerusakan akibat seraqgan rayap a tau di daerah yang diduga akan terserang, kayu
dan bahan-bahan yang mudah diserang harus dilindungi dari rayap. Peracunan tanah adalah salah satu metode untuk
mencapai maksud terse but. Bilamana digunakan peracunan tanah, maka dosis pemakaian bahan kimia harus disesuaikan
dengan dosis rekomendasi dari Departemen Pertanian dengan publikasinya "Subterranean Termites, Home and Garden"
Bulletin No. 64. Tanah jangan diproses apabila terlampau basah atau sesudah hujan lebat untuk menghindari hilangnya
bahan racun dari tanah (leaching). Kecuali apabila tanah yang diproses akan segera ditutup harus dilakukan tindakan
pcngamanan supaya tidak terganggu.
Jangan memberikan bahan kimia apabila diperkirakan terjadi pengotoran sumber air atau tempat persediaan air.

B. KONSENTRASI : Peracunan tanah (MPS 4900.1,502-1, Januari 1975)
(MPS 4910.1 ,502-1)
Apabila met ode peracunan tanah untuk pencegahan rayap ditetapkan melalui syarat peraturan standard dan seijin
Federal, negara bagian dan lainnya, maka bahan kimia dan konsentrasinya yang terdapat dalam tabel 5-2.1 harus
Jitcrapkan sesuai dengan 602-3.
TABEL 5-2.1
Bahan kimia
Chlordane
Heptachlor
Chlordane dan Heptachlor

RACUN TANAH
Konsentrasi

1,0% dipakai dalam emulsi air
0,5% dipakai dalam emulsi air
0,5% Chlordane ditambah 0,25%
Heptachlor, 0,75% larutan dipakai dalam emulsi air.

C. LOKASI SUMBER AIR (MPS 4900.1,615--8.3, 1973)
1. Sistim penycdiaan air secara sendiri-sendiri di daerah yang dilakukan peracunan tanah tidak dapat dibenarkan,
apabila tanah pcnyangga antara permukaan tanah dan permukaan air tanah berupa pasir kasar, batu kerlkil a tau batu
porus, a tau tanah retak yang memungkinkan terjadi aliran air yang membawa bahan kirnia ke dalam daerah pckat; •

2. Tabcl 6-15 .4 harus digunakan untuk menentukan jarak minimum yang dapat dibenarkan an tara sumber-sumber air
dan sumber polusi yang berada di tempat yang sama atau berdekatan. Jarak ini mungkin dapat ditambah oleh
pcjabat kcschatan yang berwenang atau HUD.
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T ABEL 6--15.4

JARAK DARI SUMBER POLUSI
Jarak horisonta1 minimum (kaki)

Sumber po1usi
Batas tanah
Septic Tank
Daerah penyerapan
Lubang rembesan
Bidang penyerapan
Pipa buangan dengan sambungan
kcdap air
Pipa buangan kotoran lain
Tanah yang diracuni bahan kimia
Sumur kcring
Lain-lain

Kctcrangan:

(1)

t2)

10
50
100 (1)
100 (1)
100 (1)
10 (1)
50
100 (1)

so

- .(2)

Jarak horisontal antara sistim penyedotan dan sumber air atau tanah yang diracuni dansumbernya
dapat dikurangi sampai 50 kaki apabila permukaan tanahnya benar-benar dipisahkan dari permukaan air tanah oleh lapisan liat, bahan padat atau batu yang benar-benar kedap air. Sumber air harus dibangun sedemikian rupa sehingga dapat mcncegah masuknya air dari permukaan dan pencemaran.
Rekomcndasi dari pcjabat kesehatan setempat.

PEMAK AlAN
I. PF'lCEGA !IAN RAY AP SELAMA PEM BANGUNAN

Rckollll'JHLI'i hcrda~:nkan kutipan dari USDA Home and Garden Bulletin No. 64. Tujuan memproscs tanah dengan bahan kimia adalah untuk mcmbuat pembatas yang tidak dapat ditembus olch rayap untuk mencapai gcdung.
D•Jsis dan nwtoJ.:- pcmbcrian bcrvariasi tcrgantung dari macam bangunan dan daerah yang diproscs.
Gedun~

langsung atas tmah

Sq!cra SL'to:lah batu atau bahan lain sclcsai diisikan dan dipadatkan, proses tanahnya dengan bahan kunia sebelum
bcton ui~:or. Bahan kimia Japat disemprotkan dengan power sprayer atau alat semprot kebun lain. Tanahnya diproses
scbag;,i bcrikut :
a. Pa!..ailah 4 !!allon bahan kimia untuk setiap 10 ''kaki lari" atau 5 liter setiap 1 rn lari di daerah kritis di bawah adukan. scpl'rt i di scpanjang dalam sisi fondasi, sepanjang kedua sisi dinding pcnyekat, dan di sekeliling pip a air.
h. l'akailah l gallon bahan kimia per 10 "kaki persegi'' atau 4 liter per m 2 scbagai pemrosesan menyeluruh di bawah
adukan bctun dan portal-portal scrta teras-teras auukan beton di sampingnya yang tanah urugannya tcrdiri dari tanah
at<JU keri!..il tak dicuci.
c. l\1kaibh I!~ gallon bahan kimia tiap I 0 ''kaki pcrscgi" a tau 6 liter per m 2 di dacrah-dacrah yang urugannya dari
!..erikil tak dicuci atau bahan kasar lainnya yang bcrsifat menyerap scpcrti abu api.
d. Pa!..ailah -l gallon bahan kimia untuk tiap kcdalaman 1 kaki dari atas ke bawah setiap 10 "kaki lari" atau 5 liter
per I m Ltri. sctiap kcdabman 30 em scpan_iang pinggiran gedung setelah selesai. Hal ini dilakukan dengan menggali
rarit sclcbar 6 sa mpai X in chi ( l s-:!0 Clll) scpanjang bagian luur fondasi. Jika ujung dari kaki fondasi dalamnya 1ebih
dari I:! in..:hi (30 em) uari permukaan, buat lubang dengan linggis pada dasar parit seperti diuraikan dalam "Rumah
ting;.::d bawah tanah". Campur hahan kimianya dcngan tanah karcna akan dikcmbalikan kedalam parit.
Ruang kl·ci1 dan rumah di bawah tanah
Untuk memproses tanah sepanjang bagian luar dan dalam dinding fondasi dengan kaki pendukung yang dangkal,
met ode scperti pemroscsan bagian luar dari bangunan langsung atas tanah. Apabila kaki pcndukung lebih dari
l:! inc hi dalamnya di mana diperlukan banyak bahan kimia, buatlah lubang ± 1 kaki terpisah pada dasar parit dengan
menggunakan linggis, pipa, batangan logam a tau bor listrik. Pantek a tau bor lubang ini sampai ke bawah mcncapai kaki
pcndukung. lni akan memungkinkan distribusi bah:m kirnia yang lebih baik. Untuk tanah lempung yang keras padat,
mungkin dipcrlubn lubang lh:ng:m jarak h:bih dekat daripada tanah pasir ringan.

~unakan
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Tanah di bawah atau di sekeliling rumah yang sempit harus diproses sebagai berikut:
a. pakailah 4 gallon bahan kimia untuk tiap 10 "kaki lari" atau 5 liter setiap I m lari dari parit sepanjang hagian dalam
dari dinding fondasi, sepanjang kedua sisi penyekat bagian dalam dan sekcliling tembok air dan pipa air. Jangan
mcmproses secara menyeluruh dalam ruang sempit.
b. Pakailah 4 gallon bahan kimia untuk tiap 10 "kaki lari" a tau 5 liter setiap 1 m lari dari par it di setiap kedalaman satu
bki scp;mjang dinding fondasi Juar, termasuk bagian bawah jembatan masuk, portal, dan sebagainya.
c. P:tkailah 4 gallon hahan kimia untuk tiap 10 "kaki lari" atau 5 liter setiap I m lari sepanjang bagian dalam dan luar
dinJing fondasi portal.·
d. Pakailah I gallon untuk ti:1p 10 "kaki persegi'' atau 4litcr per m 2 permukaan tanah secara menyeluruh apabilajcmbat<~n bctun <~tau portal bcrada di atas urugan atau tanah.
Untuk mcmpruscs tanah di bawah dan di sekeliling rumah bawah tanah, pakailah bahan kimia dcngan cara yang
sepcrti yang Jirckomendasikan bagi bangunan rumah langsung alas tanah. Pcrlakuan alas rumah bawah tanah sarna
Jeng:m rumah alas tanah. Apabila terdapat ruang kosong dalam fondasi cor, harus diproscs dcngan scdikilnya 2 gallon
bahan kimia tiap I 0 "kaki lari" a tau 3 liter perm lari dari din ding dekat kaki pendukungnya.
l'cdornan praktck dari HUD MAP 4930.1, jilid 4 berisi pcdoman operasional tidak merupakan kcpastian, tctapi
harus diikuti kecuali kondisi setcmpat menunjukkan bahwa penggunaan metode lain lebih menguntungkan. Metodc lain
sclain dibcrikan di at as bagi perlakuan tanah di sekcliling fondasi dapat dipakai apabila dibenarkan oleh kant or lapangan
s:~ma

IIUD.
:\ktodcnya sebagai berikut (dikutip dari MAP 4930.1, 602-3) :
Bahan kimia d:~pat diberikan dengan eara "rodding", di mana sebatang injektor tanah diselipkan ke dalam tanah disckcliling fondasi pada jarak 12 inehi (30 em) satu dengan yang lain, dan tidak melehihi jarak 6 in chi (15 em) dari dinding. 13atang injektor harus mencmbus sampai jarak 6 inehi (15 em) dari ujung kaki pendukung. Bahan kunia dcngan tckanan di~cb:~rkanmclalui injcktor pada waktu ditancapkan ke dalam tanah.
Gerakan bahan kimia dalam tanah
Ada cfck polusi apabila insektisida digunakan di dckat sumber air, di atas tanah yang mengandung lapisan kcrikil
atau yang rnungkin rctak pada rnusim kcmarau. Untuk hal-hal tcrscbut, tanah tidak diharuskan untuk diproscs dcngan
hahan kimia. A tau dcngan mcngusahakan pcmbatas n.1ckanis scpcrti discbutkan dalam bulctin USDA No. 64.

11. PDIBERANT ASAN RAY AP DALAM GEDUNG YANG SUDAH BERDIRI
P~mbcrantasan

dengan bahan kimia

1\·makaian hahan kimia untuk mcnecgah rayap tanah mcnycrang gedung, dapat juga digunakan untuk meneliti
adanya populasi rayap dalam gedung. Bahan kimia yang dipakai, konsentrasinya, dosis, cara pcnyiapannya, dan tindak·
an pcngamanan apahila akan dipakai, sama seperti yang telah diperbineangkan dalam Bab I (peneegahan rayap sclama
pcmbangun:~n). Bcnnaeam variasi yang mungkin dapat diuraikan sccara terperinci tentang perlakuan dengan bahan kimia yang digunakan dalam berbagai keadaan. Meskipun dernikian dalam pernakaiannya perlu diingat bahwa tujuannya
ad:rlah mcmbat pcmbatas antara tanah yang diproses dengan fondasi sehingga rayap tidak dapat mclcwatinya.
13cberapa cara untuk mcmberantas rayap dengan bahan kimia di dalam gcdung yang sudah jadi adalah scbagai
bcrikut :

I. Rurnah Jangsung atas tanah.

.

l'cmbcrantJsJn rayap yang mcncmpati bangunan yang sudah jadi menimbulkan masalah-masalah yang pelik. Sangatlah sulit mcnempatkan bahan kimia di· bawah lantai scdcmikian rupa sehingga cfcktif. Salah satu eara adalah membuat lubang berdiameter kira-kira sctengah inehi menembus bcton mcndekati tempat rayap, a tau tcmpat yang mungkin dirnasuki rayap. Jarak masing-masing lubang kira-kira 6 inehi dari dinding dan kurang lebih bcrjarak 12 inchi
antarJ lubang satu dengan yang lain, agar tanah bagian bawah benar-benar tcrproscs.
llarus dij:~ga jangan sampai mengebor pipa air dan pipa listrik. Masukkan bahan kirnia ke dalam lubang dengan cara
scprJktis mungkin. Cara lain adalah dengan mengebor menembus fondasi bagian luar sampai kc dalam tanah di ba·
,,·ah bcton::u1 dan memasukkan bahan kimia melalui lubang tersebut. Metode ini sangat rumit dan memerlukan alat
khusus.

::!. Portal, teras dan jalan masuk dari beton yang ditinggikan.
Rayap scring tcrdapat di portal, teras dan panggung jalan masuk. Cara yang baik untuk membcrantas rayap di tenip:Jt ini adalah dcngan membuat terowongan di bawah bctonan yang berbatasan langsung dengan dinding fondasi
scpanjang sisi satu ke sisi yang lain, dan mcmasukkan bahan kimia kc dalam tcrowongan terscbut. Huat scbuah tutup
pada lubang untuk mcmungkinkan pemeriksaan scpanjang tahun dan melakukan pcmroscsan tambahan apabila dipcrlukan. Car:~ lain untuk mcmproscs tcmpat ini adalah dengan membuat lubang yang bcrjarak 12 inchi mencmbus
dinding foudasi dari ruang scm pit a tau ruang bawah tanah, a tau mclalui bctonan jalan masuk, dan masukkan bahan
kimia mcl:!lui lubang terscbut.
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3. Rurnah-Jumah sempit.
Bangunan Jengan ruang yang pcndek dan sempit biasanya llapat dipro~cs dcngan mudah dan cfcktif. Pada umumnya
pruscdur yang dipakai adalah sebagai berikut :
a. Buat parit selcbar 6 - 8 inchi (15-20 em) di dekat dan sekcliling pipa dan tembok dan di scpanjang dinding
fondasi scbclah dalam dan Juar. Untuk fondasi beton cor, paritnya cukup sedalam 3 - 4 inchi (7 ,5 - 10 em)
dalamnya. Jika fondasinya batu bata dan bataco harus sedalam 12 inchi (30 em). Apabila kaki penduktmg
dabmnya lcbih dari 12 inchi (30 em), buatlah lubang dengan linggis, pipa a tau batang besi yang berjarak 1 kaki (30 <.m) antara lubang yang satu dengan yang lain yang dalanmya dari dasar par it sampai kc kaki pend uk ung mclalui celah-celah fondasi. Sebaiknya parit ini jangan digali di atas kaki pendukung.
b. Tuangkan salah satu dari bahan kimia yang tersebut dalam daftar terdahulu ke dalam parit sebanyak 4 gallon
p..:r 10 ,. bki hri"di setiap kedalaman 1 kaki atau 5 liter setiap 1 m lari. Jika paritnya dalam, campurkan bahan ki:nia pada sctiap lapisan tanah, kira-kira setebal 6 inchi (15 em).

4. Rumah hawah tanah.

Un:uk m..:mproscs tanah di scpanjang dinding luar dari ruang bawah tanah, galilah parit sclcbar 6- 8 inchi (15--20
st:dalam I kaki (30 em) di dekat dinding tembok. Kemudian buatlah lubang dengan linggis, pipa atau batang
bcsi dengan jarak I kaki antara satu dengan yang lain mulai dari dasar parit sampai ke kaki pendukung. Tuangkan·
hah;.m kimia k.: dalam parit sebanyak 4 gallon setiap 10 "kaki lari" pada tiap kedalaman I kaki atau 5 liter setiap
I m lari pada tiap kcdalaman 30 em dari atas sampai kaki pendukung dan secara bergantian memproses setiap
(, in~.:hi (15 WI I tanah.
;;m)

5. Rumah dengan sumur
Jika di <.labm rumah sumumya terletak dekat atau di dalam dinding fondasi, bahan kimia tidak dapat diberikan karcna kcmungk.inan adanya polusi pcrscdiaan air minum.
Kctcran)!:tll : J:mgan mclakukan proses atas tanah apabila tanah tcrlampau basah atau sctelah hujan !chat, untuk
mcnghin<.lari meluapnya bahan racun dari tanah yang diproscs. Luapan bahan racun ke arah sumber
air harus dihindari. Kecuali daerah yang diproscs akan segera ditutup, tindakan pengamanan harus
dilakukan untuk mencegah kontak an tara man usia a tau binatang dengan tanah yang diproscs.
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PERLAKUAN TANAH UNTUK PEMBERANTASAN RAYAP
2A.l.

Ruang lingkup.

Bagian ini mencakup perlakuan tanah untuk pembe

rantasan rayap.

Pekerjaannya meliputi penggunaan bahan

ra~un

terhadap tanah dan bahan gumpalan lain yang akan ditimbun

-

atau

yang langsung berbatasan dengan gedung dan bangunan dan kebel di bawah tanah, sehingga dapat membentuk suatu pembatas yang me
matikan terhadap rayap bawah tanah.
2A.2.

Bahan-bahan.

Insektisida yang digunakan harus larut dalam

air

dan membentuk emulsi (emulsifiable concentrate) dan membentuk larutan yang merata yaitu :
Chlordane

1,0 sampai 2,0 % konsentrasi dalam emuldi air.
1,0 berarti satu gallon chlordane 75 EC dalam setiap 100 gallon air.
2,0 % berarti dua gallon chlordane 75 EC dalam seti
ap 100 gallon air.

2A.3.

Kemasan dan Label.

Bahan kimia yang dipakai harus diserahkan di

lokasi proyek dalam kemasan yang disegel dan memuat label seper
ti yang dikeluarkan oleh pabrik atau distributornya.
2A.4.

Pelaksanaan Perlakuan.

Perlakuan tanah bagi gedung-gedung yang

masih dalam taraf pembangunan disesuaikan dengan konstruksi gedungnya tanpa merugikan waktu atau menunda pelaksanaan pembangun
an.

Perlakuan dimulai dengan pemberian chlordane pada

lubang

galian pondasi, perlakuan terhadap tanah timbunan galian
lah lubang bagian terisi penuh

sete-

dan akhirnya pemberian perlaku-

an secara keseluruhan dari lantai setelah diisi dan dipadatkan,
sebelum adukan beton dituangkan diatasnya.
Jika terdapat kabel dibawah tanah, maka bahan kimia

diberikan

pada parit tempat kabel tersebut diletakkan dan sesudah kebel ditutup dengan tanah setebal 1 kaki ( 30 em ) .
2A.5.

Peralatan.

Gunakan sebuah power sprayer untuk menjamin

penye-

baran yang merata dan pemakaian dosis yang tepat.
2A.6.

Pcmakaian.

Pakailah 1 gallon ( 4 liter ) larutan setiap

meter

14

persegi tanah sebagai perlakuan menyeluruh terhadap tanah yang
akan menjadi lantai gedung, setelah diratakan dan dipadatkan se
belum adukan beton dituangkan atau sebelum ubin dipasang. Jika
pemberian bahan kimia dilakukan sesudah pengisian batu kerikil,
maka dosis ditingkatkan menjadi 1,5 gallon ( 5,75 liter) larut
an setiap meter persegi.
Dinding pondasi dan dinding ruang bawah tanah.
Pakailah bahan kimia dengan dosis 2 gallon (7,5 liter) setiap 5
kaki lari atau 5 liter larutan setiap m lari, untuk setiap keda
laman 30 em.

Sepertiga bagian dari dosis diberikan pada

dasar

lubang galian pondasi atau dekat ujung pondasi sebelum tanah ga
lian dikembalikan, sepertiga bagian pada saat setengah dari tanah galian dikembalikan dan sisanya bilamana lubang pondasi selesai ditimbun seluruhnya.
Kabel tanah

( apabila ada ) .

Pakailah bahan kimia dengan menyemprot dasar dan sisi-sisi

sa-

luran tempat kabel diletakkan sebelum ditimbun dan sesudah kabel ditimbun dengan tanah setebal 1 kaki ( 30 em), scbelum dipadatkan. Dosis yang dipakai 2 gallon (7,5 liter) larutan seti
ap M2.

Pemakaian harus diulangi untuk setiap kaki tanah timbun

an atau sampai 0,3 kaki diatas kabel.
2A.7.

Tindakan pengamanan.
Kontraktor setiap saat harus mengamati dan melakukan semua tindakan pengamanan dalam penanganan, pengangkutan dan
pemakaian
pestisida sesuai dengan anjuran pabrik yang tertera dalam label
dan di rekomendasikan disini.
Semua petugas yang melaksanakan pekerjaan tersebut

di wajibkan

memakai alat pernapasan, sarung tangan dan baju pengaman setiap
waktu.
2A.8.

Sertifikat.

Setelah perlakuan terhadap tanah selesai dikerjakan

kontraktor harus memberikan sertifikat sebagai syarat penerimaan yang menyatakan :
1. Bahan kimia yang digunakan, konsentrasi larutan, (menurut sya
rat minimum), merk dan nama bahan kimia serta pabrik
nya.

pe~buat
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2. Dosis dan metode pemakaian, yang lengkap sesuai dcngan standar yang ditentukan.
2A.9.

Garansi I Jaminan.

Setelah perlakuan terhadap tanah selesai di

harus
kerjakan dan juga sebagai syarat penerimaan, kontraktor
memberikan pernyataan jaminan yang menyatakan bahwa penggunaan
bahan kimia sudah menurut dosis dan metode yang disyaratkan dan
menjamin keefektifan perlakuan tanah terhadap gangguan serangan
rayap bawah tanah untuk waktu sekurang-kurangnya 5 tahun mulai
dari tanggal penyerahan proyek.
Apabila ternyata terdapat serangan rayap selama jaminan masih berlaku harus dilaksanakan perlakuan ulang tanpa dipungut biaya
lagi.
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Perlakuan anti rayap terhadap

Prl'.AYJ,r;.:;
ban{~1..man

denran tipe J'ondasi dalam tanah

(slab on ground type) yanc dikerjakan pada
1. Perlakuan pertama

sa~t

eedung sedanv.

~ihan~xn.

: Pada lubang pondasi.

Semprot si:Ji-nj si dan d.a:-:;ar dari lub3nG
ealian sebelUM Leton pondasi di tuan~:kan.

Do~de pemakaian 1 gallon p~L' m2 pcrmukaan
atRu 4 liter larutan per m..:. pcrmukaan.

2. Perlakuan kedua

Semprot setentT,ah darj tanah timbunan ba~ian bawah
nengan dosjs 2 ffilllOn :Jetiap 5 kakl. lar:i/tiap kedal9man 1 ka)i atau 5 liter la~t&n sctiap m l~ri/
tiap kedalaman 30 cw.
dindi.ng

setengah dari tanah timbunan (5 lit0r l:lrutan/
m lari/tiap kednlaman 30 em).
beton penye.ngga.

}. Perlalman ketiga

.·..·... :i
0 ....

~•. ~ ·.
~:·

Semprot setencnh dari t;::nah t.'imbunan 'bagi;:m at.m:
dengan dosis yam; ~.::ma •

+---------- - - - - rli_nding

:.

beton penyangga.
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4.

Perlakuan keempat

SC?mprot secara :ne;nyeluruh semua lantai sebelu;n
adukan beton/ubin dipAsar.g.

Scntprot Aeluruh 1~ntai ricnl_;nn o·.J3i!;
1 gallon setiap :n perm~~.lan atau
4 lite!' larutom seti::ip m· pprmul~aan.

Gamb.1 r

~..
.. !··~

penampanl_~

rnelintang secara wnum

~)c~u·dah

snmu'\ rcrlaku1n dilaksanakan.

'•

adukan beton

I'"·

~~~·

1

dindin;j

ubin atau lantai baton

adukan teton
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I ND0 NE S I A
Di Indonesia, pencegahan serangan oleh rayap dan perlakuan

seca-

ra kimiawi terhadap rumah-rumah dan gedung-gedung yang dihuni itu meru
pakan sesuatu yang relatif baru. Sebagai akibatnya, tidak seperti negara-negara Asia lainnya terdapat hanya kira-kira 32 pelaksana Pengendalian hama (Pest Control Operators) di Jakarta sebuah kota yang berpenduduk kira-kira 6,5 juta rakyat.
Pada tahun 1979 telah diadakan suatu penelitian terhadap populasi
rayap di Jakarta. Hasil penelitian dimuat pada Majalah Pemberantasan
Hama (Pest Control Magazine) Pebruari 1980. Terlampir adalah terjemah
an dari artikel tersebut yang disajikan pada seminar ini, mengingat
pentingnya data yang dimuat dipandang dari segi ekonomi berkaitan
ngan masalah rayap di Jakarta.

de-

HASIL PENELITIAN YANG MENUNJUKKAN ADANYA POPULASI RAYAP
YANG PADAT DI JAKARTA
( Pest Control , Februari 1980 )
Maksud dari penelitian ini ialah untuk menunjukkan adanya populasi rayap di Jakarta, Indonesia. Populasi koloni rayap di seluruh Indo
nesia sudah tersebar luas dan kurangnya metode pengendalian rayap atau
metode pengawetan kayu untuk bangunan gedung, menyebabkan banyaknya ba
ngunan yang mudah diserang dan dirusak oleh rayap.
Dalam penelitian ini dibuat beberapa korelasi antara umur dan jenis dari bangunan, berikut kesimpulan-kesimpulannya.
Serangan rayap di sub klasifikasikan dalam kategori serangan

ke-

cil dan serangan besar.
Kerusakan berat pada bangunan perumahan didefinisikan sebagai kerusakan yang mengharuskan pengosongan rumah, agar dapat melaksanakan perbaikan dan biasanya dilakukan penggantian tiang penyangga atap. Dalam perhitungan gedung-gedung komersial didefinisikan sebagai kerusakan yang memerlukan biaya lebih dari US $ 2000 untuk perbaikan kembali ,
(Penggantian kayu-kayu, bukan biaya perlakuan). Perlu diperhatikan
meskipun beberapa serangan rayap secara relatif dikatakan ringan tetapi serangan yang dibiarkan tanpa perlakuan, akhirnya akan menyebabkan
kerusakkan berat pada bangunan.

Itulah sebabnya mengapa besar serang-

an seluruhnya dianggap sebagai suatu statistik yang penting.
Beberapa species rayap bawah tanah telah ditemukan selama penelitian dan sering terdapat jenis rayap yang berbeda-beda pada bangunan yang sama.

Tidak dibuat klasifikasi serangan asal jenis rayap

karena

diidentifikasikan bahwa perbedaan kerusakkan yang disebabkan oleh perbedaan species sangat sedikit.

Pada berbagai rumah contoh telah diketemukan juga serangan hebat
oleh rayap kayu kering, baik yang menyerang bersama-sama dengan
bawah tanah, maupun yang menyerang sendiri-sendiri.

Dalam

rayap

penelitian

ini hanya rayap bawah tanah yang diteliti, walaupun demikian rayap kayu kering ditemukan dari sekitar 15 % dari seluruh bangunan yang telah
diteliti, yang merupakan serangan yang lebih tinggi dari yang diduga sebelumnya.
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Dari bangunan-bangunan yang diteliti tidak ada yang diberi perlakuan secara kimiawi, baik dengan menggunakan metoda pre-treatment atau
diberi perlakuan dengan menginjeksikan bahan kimia setelah bangunan
berdiri. Dari beberapa bangunan yang baru didirikan (katagori A) telah diusahakan untuk melindungi sambungan-sambungan atap dengan menggu
nakan persenyawaan bitumin atau phenol. Ternyata perlakuan
tidak mencegah serangan oleh rayap bawah tanah.

tersebut

Rumah-rumah, tempat tinggal yang diteliti dibatasi pada tempat
tinggal orang asing atau standar barat karena merupakan contoh
kelas
terbaik dari bangunan dalam negeri, kwalitas dan teknik bangunan bervariasi dari yang tak begitu baik sampai yang baik.
Observasi dari data
Rumah Pemukiman
Dalam kategori A, serangan rayap mulai dari tanggal penyelesaiannya adalah satu bulan. Dalam hal ini kerusakan termasuk dalam kelas kecil,
apabila terbatas pada daun jendela dan kerangka pintu dengan aktivitas
yang mengarah ke kayu atap. Serangan sedang menuju ke keadaan stabil
dan diduga bahwa kerusakan berat mungkin akan terjadi selama 3-4 bulan.
Nampaknya ada sedikit perbedaan dalam angka serangan tergantung dari kualitas

bangunan

(terlepas dari gedung-gedung yang menggunakan kayu

kayu yang tahan serangga - peningkatan struktur bangunan) . Rayap bawah
tanah tidak memandang bangunan berbentuk indah atau yang jelek
diserang dengan cara yang sama.

semua

Kecuali adanya kemungkinan pada

tem-

pat-tempat tinggal yang pelaksanaannya kurang baik telah memungkinkan
air masuk dan tertimbun pada bangunan yang mendorong terbentuknya koloni rayap itu.
Air Conditioning.
Penggunaan sistem air conditioning yang makin meningkat (baik

sentral

maupun individu) menimbulkan keadaan rapuh pada atap yang mempermudah
serangan rayap.

Penggunaan air conditioning secara sentral

biasanya

menimbulkan masalah yaitu terjadinya pengembunan pada logam-logarn

tak

berisolasi, yang mendorong terbentuknya sarang rayap sementara. Di In
donesia problema ini sangat penting, karena perlakuan dengan bor dan metoda injeksi untuk pemberantasan rnenjadi tidak efektif.
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Gedung-gedung dalam kategor i C.
Adalah bangunan yang sebagian besar kayunya telah menggunakan jenis ka
yu tahan serangga, menunjukkan nilai penggunaan bahan-bahan tersebut.
Dari semua serangan (kalau ada) ternyata terbatas hanya pada bangunan
tambahan yang menggunakan kayu-kayu yang tak tahan serangga.
Umumnya
rumah-rum h demikian umurnya di atas 40 talun.
Tempat-tempat/Bangunan komersial.
Cara penyerangan rayap pada tempat komersial pada umumnya sama dengan
serangan pada rumah, namun angka serangan pada umumnya lebih rendah.
Angka serangan rata-rata dari kategori C (komersial) dibanding dengan
kategori C (tempat tinggal) menunjukkan angka serangan yang 22 % lebih
rendah.
Ini mungkin disebabkan karena bangunan yang dipakai sebagai tempat-ternpat komersial pada umumnya cenderung menggunakan bahan - bahan
sintesis. Patut menjadi perhatian bahwa angka serangan rayap masih de
mikian mengerikan tingginya dan sementara kerusakkan dalam semua tempat-tempat komersial biasanya dianggap sebagai resiko kecil dan sudah
dianggap sebagai faktor biaya pengganti. Dalam berbagai hal kerusakan
juga termasuk rusaknya laporan-laporan yang disimpan di gudang, arsip
dan permadani. Seharusnya tidak dijadikan perkiraan bahwa karena suatu bangunan dibuat dari besi dan beton, maka serangan rayap dianggap
bukan merupakan faktor yang diperhitungkan.
Kerusakan berat yang ditemukan dalam kelas bangunan komersial ada
lah di dua Hotel bertaraf Internasional. Serangan rayap di kedua tern
pat tersebut telah berlangsung selama lebih dari 4 tahun tanpa diketahui. Diduga rayap sudah menyerang bangunan utama Hotel selama:3 tahun.
Biaya penggantian/perbaikan karena kerusakan untuk 1 hotel lebih dari
US $ 150.000.

Hampir di semua gedung komersial serangan rayap dimulai
dengan terlebih dahulu membuat sarang sementara. Sarang rayap merupakan masalah besar dan mernerlukan perlakuan-perlakuan khusus untuk mem
berantasnya (menggunakan racun sistemik yang dimasukkan kedalam sarang).
Kemungkinan besar awal serangan rayap di gedung-gedung komersial terja
di pada saat pembangunan. Hal ini disebabkan karena
a.

Kebersihan yang kurang di lokasi pembangunan.
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Sisa-sisa bahan bangunan banyak yang tertinggal di lapangan selama
pembangunan atau bahan bangunan yang mengandung rayap masuk ke lokasi (kesalahan demikian · banyak terjadi di Indonesia).
b.

Lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu bangunan.
Banyak bangunan yang waktu penyelesaiannya lama sekali, lebih-le bih apabila tertundanya disebabkan masalah keuangan, perubahan design dan sebagainya. Beberapa bangunan kadang-kadang dibiarkan da
lam keadaan selesai sebagian dan tidak ditempati hampir 4 tahun.
Dalam keadaan seperti ini apabila pekerjaan akan dilanjutkan dianjurkan memberi perlakuan dengan bahan kimia dan tidak hanya mengganti kayu-kayu yang rusak saja.

Perlakuan pada bangunan gedung komersial.
Gedung-gedung komersial mempunyai pondasi yang luas dengan arsitektur
bangunan yang khusus. Keadaan yang demikian akan memperberat masalah
pemberantasan rayap khususnya pada sarang-sarang rayap. Teknik pemberantasan rayap yang baru mungkin dapat memperkecil populasi rayap dalam bangunan yang luas, tetapi masih diperlukan juga tindakan pencegah
an terhadap serangan rayap yang baru.
Pada contoh rumah dengan pondasi beton yang tebal dan rumitnya arsitek
tur bangunan di tambah dengan adanya pipa-pipa, membuat cara pemboran
seperti biasa dan teknik pemberian bahan kimia dengan injektor menjadi
penuh resiko dan gegabah. Motode yang baik untuk pekerjaan anti rayap
.

yang telah dikembangkan adalah teknik pembatas racun yang diperkuat ,
dipelopori oleh Rentokil Indonesia. Metode ini menggunakan metode
pemboran dan metode injeksi biasa dipadukan dengan jaringan pipa untuk
menentukan titik-titik injeksi yang permanen. Bahan kimia di injeksikan secara bertahap pada titik-titik ini dengan tekanan (interval 3-6,
bulan), sehingga secara bertahap tertimbun di bawah pondasi gedung.
Metode ini masih perlu dikembangkan lagi dan kelihatannya memberikan harapan baik.
Kebersihan lokasi bangunan.
Dalam salah satu kasus diketahui bahwa serangan rayap terjadi pada bangunan tua yang telah dirombak dan ditimbun dengan bulldozer dan de ngan batas kayu-kayu yang telah diserang rayap ditimbun dibawah pondasi.
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Hampir di semua lokasi bangunan, bekas papan/kotak cetakan beton dibiarkan ditempatnya dalam tanah dan tertutup oleh semen.
perhatian
Kebersihan lapangan penting ditingkatkan dengan memberikan
khusus untuk menyingkirkan kotak-kotak cetakan, pasal dan sebagainya,
dan dijaga agar tidak memakai kayu yang sudah ada gejala diserang
yap.

ra-
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RINGKASAN PRAKTEK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
Ringkasan berikut adalah contoh praktek dalam pembangunan yang mendorong timbulnya serangan rayap di Jakarta.
Masuknya rayap lewat rangka kayu.
Dari contoh-contoh banyak ditemukan bahwa masuknya rayap kedalam kayu
bangunan terjadi karena memasang kerangka pintu atau kayu-kayu lainnya
langsung berhubungan dengan tanah dan kemudian beton dituangkan ke sekelilingnya.
Pipa-pipa listrik.
Serangan rayap kedalam bangunan sering terjadi melalui pipa pipa listrik. Pada umumnya saluran listrik berasal dari kotak penghubung di lu
ar gedung menuju ke titik-titik distribusi diatas atap, sehingga membe
rikan kesempatan rayap dengan mudahnya masuk kedalam bangunan. Pipa saluran listrik seharusnya mengandung insektisida yang diinjeksikan ke
dalamnya bersama-sama bahan pemadat (senyawa silikon) pada saat pemasangan instalasi.
· Kebocoran air.
Sistim pengeringan atap yang kurang baik akan meningkatkan kelembaban
di dalam atap, hal yang demikian akan merangsang pembentukkan koloni rayap. Hal ini diperburuk lagi dengan cara pemeliharaan yang kurang
sempurna.
Air conditioning.
Air conditioning sistim sentral akan menyebabkan terjadinya kondensasi
yang tertimbun ditempat-tempat tertentu dan mempertinggi tingkat kelem
baban.

Hal ini akan mendorong perkembangan sarang rayap sementara.

Peredaran udara.
Pada umumnya ventilasi atap pada bangunan-bangunan modern tidak dibuat atau kalau ada kurang baik. Mungkin dianggap hal yang kurang penting untuk membuat ventilasi atap. Peredaran udara yang kurang baik
akan meningkatkan kelembaban sampai 100 %, suatu kelembaban yang ideal
bagi perkembangan koloni rayap.
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Pemakaian kayu-kayu yang tak tahan serangga atau tidak diawetkan.
Seperti diketahui jenis kayu yang dipakai dalam suatu bangunan tergantung dari biaya yang tersedia dan adanya persediaan. Apabila kayu sudah diberi perlakuan dengan bahan pengawet dengan cara olesan kesalahan yang sering terjadi adalah :
a.

Kayu mendapat lapisan yang terlalu tipis.
b. Untuk sambungan-sambungan kayu, sering bagian sebelah dalam dibiar
kan tanpa perlakuan.
c. Ujung sambungan tidak diolesi bahan pengawet.
d. Digunakannya bahan pengawet yang kwalitasnya meragukan.
Lapisan pengawet.
Jika akan digunakan bahan pengawet, sangat dianjurkan agar kayu direndam sebelum dipakai dan semua ujung-ujungnya dilapisi dengan sempurna.
Agar dipakai bahan pengawet yang tepat.
Banyak yang menduga bahwa bahan pengawet semata-mata hanya berupa minyak bekas atau residu saja. Arsitek dan kontraktor bangunan harus me
nyadari bahwa cara olesan pada permukaan kayu akan meresapkan bahan pe
ngawet hanya beberapa rnm saja dan membiarkan bagian tengah kayu tanpa
perlakuan. Cara rendaman akan menambah peresapan, tetapi cara - cara
demikian dianggap hanya melindungi sebagian dari kayu.
Metode satu-satunya yang efektif adalah dengan cara pengisian dengan tekanan (pressure impregnation process) .
Kebersihan lokasi Bangunan.
Kebersihan di lokasi bangunan yang diteliti pada umumnya tidak begitu
baik, beberapa kasus masuknya rayap kedalam bangunan disebabkan karena
adanya kayu yang mengandung rayap di lokasi bangunan. Pada umumnya ke
banyakan arsitek dan kontraktor bangunan menyadari akan bahaya serangan rayap, namun hanya sedikit yang mulai memikirkan bagaimana membuat
design bangunan yang baik sehingga memperkecil kemungkinan diserang ra
yap. Beberapa orang melaksanakan cara olesan pada permukaan kayu untuk mengawetkan kayu tetapi tidak disadari hasilnya dan tidak
adanya
pengawasan yang tepat terhadap pemakaian bahan pengawet tersebut.
Beberapa kontraktor bangunan sadar akan pentingnya penerapan metode "pre treatment" yang biasa dipakai tetapi mereka tidak menawarkan meto
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de ini kepada pemilik rumah atau mereka memutuskan untuk tidak menggunakannya karena alasan biaya.
Sikap dan cara berpikir yang demikian banyak terdapat dinatara Kontrak
tor bangunan dan pemilik rumah menjad i berani mengambil resiko dan mengaanggap biaya pre-treatment, tetapi statistik membuktikan bahwa yang
sebaliknya suatu saat akan terjadi.

(katagori C serangan rayap

sebe-

sar 72% setelah 10 tahun).
Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa kontraktor harus mengambil
sikap yang baik, lebih-lebih dengan dikenalnya moto dikalangan kontrak
tor yang kurang baik "ambil uangnya dan lari".

Bagi pemilik rumah yang

akan memu tuskan untuk menanam modal cukup besar, biaya "pre-treatment"
untuk membuat bangunan anti rayap (biasanya kurang dari 1 % dari biaya
bangunan seluruhnya) merupakan pengeluaran yang semestinya.
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Tabel A
Rumah Pemukiman.
Serangan rayap pada rumah pemukiman di Jakarta. Tidak dilakukan penggolongan geografis. Pengambilan contoh dibuat menyilang seluas mungkin. Rumah diklasifikasikan menurut umur bangunan.
Katagori A, Umur sampai 5 tahun.
yang diserang rayap

Jumlah rumah yang
diteliti.

Minor
50

8
( 16% )

Major

Total

10

18

( 20% )

( 36% )

Katagori B, Umur sampai 10 ta:tnm.
Yang diserang rayap

Jumlah rumah yang
di teliti.
50

Minor

Major

Total

11

16

27

( 22% )

( 32% )

( 54% )

Katagori C, Umur diatas 10 tahun.
Jumlah rumah yang
diteliti

Yang

50
(

RATA - RATA

dise~ang

rayap

Minor

Major

Total

14

22

36

28% )
22%

(

44% )
32%

(

72% )
54%

Tabel B :
Bangunan gedung komersial.
Klasifikasi berdasarkan umur bangunan.
dan bangunan perkantoran.

Penelitian terbatas pada Hotel
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Katagori A, Umur sampai 5 tahun.
Yang diserang rayap

Jumlah rumah yang
diteliti.

Minor
10

3
( 30% )

Major
1
( 10% )

Total
4
( 40% )

Katagori B, Umur sampai 10 tahun.
Jumlah rumah yang
diteliti.
10

Yang diserang rayap
Minor

Major

Total

2

2

4

( 20% )

Katagori C, Um111

( 20% )

( 40% )

dia.tas 10 tahun.
Yang diserang rayap

Jumlah rumah yang
diteliti.
10

RATA - RATA

Minor

Major

Total

1

1

5

( 10% )

( 40% )

( SO% )

20 %

33,3 %

43,3 %

----------------------------------------------------------------------
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RINGKASAN

DAN

REKOMENDASI

Sudah rnerupakan suatu kenyataan bahwa kita tidak dapat lari dari
rnasalah rayap. Rayap adalah serangga yang paling rnerusak bagi setiap
pernilik rurnah. Mengingat bangunan rurnah rnerupakan suatu penanaman modal yang besar bagi rnanusia, kita tidak dapat rnenanggung resiko terhadap rayap.
Hanya dibutuhkan 1 % dari jurnlah total biaya dari suatu
rnernbuat rurnah bebas rayap.

bangunan

Karni sangat rnenganjurkan agar pernerintah Indonesia rnelalui Departernen Pekerjaan Urnum dalam Standarisasi Bangunan rnencanturnkan
sebuah
persyaratan rnengenai usaha pengendalian rayap pada tanah.
Sebagairnana di Arnerika
rnengharuskan sernua bangunan
pat subsidi dari pernerintah
Sesuai dengan syarat-syarat
hingga sernua perlakuan anti

Serikat dan di Pilipina peraturan ini akan
gedung yang dibiayai pernerintah atau rnenda
diberi perlakuan anti rayap.
dalarn peraturan standarisasi tersebut serayap rnenjadi seragam.

-

00

0

00 -

