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Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan inhouse training “Identifikasi Hama Kayu” yang diselenggarakan 
pada tanggal 7-9 Februari 2017. Inhouse training diikuti oleh 27 orang POPT dari BKP Kelas I Banjarmasin yang berasal dari 
seluruh wilker dan 1 orang POPT dari BKP Kelas II Palangkaraya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM 
terutama petugas fungsional POPT. Narasumber inhouse training ialah Agus Bustami, S.Hut. MP dari Balai Pengelolaan Hutan 
Produksi Wilayah IX Banjarbaru dan Dr. Agr. Hagus Tarno, SP. MP. dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Pada hari pertama, acara dimulai dengan pembukaan yang dipimpin oleh pgs. Kepala Balai yaitu Edi Susanto, S.IP. Usai pembukaan 
dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama yaitu “Identifikasi kayu”, yang disampaikan oleh Agus Bustami, S.Hut. MP. 
Setelah istirahat, acara dilanjutkan dengan “Pengantar Hama Kayu” yang disampaikan oleh Dr. Agr. Hagus Tarno, SP. MP.

BKP Kelas I Banjarmasin melaksanakan pelayanan impor dan ekspor terutama berkaitan dengan industri kayu yang ada di 
Kalimantan Selatan. Komoditas utama yang menjadi media pembawa OPTK pada lalu lintas impor antara lain log oak merah 
(Quercus rubra), log oak putih (Quercus alba), veneer, dan tepung industri (Triticum sp.). Pada kegiatan ekspor, media pembawa 
yang sering diperiksa antara lain plywood, blockboard, moulding, veneer, doorjamb, flooring, furniture dan pallet. Pengenalan 
jenis-jenis kayu merupakan pengetahuan yang sangat diperlukan oleh POPT guna mendukung pemeriksaan pada komoditas 
impor maupun ekspor. Oleh karena itu pada kegiatan inhouse training, peserta diberikan pengetahuan tentang identifikasi kayu 
yang disampaikan oleh Agus Bustami, S.Hut. MP.

Pada pengantar hama kayu, narasumber menyampaikan materi tentang identifikasi Bark beetle dan Ambrosia beetle. Hama 
kayu yang sering ditemukan pada pemeriksaan impor log ialah penggerek kayu yang berasal dari Ordo Coleoptera dari family 
Curculionidae antara lain Xyleborus sp., Xyleborinus sp., dan Ips. Sedangkan dari famili Platypodidae antara lain Myoplatypus sp., 
Euplatypus sp., Triploplatypus sp., dll. Kesulitan yang dihadapi oleh POPT pada identifikasi hama kayu ialah minimnya literatur 
yang tersedia, namun pada inhouse training ini narasumber membagikan literatur terkini dan mengajarkan cara-cara mengenali 
ciri-ciri spesifik dari tiap-tiap spesies.

Pada hari kedua, seluruh peserta mengikuti praktikum identifikasi hama kayu. Peserta dibagi menjadi lima kelompok kecil. Setiap 
peserta memperoleh sampel yang berbeda. Dengan didampingi oleh narasumber, Dr. Agr. Hagus Tarno, SP. MP., peserta belajar 
melakukan identifkasi hama kayu dengan cara yang benar.
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Pada hari ketiga, setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi yang diperoleh pada hari kedua. Melalui pemaparan 
dari masing-masing kelompok, semua peserta diharapkan mampu bertukar pengetahuan dan menyerap materi dengan lebih 
lengkap dan jelas. Pada kesempatan tersebut, narasumber juga menjelaskan beberapa website yang dapat membantu pada 
saat melakukan identifikasi. Setelah presentasi dan pendalaman materi, peserta diajak meninjau ulang semua materi identifikasi 
hama kayu yang telah dipelajari dari hari pertama hingga hari ketiga. Beberapa peserta kemudian mempunyai ide untuk dapat 
melakukan penelitian lanjutan tentang hama kayu, mengidentifikasi ulang spesimen hama kayu yang pernah ditemukan dan 
mendokumentasikan dalam bentuk buku sehingga ilmu yang diperoleh dari inhouse training dapat dikembangkan dan dibagikan 
kepada orang lain.

Acara inhouse training ditutup oleh plh. Kepala BKP Kelas I Banjarmasin, ibu Sri Wiharti. Pada acara penutupan, secara simbolis 
dilakukan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan peserta. Selain itu ada juga pemberian doorprize yang diberikan kepada 
peserta terfavorit, teraktif, dan tersibuk versi narasumber, serta kepada panitia yang turut mendukung terselenggaranya kegiatan 
inhouse training. Seluruh peserta sangat antusias dan bersemangat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan inhouse training 
sejak pembukaan hingga acara penutupan. Ilmu pengetahuan serta pengalaman baru telah membukakan wawasan seluruh 
peserta sehingga kedepan POPT BKP Kelas I Banjarmasin diharapkan lebih percaya diri dalam melakukan pemeriksaan kayu, serta 
diharapkan kedepan identifikasi hama kayu dapat menjadi salah satu penambahan ruang lingkup akreditasi di laboratorium BKP 
Kelas I Banjarmasin.
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